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Na okładce:
Jak w ubiegłym roku, 14 stycznia młodzi ludzie 

poderwali się, by grać i zbierać pieniądze 
dla dzieci poszkodowanych w wypadkach.

Fot. Monika Targosz
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Szczyt górski to miejsce, gdzie dostać się można jedynie dzięki własnej 
wytrwałości i determinacji. O skrótach, dopingu nie ma mowy. Śmiałek 
zdany jest tylko i wyłącznie na własne siły. Nie może też liczyć na cierpli-

we zachęty, jak przy odrabianiu zadania domowego w szkolnej świetlicy. Jeżeli 
podejmie wysiłek, to z własnej woli.
W górach do pomyślenia jest to, o czym na dole wspomina się ze strachem: „Jeśli 
coś mi się stanie, nikt mi tu nie pomoże.” W samotnej wspinaczce nie trzeba 
przepychać się łokciami i po trupach zdążać do upragnionego celu. Nie dość 
na tym, osiągnąć da się go tylko wiernie trzymając się kroków poprzedników, 
którzy wyznaczyli szlak. Co ciekawe, w wypadku zagubienia drogi zwyciężają 
ludzie zdolni przyznać się do pomyłki i wycofujący się do najbliższych znaków, 
by odnaleźć dalszy ich bieg. Na szczyt wejdą też realiści racjonalnie mierzący 
własne siły według warunków zewnętrznych. Szarża podjęta wbrew przyrodzie 
może skończyć się dla nierozważnego śmiałka tragicznie.
Spojrzenie z góry na zminiaturyzowny świat na dole daje dystans potrzebny 
do właściwej oceny tego, co się w nim dzieje. Konflikty nabierają śmieszności, 
autorzy złośliwości stają się pocieszni, a w końcu okazuje się, iż większość pro-
blemów jest bez znaczenia. A co w górskich wędrówkach najważniejsze – fizyczne 
wywyższenie to znak, że bliżej do Boga.

Mniej lub bardziej świadomie musieli o tym myśleć i założyciele grodu na 
Bocheńcu. To „z góry” zaczął się rozwój okolicy. Z czasem ludność spłynęła 

w dół, w pobliże szlaków handlowych. Rozlała się po miejskich ulicach i wiejskich 
skupiskach. Wzniesienie opustoszało.
Dziwna to prawidłowość w polskiej historii, że władza zmienia poziom. Kiedy 
król rządził z wawelskiego wzgórza wznoszącego się nad miastem, mieliśmy 
„złoty wiek”; nie tylko w kulturze. Imperium Jagiellonów swymi wpływami 
objęło wiele narodów. Ponieważ z wysokości konflikty poddanych wyglądały 
inaczej, to i w państwie powszechna była zgoda i tolerancja. Katedra sąsiado-
wała z królewską kancelarią, a napis przy wjeździe na renesansowy dziedziniec 
rozstrzygał „Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam”.
Dobrą passę dziejową przecięło przeniesienie siedziby na poziom warszawskich 
kamienic, z którymi zamek dzielił wstęp na miejski plac. Brakło szerokiej per-
spektywy, odlewane według jednego kulturowego wzorca umysły zamknęły się 
na odmienne poglądy.

To było cztery wieki temu, lecz wciąż „historia jest nauczycielką życia”. Nie 
tylko Bocheniec upomina się o powrót do dawnej roli miejsca tętniącego ży-

ciem. Także brzeska agora dźwiga na sobie barbarzyński spadek po hitlerowskich 
„łobuzach od historii”, którzy do wyrywania bruku zapędzili Żydów z getta. Może 
powrót do tradycji architektonicznej rynku sprawi, iż wolna myśl twórczo krążyć 
będzie między ludźmi, a nie kryć się po krzakach. Być może wtedy, spoglądając 
z punktu widzenia twórców wczesnośredniowiecznego grodziska, będzie można 
zrozumieć niziny.

Iwona Dojka

Z wysokości
widać inaczej
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– Mam ogromną przyjemność w imie-
niu Polskiego Centrum Badań i Certy-
fikacji przekazać Urzędowi Miejskiemu 
certyfikat ISO 9001, który potwierdza, 
że spełnia on międzynarodowe wyma-
gania dotyczące zarządzania jakością 
– przemawiał do radnych Piotr No-
wak z Warszawy. – Magistrat dołączył 
do elitarnego grona kilkudziesięciu 
instytucji, które go posiadają.
Dziękując, burmistrz Jan Musiał 
podkreślił, iż poświadczenie będzie 
dodatkowym elementem w rozmo-
wach z inwestorami. – Certyfikatu 
nie dostaje się raz na zawsze – przy-
pomniał konieczność dalszych kon-
troli, poświadczających utrzymanie 
standardów jakości. – Będzie się to 
wiązało z wydatkami na modernizację 
i usprawnienie obsługi – podkreślił.

nie zobaczą obrad?
Rajcy z Komisji Gospodarki Finan-
sowej zaproponowali wydanie iden-
tyfikatorów dla radnych, sołtysów 
i przewodniczących osiedli, uprawnia-
jących do bezpłatnego parkowania na 
placu przed urzędem. Wraz z człon-
kami zespołu rewizyjnego wysunęli 
szereg pomysłów do budżetu, które 
przedstawili na sesji, m.in.: obcięcie 
wydatków na honoraria autorskie 
w BIM, likwidację jedynej bezpłatnej 
formy powiadamiania mieszkańców 

Komu zabrać? Komu dać?
31 stycznia radni uchwalili budżet na 2007 rok.

Priorytetowo potraktowali drogi, chodniki i place zabaw. Kosztem promocji, MPK i remontów w magistracie.

o wydatkowaniu przez samorząd pie-
niędzy podatników, czyli „Brzeskiego 
Informatora Samorządowego”, obniżyli 
pulę na promocję w radiu RDN i zre-
zygnowali z prezentacji gminy w te-
lewizji kablowej. Ponadto zapropono-
wali nieprzeprowadzanie modernizacji 
magistratu oraz przesunęli 20 tys. 
zł z dofinansowania dla organizacji 
sportowych na rzecz tworzenia placów 
zabaw. Zmniejszyli dotację dla MPK 
o 80 tys. zł oraz wpisali nową pozycję 
wydatków: zakup naklejek „Sprzątaj 
po swoim psie” i pakietu higienicznego. 
Zaoszczędzone pieniądze zaplanowali 
na remont dróg i budowę chodników. 
Upomnieli się także o powołanie rady 
programowej kontrolującej BIM.
– Przecież to cenzura! – protestował 
Lech Pikuła. Dziwił się redukcji wy-
datków na unowocześnienie magistratu, 
jeśli urząd otrzymał międzynarodowy 
certyfikat jakości. – Nie mamy się czego 
wstydzić – zwrócił się do przewodniczą-
cego komisji, Mirosława Wiśniow-
skiego. – Niech mieszkańcy zobaczą, 
jak pracują ci, których wybrali – mówił 
o programie w telewizji kablowej.
– Media powinny bezpłatnie prowadzić 
obsługę, choćby naszych posiedzeń 
– bronił się indagowany.

Prawo prasowe nie dotyczy
Gazeta była też przedmiotem wniosku 
Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Promocji. Jej członkowie oprotesto-
wali grudniowy artykuł wstępny jako 
„niesprawiedliwy i polityczny”.
– Trzeba przedstawiać wyniki kultu-
ralne, sportowe i w budowie dróg – od-
pierał uwagi radnego Pikuły o tłumie-
nie krytyki prasowej przewodniczący 
Adam Kwaśniak. Cytowane przez 
Pikułę fragmenty prawa prasowego 
o groźbie kary grzywny lub więzienia 
za utrudnianie takowej zlekceważył 
prowadzący sesję Krzysztof Ojczyk. 
– Gazetka ta jest finansowana ze 
środków publicznych, nie prywatnych 
– stwierdził, wykluczając... obowiązy-
wanie prawa prasowego w BIM-ie.
Radni z tej samej komisji prioryte-
towo potraktowali Gimnazjum nr 1 
i zaplanowali stworzenie w nim mo-
nitoringu, drugiej hali sportowej oraz 
przeznaczyli 20 tys. zł na malowanie 
sal i korytarzy. Aby uzyskać środki na 

modernizację Ogródka Jordanowskie-
go i 15 tys. zł na renowację cmentarzy 
wojskowych, zaproponowali oszczęd-
ności na zimowym utrzymaniu dróg, 
zieleni miejskiej, unowocześnieniu 
Urzędu Miejskiego i obłożyli kosztami 
druku bloczków parkingowych OKS.
Grupa rewizyjna postulowała ponad-
to zwiększenie wydatków na drogi, 
chodniki, oświetlenie ulic, kanaliza-
cję i świetlice. Zespół pracujący nad 
gospodarką komunalną wystąpił 
z pomysłem ustawienia bilboardów 
promujących pływalnię oraz wspól-
nego zarządzania majątkiem basenu 
i „Sokoła”. Komisja Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Rodziny wnioskowała 
o stuprocentowe zwiększenie puli na 
stypendia dla uzdolnionej młodzieży, 
wykonanie chodnika przy SP nr 2 
i Gimnazjum w Jadownikach, budowę 
placów zabaw i rozpoczęcie likwidacji 
placówki w Wokowicach.

Przetarg na wstępniaki
– Czy warto majstrować przy tytule? 
– zapytał Jerzy Tyrkiel w osobnym 
punkcie obrad, poświęconym BIM-owi. 
– Mamy doświadczenie sprzed wielu 
lat, że wywoływało ono odpływ współ-
pracowników.
Tymczasem przewodniczący Ojczyk 
opowiedział się za stworzeniem rady 
programowej. – Nie ma w tym nic 
zdrożnego – mówił o gremium kon-
trolującym treść tekstów. – Zgodnie 
z wnioskiem Komisji Prawa BIM nale-
ży przywrócić wolność – utrzymywał.
– Mamy ustawowy obowiązek in-
formować, co robi Rada Miejska, 
jakie osiągnięcia ma samorząd – Jan 
Musiał podkreślił potrzebę istnienia 
miesięcznika.
– To była pierwsza w powiecie gazeta 
samorządowa, a jedna z pierwszych 
w województwie.15 lat to spory doro-
bek i powinniśmy go uczcić – zaapelo-
wał Lech Pikuła. 
– Argumentowałam za obcięciem 
pieniędzy – wyjaśniała Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek odebranie BIM-owi 
części funduszy. – Uważam, że można 
je pozyskać z reklam.
Maria Kądziołka zaproponowała 
wyłanianie redakcji w drodze… prze-
targu. – Wstępniaki budziły wiele emo-
cji. Z tego wynika, że jakieś elementy 

Radni PiS zgodnie poparli budżet
z poprawkami komisji
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były tam zawarte – enigmatycznie 
rozpoczął Franciszek Brzyk i wystą-
pił z wnioskiem o włączenie zespołu 
miesięcznika w struktury MOK-u oraz 
o powołanie rady programowej.
– Ostatni fragment dyskusji nie naj-
lepiej świadczy o nas – z dezaprobatą 
stwierdził Stanisław Góra, zanim 
radni przegłosowali propozycję 11:10.

cennik komunalny 
Dyskusja rozgorzała w sprawie pod-
niesienia cen za wywóz śmieci. – Jeśli 
podwyżka jest zasadna, to musicie wie-
dzieć, że ubędzie klientów – obawiał się 
Pikuła. – W związku ze zmianą może 
pięć osób odeszło – bronił się prezes 
BZK Janusz Filip. Uzasadniając 
racje przedsiębiorstwa, powołał się 
na straty, wzrost cen energii, paliw 
oraz duże odległości do składowiska 
odpadów. – Dla mieszkańców indywi-
dualnych segregacja będzie za darmo 
– zapewnił.
Zofia Aleksiewicz i radny Stani-
sław Milewski upomnieli się o ka-
ranie osób nieopłacających odbioru 
śmieci. – Istnieje ustawowy obowiązek 
podpisania umowy z podmiotem posia-
dającym koncesję na wywóz – przypo-
mniał burmistrz.
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew 
Gładyś wyjaśnił przyczyny zmian 
cen. Gospodarstwa domowe zapłacą 
za wodę mniej – 2,83 zł, ale więcej 
wydadzą inni odbiorcy – 3,60 zł za 
m3. Wzrośnie opłata za ścieki o 79 gr. 
– Gmina wybudowała i przekazała do 
przedsiębiorstwa 56 km kanalizacji. 
Za tym idą dodatkowe podatki i amor-
tyzacja. To duży koszt – tłumaczył. 
– Trzeba zadać sobie pytanie, co robią 
ze ściekami ci, którzy nie są podłączeni 
do kanalizacji miejskiej – akcentował 
zalety inwestycji. – Ona jest opłacalna 
przy stu odbiorcach na jednym kilome-
trze – przypominał.
– Należy pomyśleć o oczyszczalni 
browaru, czy nie iść w kierunku stwo-
rzenia własnej – szukał możliwości 
likwidacji czynnika pochłaniającego 
ok.45 proc. przychodów RPWiK Lech 
Pikuła. Według radnego Wiśniowskie-
go receptą byłaby rezygnacja z pod-
wyżki dla pracowników jednostki.
Dyskusję uciął Tadeusz Ciurej, 
propozycją wniosku wyrażającego 
niezadowolenie Rady Miejskiej z pod-
wyżek i postulującego informowanie 
z 30-dniowym wyprzedzeniem o pod-
niesieniu cen za wywóz nieczystości. 
Wiśniowski domagał się zmiany osób 
reprezentujących gminę w Związku 
Komunalnym ds. Wodociągów i Ka-

nalizacji. Obecnie zespół składa się z: 
Franciszka Brzyka, Adama Kwaśnia-
ka, Bogusława Babicza, Leszka Klim-
ka i… Wiśniowskiego. Oba wnioski 
przeszły 11 głosami.

Motywujące zmniejszenie dotacji
Do pozytywnie zaopiniowanego przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową pro-
jektu przyszłorocznego budżetu radny 
Wiśniowski ponownie zgłosił listę 

W 2007 roku gmina wyda 6 374 686 zł na inwestycje.
Znajdą się wśród nich następujące projekty:

* Opracowanie dokumentacji technicznej regulacji Uszwicy w Brzesku, na granicy 
Jadownik i Sterkowca oraz w okolicach mostu w Sterkowcu – 12 000 zł
* Zapewnienie 15 proc. środków na budowę wodociągu w Sterkowcu i Okocimiu 
– 428 784 zł. Inwestycja zakończy się w 2009 roku. Jej koszt całkowity to 6 395 784 zł. 
Realizacja uzależniona jest od pozyskania dotacji z funduszy pomocowych.
* Udział gminy w przebudowie dróg związanych z działalnością żwirowni w 2007 roku 
– 15 625 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego w latach 2007-2009, o ile otrzyma dotację.
* Modernizacja dróg gminnych – 505 000 zł
* Budowa chodników: przy ul. Kopernika w Brzesku, ul. Wiślanej w Mokrzyskach, 
w Porębie Spytkowskiej i Szczepanowie – 730 000 zł
* Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku – 70 000 zł
* Wniesienie wkładów do MZGM sp. z o.o. w Brzesku – 100 000 zł
* Nabycie nieruchomości do zasobów gminy – 348 000 zł
* Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce – 25 777 zł
* Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 35 000 zł
* Dobudowa skrzydła dwupoziomowego do budynku Urzędu Miejskiego – 4 000 zł. 
Zadanie przewidziane na lata 2006-2009 oznacza koszt 1 400 000 zł.
* 15-procentowy udział gminy w temomodernizacji SP nr 3, SP nr 1 i 2 w Jadowni-
kach, SP w Szczepanowie, Mokrzyskach, Porębie Spytkowskiej, Jasieniu, Okocimiu, 
Przedszkola nr 1 w Jadownikach i Szczpanowie, PG nr 2 w Brzesku, Urzędu Miejskiego 
– 82 500 zł. Realizacja przewidzianego na lata 2007-2009 zadania, kosztującego łącznie 
5 740 000 zł, uzależniona jest od pozyskania środków z funduszy pomocowych.
* Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu – 1 463 000 zł
* Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Brzesku zakończyła się w 2006 roku. Jed-
nak do 2015 roku gmina z oszczędności na kosztach energii opłaca wyngrodzenie za 
wykonane roboty w wysokości 50 000 zł rocznie.
* Modernizacja dachu Przedszkola w Porębie Spytkowskiej – 40 000 zł
* Modernizacja dachu Przedszkola nr 1 w Jadownikach – 45 000 zł
* Termomodernizacja budynku PG nr 1 w Brzesku zakończyła się w ubiegłym roku. 
54 500 zł wypłacone w tym roku stanowią część wynagrodzenia za wykonane roboty, 
wypłacanego do 2015 roku dzięki oszczędnościom na kosztach energii.
* Montaż monitoringu w PG nr 1 w Brzesku i w SP w Szczepanowie – 33 000 zł
* 15-procentowy udział gminy w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części 
Brzeska wraz z przyłączami (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji) – 300 000 zł
* 15-procentowy udział gminy w budowie kanalizacji wraz z przyłączami na ul. Prze-
mysłowej i Starowiejskiej (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji) – 100 000 zł
* Wykup gruntu, aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej oraz desz-
czowej na Osiedlu Szczepanowskim w Brzesku – 300 000 zł
* Budowa kanalizacji na ul. Kwiatowej – 15 000 zł
* Budowa kanalizacji na ul. Piłsudskiego – 20 000 zł
* Dobudowa nowych oświetleń – 30 000 zł
* Przewidziana na lata 2006-2009 budowa wodociągu na Pomianowskim Stoku, czwar-
tego etapu magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko, kanalizacji na Osiedlu Kopaliny, 
Leśna, na ul. Wiejskiej, Klonowej, Klonowej-Bocznej, wraz z odwodnieniem drogi gmin-
nej oraz przebudowa rowu przy ul. Topolowej, odprowadzającego wody z drogi krajowej 
nr 4 i stworzenie kanalizacji sanitarnej na ul. Rzeźniczej, Okocimskiej i 19 stycznia 
kosztować będzie gminę łącznie 3 625 175 zł. Jest to 25 proc. sumy przypadających 
na Brzesko w ramach Międzygminnego Związku ds. Wodociągów i Kanalizacji. Resztę 
ma stanowić dotacja z Funduszu Spójności. Tegoroczny koszt to 1 000 000 zł.
* Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa dwukondygnacyjnej biblioteki 
o powierzchni ok. 2200 m kw. – 120 000 zł. Zadanie przewidziane na lata 2007-2009.
* Budowa szatni LKS w Porębie Spytkowskiej – 80 000 zł
* Budowa przystanków autobusowych – 20 000 zł
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Planowane wydatki
Rolnictwo i łowiectwo, w tym m.in.: 578 284
Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych 12 000
Melioracje wodne 80 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 428 784
Izby rolnicze 9 000
Dostarczanie wody (przewidywane wykonanie) 207 860
Transport i łączność, w tym: 3 307 331
Lokalny transport zbiorowy 665 000
Drogi publiczne wojewódzkie 15 625
Drogi publiczne gminne 2 571 706
Drogi wewnętrzne 55 000
Gospodarka mieszkaniowa 907 953
Działalność usługowa, w tym: 115 000
Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000
Cmentarze 15 000
Administracja publiczna, w tym m.in.: 7 768 965
Urzędy wojewódzkie 558 195
Rada Miejska 222 680
Urząd Miejski 6 677 770
Promocja 220 740
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 920
Obrona narodowa 200
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym m.in.: 151 690
Komendy wojewódzkie Policji 20 000
Ochotnicze straże pożarne 100 000
Obrona cywilna 10 890
Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 229 928
Obsługa długu publicznego 1 400 000
Rezerwy ogólne i celowe 504 848
Oświata i wychowanie, w tym m.in.: 28 976 881
Szkoły podstawowe 14 725 681
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 308 993
Przedszkola 5 046 684
Gimnazja 7 964 914
Dowożenie uczniów do szkół 625 152
Dokształcanie i szkolenie nauczycieli 215 831
Ochrona zdrowia, w tym m.in.: 420 000
Zwalczanie narkomanii 40 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 380 000
Pomoc społeczna, w tym m.in. 14 333 568
Domy pomocy społecznej 105 000

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 751 280

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 39 240

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 909 964
Dodatki mieszkaniowe 570 000
Ośrodki pomocy społecznej 1 463 664
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79 900
Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 1 609 075
Świetlice szkolne 1 599 075
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000
Gospodarka komunalna, w tym m.in. 3 362 000
Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 735 000
Oczyszczanie miast i wsi 176 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 181 500
Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 150 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 1 816 400
MOK i świetlice 906 000
Biblioteki 860 400
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000
Kultura fizyczna i sport, w tym: 2 018 386
Obiekty sportowe 1 620 386
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 398 000
Ogólna suma wydatków, w tym: 67 507 429
Wydatki majątkowe 6 374 686
Wydatki bieżące 61 132 743
Dochody 64 416 988
Deficyt 3 090 441

wydatków: monitoring w SP w Szcze-
panowie, montaż lamp ulicznych 
i przystanków, malowanie sal i kory-
tarzy w PG nr 1 oraz obcięcie dotacji 
dla MPK. Ostatni pomysł poruszył 
obecnych. – Są granice oszczędno-
ści – zaprotestował wiceburmistrz 
Krzysztof Bigaj przeciw redukcji 
równoznacznej z rezygnacją z niektó-
rych kursów. – Nikt z nas nie chce 
likwidować – zaoponowała Pacewicz-
Pyrek. – Brak pieniędzy w MPK będzie 
matką innowacji. Takie rozwiązanie, 
obcięcie, wstrzymanie się z dotacją, 
obudzi w kimś chęć walki o przetrwa-
nie – argumentowała. – 50 tys. w skali 
funkcjonowania przedsiębiorstwa to 
drobna kwota – uciął Krzysztof Ojczyk. 
Jednak już propozycję Lecha Pikuły, 
by głosować nad projektem budżetu 
jedynie z autopoprawkami burmistrza, 
przewodniczący Ojczyk stanowczo 
odrzucił. – Ale to jest wniosek o odrzu-
cenie poprawek – na próżno upominał 
się sekretarz gminy Bogusław Ba-
bicz o prawomocność pomysłu. Radni 
przyjęli wersję budżetu z propozycjami 
Mirosława Wiśniowskiego. „Za” gło-
sowało 12 osób, jedna była „przeciw”, 
a osiem wstrzymało się.

tolerancyjny Papież
W związku z głosowaniem nad uchwałą 
dającą rajcom prawo do zwrotu kosztów 
podróży służbowych doszło do wyborów 
wiceprzewodniczącego rady, pełniącego 
obowiązki przewodniczącego w razie 
jego nieobecności. Maria Kądziołka zgło-
siła Franciszka Brzyka, a Maria Kucia 
– Tadeusza Pasierba. – Proszę o prze-
głosowanie kandydatury Franciszka 
Brzyka zaproponowanego przez panią 
Kądziołkę. Proszę nie mieszać w uchwa-
łach – skarcił ku zdumieniu zebranych 
Ojczyk. Ostatni z zaproponowanych 
ustąpił.14 osób przegłosowało decyzję.
Funkcję inkasenta opłaty skarbowej 
powierzono Magdalenie Klimek 
prowadzącej „Księgarnię Podatnika” 
przy ul. Królowej Jadwigi. Jednogło-
śnie zatwierdzono terminy wyborów 
sołtysów i przewodniczących osiedli. 
Uchwałą rajcy wprowadzili do zespołu 
doradczo-inicjatywnego organizującego 
współpracę stowarzyszeń i samorządu: 
Franciszka Brzyka, Marię Kądziołkę, 
radną Kucię, Józefa Kubasa i Jerzego 
Tyrkiela. Zaakceptowali też koncepcję 
nadania przedszkolu z oddziałem 
integracyjnym imienia Wielkiego 
Polaka. – Jan Paweł II na ul. Armii 
Ludowej… – dziwił się przewodniczący 
rady. – Papież był bardzo tolerancyjny 
– odparowała Maria Kucia.

Iwona DOJKA
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Główni  organizatorzy,  poseł 
Edward Czesak oraz starosta 
brzeski Ryszard Ożóg, za cel 

postawili sobie prezentację Programu 
Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2007 – 2013 oraz omówienie 
możliwości wykorzystania środków 
unijnych przez gminy i powiaty. Za 
kluczowe poseł uznał także wypra-
cowanie kontaktów między samo-
rządowcami a parlamentarzystami 
z regionu. – W staraniu o zwiększenie 
skuteczności w pozyskiwaniu środków 
unijnych decydującym czynnikiem jest 
jakość wniosków przygotowywanych 
„na dole” – podkreślał.

delegatura Polski w dublinie
– Zostałem poproszony, by powie-
dzieć państwu kilka słów – rozpoczął 
Jacek Pilch, przewodniczący Ko-
misji Rozwoju Regionu i Współpracy 
z Zagranicą Sejmiku Województwa 
Małopolskiego. Opisał możliwości 
wykorzystania funduszy unijnych na 
lata 2007-2013. Zwrócił uwagę, że 
Małopolska znajduje się w pierwszej 
piątce województw atrakcyjnych dla 
inwestorów i na trzecim miejscu pod 
względem zainteresowania sektora 
IT. Pilch położył nacisk na rozwój 
edukacji: – Namawiam do śmiałej wizji 
rozwoju, dyskusji na zasadzie burzy 
mózgów. Najważniejsza jest edukacja, 
aby powstające przedsiębiorstwa mo-
gły zatrudniać wykształconych ludzi 
i aby nie tworzyli oni delegatury Polski 
w Dublinie czy Londynie.
Kazimierz Rabsztyn, dyrektor Od-
działu Regionalnego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Krakowie, mówił o wykorzystaniu 
dotacji z UE w rolnictwie. – Najistot-
niejsze są te pieniądze, które dotarły 
do rolników, tj. wypłacona w ramach 
programu SAPARD 2002-2006 suma 
352,5 mln zł. Zaznaczyć przy tym 
należy, że najwięcej inwestycji było 
w powiecie proszowickim, a w Kra-

Brzeskie Forum Samorządowe 8 stycznia sprowadziło do miasta wojewodę Małopolski Ma-
cieja Klimę, przewodniczącego Sejmiku Małopolskiego Andrzeja Sztorca, przewodniczącego 
wojewódzkiej Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Adama Kwaśniaka, posłów 
z Małopolski: Roberta Panterę, Jerzego Zawiszę, Wiesława Wodę, Edwarda Czesaka oraz An-
drzeja Adamczyka; starostów, burmistrzów, wójtów i innych przedstawicieli samorządów.

Ż ą d a m y
przejrzystych procedur

kowie wypłacono najwyższe kwoty. 
Powiat brzeski otrzymał w 2006 roku 
ok. 16 mln zł – wyliczał.

na wyższy standard
Sekretarz Konfederacji Budownictwa 
i Nieruchomości Marcin Piotrowski 
przedstawił propozycje rewitalizacji 
miast i wsi przy wykorzystaniu środ-
ków UE. – Jesteśmy w przededniu 
kryzysu energetycznego, a eksplo-
atacja zasobów jest źródłem ko-
lejnych kosztów. 40 proc. energii 
wykorzystują mieszkania i domy. 
Unia dofinansowuje 78 proc. energii 
poprzez inwestycje na rzecz mieszkal-
nictwa, edukacji oraz służby zdrowia. 
Nadal jednak sytuacja jest tragiczna, 
15 proc. mieszkań nie nadaje się do 
użytku, panują tam substandardowe 
warunki – opisywał. Rozwiązanie 
problemu dostrzegł w unijnym pro-
gramie „Lokalne Plany Rewitalizacji” 
obejmującym analizę finansową prac 
oraz modernizację budynków. Rezul-
taty są widoczne już po kilku latach: 
niższe koszty eksploatacji obiektów, 
zwiększenie zasobów mieszkaniowych 
poprzez wykorzystanie zaoszczędzo-
nych na eksploatacji pieniędzy. – Jest 
tylko jeden warunek formalny: jeśli 
złożymy wniosek i określimy sumę 
potrzebną na rewitalizację wybranych 
obiektów, to musimy ją wykorzystać. 
W przeciwnym wypadku pieniądze 
przepadną – ostrzegał.

wyprzedzić słowaków
Ze strony posłów padły życzenia 
jednomyślności wśród samorządow-
ców, która ma zapewnić sukces przy 
realizowaniu inwestycji. Poruszono 
problem chaosu w prawie budowla-
nym, co przekłada się na błędne de-
cyzje urzędników. Przywołując śląską 
tragedię, posłowie opowiedzieli się za 
zmianą ustawy o organizacji imprez 
masowych. Zapowiedzieli obowiąz-
kowe kontrole budynków o dużej 

powierzchni dachu. Podjęto także 
sprawę biopaliw w kontekście coraz 
wyższych cen za gaz.
Dyskusja rozgorzała wokół autostrady 
A4 oraz budowy jej połączeń z droga-
mi powiatowymi i gminnymi. Poseł 
Adamczyk przypomniał perspektywę 
stworzenia na Słowacji trasy łączącej 
Ukrainę z Europą Zachodnią: – Je-
śli zrobią to przed nami, to już nie 
będzie wizji rozwoju przy trasie A4. 
Potrzebny jest silny lobbing na rzecz 
szybkiej realizacji budowy autostrady. 
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Tarnowie, Krystyna 
Broda, pogratulowała samorządow-
com małopolskim ich determinacji 
w realizowaniu planów rozwoju. Pod-
dała również pod dyskusję propozycję, 
aby gminy wskazywały tereny wzdłuż 
autostrady, gdzie można tworzyć Ma-
łopolskie Parki Przemysłowe.
Wójt Dębna Grzegorz Brach na-
kreślił paradoksalną sytuację ubie-
gania się o dotacje. – Zasady są dla 
urzędników, a nie dla beneficjentów. 
Pieniądze miały płynąć szerokim 
strumieniem, wystarczyć miało zło-
żenie wniosku. Tymczasem procedury 
okazały się skomplikowane, a czasem 
wręcz śmieszne, jak kolor podpisu, 
który musi być niebieski, a nie np. 
czarny. Niedopełnienie tych wymogów 
dyskwalifikowało wniosek – mówił 
rozczarowany. – Jeśli instytucje odpo-
wiedzialne za przyznawanie dotacji 
nie opracują jasnych, przejrzystych 
procedur, to my tych pieniędzy nie 
otrzymamy – nawoływał.

Tekst i fot.
Karina GAWEŁ

Wojewoda Maciej Klima
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OD 1 GRuDNIA zeszłego roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej działa nowa 
pracownia ceramiczna służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych. – Te 
zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną, która u wielu osób jest bardzo 
słaba. Widząc udane rezultaty pracy, zwłaszcza na publicznej wystawie lub 
aukcji, uczestnicy nabywają otwartości i poczucia pewności siebie – uzasadnia 
Agnieszka Szewczyk, instruktor ceramiki.
Pod jej opieką swoje umiejętności ćwiczy pięciu niepełnosprawnych. Początkowo 
lepili naczynia, łącząc kuleczki lub wałki z gliny. Teraz wykładają nią gotowe 
formy, bądź samodzielnie tworzą anioły i zające. Po wypaleniu i nałożeniu 
kolorowego szkliwa wyroby trafią na wielkanocny kiermasz. Glina pochodzi 
z pracowni w Woli Filipowskiej.         (i)

terapia za pomocą gliny

OKOŁO 200 uCZESTNIKóW w 24 
prezentacjach ubiegało się o laury 
w II Powiatowym Konkursie Kolęd 
i Pastorałek o Muszlę św. Jakuba. 
Chórzyści i soliści w czasie przesłu-
chań prezentowali się z trzema utwo-
rami, by w czasie koncertu galowego 
28 stycznia zaśpiewać jeden wybrany. 
– Na ocenię jury nie należy patrzeć 
w kategoriach wygranych i przegra-
nych – tłumaczył werdykt Krzysztof 
Kania, członek komisji, w skład 
której weszli także ks. dr. Grzegorz 
Piekarz i Bożena Wojciechowska. 
– Każdy uczestnik zasługuje na wy-
różnienie i nagrodę – dodał. Mimo tej 
deklaracji miejsca zostały rozdane. 
Wśród solistów w wieku od 6 do 9 lat 
pierwszą lokatę zajął Wojciech Pio-
trowski, a kolejne: Klaudia Zdybel 
i Daria Reczek, zaś wyróżnienia 
zdobyli: Aleksandra Kaim, Kry-
stian Przybyło i Gabriela Kurek. 
W grupie dzieci od klasy czwartej do 
szóstej szkoły podstawowej najwyższy 
laur otrzymał Bartłomiej Kural, 
na drugim miejscu były Barbara 
Palej i Gabriela Magiera, a na 
trzecim – Dagmara Pleśniarska. 
Jury wyróżniło Andżelikę Sadłoń. 

Kultura ducha śpiewem rozwijana

W kategorii szkół ponadpodstawowych 
zwyciężył Michał Dziedzic, a kolejne 
lokaty przypadły Paulinie Pacurze 
i Łukaszowi Serafinowi, zaś wśród 
chórów w tej grupie wiekowej najwy-
żej oceniono ex aequo scholę „Bliżej 
nieba” z Okocimia i zespół z PG nr 1. 
Na drugim miejscu znalazł się chór 
„Discantus” z PG nr 2 i drugi z PG 
w Czchowie. Pierwsze miejsce wśród 
starszych uczniów szkół podstawowych 
przypadło SP w Gnojniku, a wyróżnie-
nie otrzymały „Kibornutki” z Bucza. 
Młodsi chórzyści z Przedszkola nr 4 
także dostali wyróżnienie.
– To wkład w rozwój kultury muzycznej 
wśród dzieci i młodzieży – docenił Kania 
wysiłek organizacyjny ks. Stanisława 
Kaczki. – Dwoił się i troił, a na konkur-
sie muzycznym… pięciolił – zażartował. 
Przy przeprowadzeniu festiwalu parafia 
Maryi Matki Kościoła i św. Jakuba AP 
współpracowała z Urzędem Miejskim 
i starostwem oraz PSS „Społem”.
– Chodzi nam o to, by zachować te 
kolędy i pastorałki, których mamy 
najwięcej wśród narodów europejskich 
– tłumaczył cel imprezy ks. Józef Dra-
bik. – To budowanie kultury ducha 
wśród młodych ludzi.         (ID)

O G ł O s Z E n i E

BURMisTRZ  BRZEsKA podaje do 
publicznej wiadomości informację 
o przeznaczeniu do najmu następują-
cych lokali użytkowych znajdujących 
się w zasobach Gminy Brzesko, 
położonych w budynku Brzeskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brze-
sku, przy ulicy Wiejskiej 12.
Najem dotyczy: lokalu użytkowego 
przeznaczonego do prowadzenia 
salonu odnowy biologicznej lub 
innych usług związanych z branżą 
kosmetyczną. Lokal ma powierzchnię 
21 m2. 
Lokale przeznaczone do najmu zlo-
kalizowane są na pierwszym piętrze 
budynku BOSiR-u.
Termin i miejsce przetargu oraz wa-
runki  uczestnictwa w nim  zostaną 
podane do publicznej wiadomości 
w drodze ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Brzeskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, ul. Wiejska 12, 32-800 
Brzesko, tel. 014 68 65 002.

BOBRy zamieszkały nad Uszew-
ką przepływającą przez Bucze. 
Obecność zwierząt świadczy o 
czystości wód, ale budowane 
przez nie tamy już powodują 
podtopienia.

WęGIERSKIE FIRMy poszu-
kują przedsiębiorców, którzy 
chcą podjąć współpracę w za-
kresie dostawy produktów. Naj-
bardziej poszukiwane branże 
to: wytwórstwo mebli, budow-
nictwo, tekstylia, gastronomia, 
branża spożywcza, chemiczna 
oraz wszelkiego rodzaju usługi z 
zakresu doradztwa podatkowe-
go, pośrednictwa nieruchomości 
i pracy. Szczegóły oferty na 
stronie: www.brzesko.pl

DO BIAŁEGO RANA bawili 
się słuchacze, wykładowcy i 
członkowie Rady Patronackiej 
Małopolskiej Szkoły Wyższej na 
II Balu Studenckim. 28 stycznia 
w restauracji „Grecja” pojawiło 
się około 110 osób.

BOGDAN SMOLEń 4 lutego 
wystąpił z programem kaba-
retowym w restauracji „Gali-
cyjska”.

Gimnazjalistki 
z „jedynki” zaśpie-

wały dodatkową 
kolędę na życzenie 
ks. Józefa Drabika
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POWAżNE STRATy przyniosła wichu-
ra, jaka przetoczyła się nad Małopolską. 
Najbardziej dramatyczne chwile przeżyli 
mieszkańcy Szczepanowa, Sterkowca 
i Wokowic. W nocy z 18 na 19 stycznia 
część budynków została całkowicie po-
zbawiona dachów. Na innych zniszczone 
przez orkan poszycie trzeba było roze-
brać, by nie zagrażało ludziom. Połama-
ne i powyrywane z korzeniami drzewa 
zatarasowały wiele dróg i zniszczyły 
dziesiątki ogrodzeń. Strażacy, zarówno 
zawodowi, jak i ochotnicy, pracowali 
przez całą noc i dzień. W celu zabezpie-
czenia budynków udostępniono miesz-
kańcom plandeki oraz urządzenia osu-
szające. Pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej udali się w teren, by 
ocenić rozmiar szkód i przygotować po-
moc materialną dla najbardziej poszko-
dowanych. Już 19 stycznia właściciele 
zniszczonych domów przystąpili do ich 
zabezpieczenia i odbudowy.

Janina sZEWCZYK (lat 80, Stanisławice)
Zdzisław JABłOŃsKi (67, Barczków)
Aniela WĄs (81, Lewniowa)
Kazimierz sTEC (55, Dębno)
Lucjan KAWA (43, Dębno)
stefania łOPATKA (84, Groździec)
Zofia MAJCHROWiCZ (80, Tarnów)
Edward PAsiERB (74, Brzesko)
Agnieszka sACHA (35, Okocim)
Leszek JAGiELsKi (46, Uszew)
Franciszek niEĆ (80, Lewniowa)
Czesław CHODOROWiCZ (64, Zakliczyn)
Eugenia OGiELA  (64, Jurków)
Helena siCiARZ (73, Poręba Spyt.)
Tadeusz LACH (52, Szczepanów)
Anna DADEJ (75, Jadowniki)
Janina KRĘŻOłEK (65, Wytrzyszczka)
Jan OKAs (83, Brzesko)
Jan PiETROŃ (29, Przyborów)
Zofia DRUŻKOWsKA (80, Zawada Uszew.)
Anna LEŚ (84, Jadowniki)
Józefa PYTKA (75, Poręba Spytk.)
Marian GÓRKA (71, Brzesko)
Wacław FRYCZ (78, Dębno)
Władysław PiEKARZ (67, Brzesko)
Helena LEŚniK (54, Czchów)
Józef MATRAs (78, Lusławice)
Jan sKURnÓG (80, Okocim)
Ryszard WOłEK (54, Wola Dębińska)
Zofia WARCHOł (48, Tworkowa)
stefania WAWRYKA (95, Jadowniki)
Helena WADOWiEC (73, Czchów)
Józefa MAJDZiŃsKA (85, Sterkowiec)
Julian LEGUTKO (71, Brzesko)
Maria JUCHnO (94, Brzesko)
Józefa CHMiELARZ (81, Jasień)
Maria BUDA (60, Uszew)
Helena RUDniK (92, Jasień)
Aleksander ZiĘĆ (83, Tworkowa)
Karolina RZEPA (86, Biesiadki)
Elżbieta KORDA (86, Brzesko)
stanisława PROKOPEK (85, Borzęcin)
Jan OsUCHOWiCZ (80, Brzesko)
Zofia ZOREK (79, Brzesko)
Józefa sMORÓG (84, Brzesko)
stanisław Lis (71, Sterkowiec)
Marian LECH (69, Wokowice)
szczepan DADEJ (23, Brzesko)
Bartłomiej MAJKA (2, Brzesko)

ODESZLI
w styczniu

smutny krajobraz po wichurze

W Wokowicach przeniesiony przez wiatr dach zniszczył sąsiedni budynek

Z danych Zakładu Energetycznego 
wynika, iż wichura spowodowała 
uszkodzenie ok. 25 stacji transfor-
matorowych na terenie gminy. Przez 
kilkanaście godzin prądu nie miała 
część mieszkańców Szczepanowa, Wo-
kowic, Sterkowca, Mokrzysk, Poręby 
Spytkowskiej. Wiatr nie tylko pozry-
wał linie napowietrzne, ale również 
złamał słupy linii średniego napięcia. 
Tam, gdzie z powodu braku energii 
niemożliwe stawało się odbudowy-
wanie zniszczonych dachów, strażacy 
udostępnili agregaty prądotwórcze.
Łącznie w stopniu znacznym uszko-
dzonych zostało 13 obiektów, w tym 
dwa użyteczności publicznej. Hura-
gan zerwał część poszycia z papy na 
budynku Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 przy ul. Piastowskiej 
w Brzesku, a także zniszczył w cało-
ści dach szatni LKS w Sterkowcu. 

(IW)

W WIEKu 74 LAT zmarł 3 stycznia Edward Pasierb, lekarz stomatolog, 
jeden z pionierów stomatologii w powiecie brzeskim, gdzie pracował 42 lata 
(1959-2001). Wspaniały, uczciwy, skromny i aktywny działacz „Solidarności” od 
1980 roku, współzałożyciel „Solidarności” w ZOZ Brzesko, pracował w Komitecie 
Założycielskim, a w pierwszych wyborach w 1980 roku został zastępcą przewod-
niczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy ZOZ Brzesko. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego ze swojej skromnej pensji wspierał finansowo utworzony doraźnie 
niejawny fundusz na rzecz internowanych i ich rodzin. Okres od ponownej lega-
lizacji związku do wyborów (od 25 kwietnia do 27 września 1989 roku) poświęcił 
pracy na rzecz wyborów parlamentarnych i odtworzenia związku w naszym 
zakładzie. W latach 1992-2001 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego KZ, 
później KM NSZZ „Solidarność” w SP ZOZ Brzesko. Od 1998 roku wspierał 
wszystkie działania podejmowane po to, aby nie dopuścić do odłączenia jakiej-
kolwiek komórki organizacyjnej z SP ZOZ Brzesko.
Na odejście żaden moment nie jest dobry. Straciliśmy gorącego orędownika społecz-
nej służby zdrowia, człowieka, który do końca był wierny ideałom „Solidarności”.

Irena Ślusarczyk
Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”w SP ZOZ Brzesko

wspomnienie
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DZIENNIKARZE I PROFESJONALNI FOTOGRAFICy wyłonili laureata grand prix konkursu redakcji 
BIM i Multimedia Polska. W skład jury weszli: Iwona Dojka (redaktor naczelny „BIM”), Małgorzata Duśko 
(fotograf), Krystyna Kanownik (Dyrektor Biura Public Relations Multimedia Polska), Marek Latasiewicz (za-
stępca redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”), Renata Skórnóg (nauczyciel i dziennikarz „Temi”), Monika 
Targosz (fotograf i przewodnicząca jury).
Główną nagrodę za zdjęcia reporterskie otrzymał Aleksander Paliński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1. Jego dwie fotografie „Chata przy lesie słotwińskim” i „Zachód słońca nad obwodnicą” – w opinii komisji 
– spełniły wymagania techniczne i odpowiadały założeniom tematu „Polubiłem to miejsce”. Autor potrafił też 
zobrazować kontrast nowoczesności i świata odchodzącego w przeszłość.
Piotr Gładysz z ZSP nr 1 w Brzesku otrzymał wyróżnienie za fotografie prezentujące cmentarz wojenny przy 
ul. Czarnowiejskiej. Jury doceniło ich walory plastyczne i odniesienie do historii. Równorzędną nagrodę jury 
przyznało Klaudii Budzioch z ZSP nr 1 za walory estetyczne cyklu zdjęć prezentujących pałac Götzów. W cie-
kawy sposób zinterpretowała tematu konkursu wyróżniona Magdalena Duda, gimnazjalistka z Jadownik. 
W rodzinnej wsi stworzyła cykl czarno-białych fotografii, o szczególnych walorach reportażowych.
Specjalną nagrodę sponsora, firmy Multimedia Polska otrzymała Marta Rymarczyk z PG nr 2 w Brzesku 
(s. 20). Dodatkowe wyróżnienie dla Krzysztofa Seidlera z PG nr 2 w Brzesku za zdjęcie krytej pływalni 
przyznało Biuro Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego (s. 20).
Za odwagę w poszukiwaniach ciekawych ludzi i dostrzeżenie konieczności utrzymania pamięci o tragedii więź-
niów obozu koncentracyjnego wyróżnienie w kategorii reportażu otrzymała Małgorzata Szylar z ZSP nr 1.
Zwycięskie prace opublikujemy w marcowym wydaniu BIM. Burmistrz Jan Musiał wręczył nagrody laure-
atom 6 lutego.

wydarzenia

trzydziestu młodych demokratów

Demokracja przy urnie zaczyna się w szkole

PO DWuLETNIEJ KADENCJI 
ustąpili członkowie Młodzieżowej Rady 
Gminy. 9 stycznia uczniowie gminnych 
gimnazjów i szkół średnich w sześciu 
okręgach w tajnym głosowaniu wybra-
li nowych członków gremium posiłku-

jącego „dorosłych” radnych. Z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 radę 
zasiliło siedmiu uczniów: Jan Biel, 
Michał Dziedzic, Olga Kwaśniak, 
Arkadiusz Ledziński, Kamila 
Strojny, Magdalena Wojciechow-
ska i Anna Marek. Ta sama liczba 
kandydatów pochodzi z Zespołu Szkół 
nr 2: Radosław Chamielec, Da-
niel Dziedzic, Damian Gruchała, 
Maciej Kołodziej, Artur Pogwizd, 
Maciej Tolarz i Damian Zgraja. 
Głosujący w Publicznym Gimnazjum 
nr 1 wybrali Annę Król, Michała 
Topolskiego, Kamila Trąbę, Berna-
detę Woźniak i Tomasza Hudymę. 
Reprezentację kolejnego brzeskiego 
gimnazjum tworzą: Natalia Hudy-
ma, Mateusz Kudła, Agnieszka 
Majka, Łukasz Pasierb, Marta Woj-
ciechowska oraz Justyna Kucia. 
Trzech następnych gimnazjalistów to 
uczniowie placówki w Jadownikach: 
Sebastian Cisak, Karol Kołodziej 
i Dominika Paczkowska. Z Gimna-
zjum i Liceum Katolickiego pochodzi 
dwóch „młodzieżowych” radnych: Woj-
ciech Sukiennik i Gabriela Koło-
dziej. Pierwsze posiedzenie uczniowie 
odbyli 1 lutego.       (D)

Mamy zwycięzców!
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Przedsiębiorcy
wspomogli

CAŁKOWITy DOCHóD z ba-
lu charytatywnego 20 stycznia 
został przeznaczony na remont 
dachu Kościoła św. Jakuba AP 
w Brzesku. W sumie było to 
9 tys. zł. Restauracja „Galicyj-
ska” w centrum MARK1 zorga-
nizowała poczęstunek dla 129 
osób. Wśród nich pojawili się: 
burmistrz Jan Musiał, starosta 
Ryszard Ożóg, ks. proboszcz 
Józef Drabik, radni miejscy 
i powiatowi, poseł Edward Cze-
sak oraz przedsiębiorcy, m.in.: 
starszy Cechu Wiesław Chmie-
larz, Aleksandra i Ryszard 
Dziedzicowie, Halina i Michał 
Mrówkowie, Teresa i Jan Ja-
kubasowie, Wanda i Henryk 
Strąk, Marian Lambert.
Organizatorzy: Parafia św. Jakuba 
AP, Cech Rzemieślników oraz Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorców 
w Brzesku oraz Burmistrz Brze-
ska dziękują Annie i Kazimie-
rzowi Kuralom za pomoc w zor-
ganizowaniu balu, a wszystkim 
gościom za wsparcie finansowe 
oraz dobrą zabawę.      (kg)
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PRZEDSTAWICIELE 27 ORGANI-
ZACJI pozarządowych działających 
w gminie spotkali się z samorządow-
cami 26 stycznia. – Na tzw. fundusz 
antyalkoholowy pierwotnie przewidy-
waliśmy sumę 246.000 zł, ale radni 
zadecydowali, aby kwotę 20.000 zł 
przenieść na zagospodarowanie pla-
ców zabaw w gminie – tłumaczył 
sekretarz Bogusław Babicz zmiany 
w rozdysponowaniu ogólnej puli obej-
mującej 566.000 zł, przeznaczonych 
na wspieranie klubów sportowych, 
stowarzyszeń, świetlic profilaktycz-
no-wychowawczych, klubów mło-
dzieżowych, klubu abstynentów, 
prowadzenie jadłodajni dla ubogich 
i bezdomnych oraz wypoczynek letni 
dla dzieci i młodzieży.
Burmistrz Jan Musiał tłumaczył: – To 
nie jest duża suma. Planujemy dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej i może uda 
nam się je pozyskać w przyszłym roku, 
ale radni zaproponowali, aby w 100 proc. 
finansować to, co jest niezbędne.
Dyskusja rozgorzała pomiędzy władza-
mi samorządowymi a przedstawiciela-
mi organizacji. Prezes Stowarzyszenia 
„Porozumienie” Zbigniew Mastalerz 
zapytał wprost: – Czy władze mają na 
celu zaprzestanie wspierania klubów 
na rzecz placów zabaw?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Ojczyk skwitował: – Pieniądze 

cechowy opłatek
W DIECEZJALNyM Spotkaniu 
Opłatkowym 6 stycznia w siedzibie 
Cechu Rzemieślników oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw uczest-
niczyli: Prezydent Miasta Tarnowa 
Ryszard Ścigała, starosta tarnowski 
Mieczysław Kras, starosta brzeski 
Ryszard Ożóg, senatorowie i posło-
wie oraz przedstawiciele Izb i Cechów 
rzemieślniczych z: Nowego Sącza, 
Tarnowa, Limanowej, Bochni, Dąbro-
wy Tarnowskiej, Dębicy oraz Pilzna. 
Mszy w kościele św. Jakuba Apostoła 
przewodniczył bp Wiktor Skworc (na 
zdjęciu). Dary przed ołtarzem złożyli 
rzemieślnicy z całej diecezji.      (k)

Konkurs dla aktywnych
W TyM ROKu SAMORZąD przezna-
czył 270 tys. zł na prowadzenie szkoleń, 
zawodów, obozów i zgrupowań sporto-
wych. To o 5 tys. zł więcej niż w 2006 
roku. Warunkiem otrzymania dotacji 
było przejście procedur konkursowych, 
które zakończyły się 29 stycznia.
Projekty stowarzyszeń oceniała trzyoso-
bowa komisja złożona z przedstawicie-
la Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej 
i sekretarza gminy. Do zespołu mogły 
także dołączyć dwie osoby z sektora 
pozarządowego. Grupa premiowała 
przede wszystkim ilość dzieci objętych 
projektem, wysokość kosztów i wkładu 
własnego stowarzyszenia, wiarygod-
ność oraz dotychczasową terminowość 
i jakość rozliczenia poprzedniej dotacji, 
nowatorstwo i cykliczność proponowa-
nych zajęć oraz bazę i sprzęt potrzebny 
do realizacji zadania.
Chętni do prowadzenia świetlic pro-
filaktyczno-wychowawczych, klubów 
młodzieżowych, Klubu Profilaktyczno-
Wychowawczego w Jasieniu, Klubu 
Abstynentów w Brzesku, jadłodajni dla 
ubogich i bezdomnych w mieście swoje 
projekty na wykorzystanie środków 
z funduszu na przeciwdziałanie alkoho-
lizmowi przedstawią do 9 lutego.   (d)

ile dostaną stowarzyszenia?

przesunięte na place to wydatek jedno-
razowy, a państwo co roku otrzymują 
środki. Poza tym tworzy się paradok-
salna sytuacja! Pieniądze na fundusz 
antyalkoholowy pochodzą z akcyzy. Jeśli 
chcemy, aby było ich więcej, musimy 
sprzedawać więcej alkoholu w gminie.
W skład zespołu doradczo-inicjatyw-
nego, wspierającego współpracę samo-
rządu i stowarzyszeń weszli: Zbigniew 
Mastalerz (Stowarzyszenie „Porozumie-
nie”), Tadeusz Mardoń (MKS „Gryf”), 
Marian Czarnik (LKS „Vokowia”), Sta-
nisław Rams (LKS „Jadowniczanka”), 
Krystyna Śmietana (stowarzyszenie 
„Wspierajmy Szkołę” z Jadownik). 
Grupę uzupełni pięciu radnych i pięciu 
przedstawicieli burmistrza.
Sekretarz Babicz zaapelował do dzia-
łaczy o aktualizację danych w bazie 
Urzędu Miejskiego w celu uspraw-
nienia komunikacji z samorządem 
i dostarczenie tych informacji do Biura 
Promocji i Rozwoju UM do Rafała Naj-
dały, pok. 12, tel. (014) 66 301 88.
W ogólnej sumie dotacji dla sektora poza-
rządowego radni 20.000 zł przeznaczyli 
na zwalczanie narkomanii, 226.000 zł na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym 
145.000 zł na prowadzenie świetlic pro-
filaktyczno-wychowawczych oraz 81.000 
zł na wypoczynek letni) , 270.000 zł na 
kulturę fizyczną i sport oraz 50.000 zł na 
dofinansowanie jadłodajni.        (G)

Coroczne spotkanie pozwala uzgodnić priorytety samorządu i działaczy społecznych
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Po wyborach 12 stycznia 2003 roku 
stanowisko sołtysa Jasienia przypadło 
Leszkowi Klimkowi. Jako priorytet 
potraktował infrastrukturę, dlatego 
w ciągu kilku lat w Jasieniu pojawi-
ły się nakładki asfaltowe na ul. Ks. 
Mazurkiewicza i okolicznych oraz 
na ul. Wiedeńskiej, a także punkty 
oświetleniowe przy ul. Nowy Świat 
i Kasztanowej. W listopadzie włodarz 
wsi otrzymał tytuł „Najlepszego Soł-
tysa Małopolski”. 10 tys. zł nagrody 
przeznaczył na parking przy kościele 
parafialnym. Obok powstał chodnik. 
– 50 m to za mało – ocenia ostatnią 
inwestycję. – Potrzebna jest jeszcze 
droga dla pieszych przy ul. Ks. Mazur-
kiewicza – rozpoczyna listę potrzeb.
Kanalizację posiada obecnie jedna 
trzecia Jasienia. Przyszłoroczny bu-
dżet uwzględnia jej wykonanie na ul. 
Klonowej.

babski comber
Mieszkańcy Okocimia są zadowoleni ze 
swojej sołtyski, bo Grażyna Mleczko 
kończy już drugą kadencją, rozpoczętą 
24 stycznia 2003 roku. Przez ten czas 
wprowadziła do kalendarza kilka 
corocznych imprez: sylwester, babski 
comber i przegląd kolęd w Domu Lu-
dowym. Dzieci i młodzież konkurują 
ze sobą w „mini-mundialu” – serii 
wakacyjnych rozgrywek sportowych. 
Dzień Dziecka odbywa się na boisku 
przy Szkole Podstawowej. – Nasze 
czy nie nasze, ale każde dziecko coś 
dostanie – żartuje Mleczko. Dla pań 
zorganizowała zajęcia z aerobiku 
i tradycyjne skubanie pierza. Biedne 
i wielodzietne rodziny mogą liczyć na 
bezpłatne wycieczki dla pociech.
Sołtyska sprawnie współpracuje ze 
Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi 
Okocimskiej, które wspomaga wiele 
przedsięwzięć. To ono zakupiło osiem 
tablic informacyjnych, jakie w tym 
roku pojawią się w przysiółkach. Kilka 
dróg utwardzono żużlem. Potrzeb jest 

Samodzielnie 
rządzą

Wsie dopominają się realizacji swoich potrzeb poprzez sołtysów. Właśnie dobiega końca 
ich czteroletnia kadencja. Nie tylko interweniowali w imieniu mieszkańców, ale także 
organizowali ich do prac społecznych. Okazuje się, że wiele sołectw załatwiło swoje sprawy 
dzięki własnej energii i wsparciu samorządu gminy.

wiele. Kanalizacji wymagają Klęczany 
i Zagrody. – Konieczna jest konty-
nuacja remontu drogi powiatowej 
stanowiącej główną trasę Okocimia; 
oświetlenie osiedla Kamieniec i Zale-
sie; połączenie ulic Kasztanki i Karola 
Bernackiego; dobudowa ul. Świętego 
Jana oraz remont Domu Ludowego, 
zwłaszcza modernizacja ogrzewania 
w budynku – wymienia Mleczko.

złożył obietnicę
Stanisław Milewski dorobek trzeciej 
kadencji wylicza jednym tchem. – To 
było moje największe marzenie. Dach 
na starej części Szkoły Podstawowej 
zagrażał zawaleniem. W przyszłym roku 
chciałbym połączyć ją z nową halą spor-
tową – projektuje przyszłość Bucza.
– Wykonaliśmy dwa odcinki drogi 
żwirowej w przysiółku Grądzik i asfalt 
na trasie od Grądzika do mostu na 
Uszewce – wymienia kolejne inwe-
stycje w Buczu. – Udało się oświetlić 
tzw. pętlę w Zagrodach koło boiska 
sportowego. Mieszkańcy są z tego 
bardzo zadowoleni.
Sołtys wsi przypomina też betonowe 
kręgi wstawione na długości 130 m 
w koryto rowu odwadniającego, co 
umożliwiło utwardzenie nawierzchni 
i stworzenie parkingu. – Urząd Miejski 
pokrył koszty, a bezrobotni w ramach 
prac interwencyjnych wykonali prace. 
Mieszkańcy sami nawieźli ziemię, 
a samorząd dał tłuczeń hutniczy na 
utwardzenie parkingu. Mam nadzieję, 
że w tym roku uda się go pokryć as-
faltem, bo przy dużych opadach woda 
rozmywa nawierzchnię.
– Mieszkańcy w okolicach mostu mogą 
spać spokojnie. Nie zostaną podtopieni 
– nie kryje satysfakcji z oczyszczenia 
1,5 km rowu.
Plany ma śmiałe, m.in. dokończenie 
żwirowej drogi w Grądziku i pokrycie 
jej emulsją asfaltową. – Złożyłem 
obietnicę mieszkańcom i rozmawiałem 
na ten temat z władzami – podkreśla. 

Niezbędne jest jeszcze wykonanie 
łącznika między drogą powiatową 
a gminną.
– Nie wypaliła sprawa placu zabaw dla 
dzieci przy kościele – żałuje Milewski. 
– Chcielibyśmy, by powstał w ciągu 
tego roku. Mam w tej sprawie zapew-
nienie samorządu.
W tej chwili na gruncie przeznaczonym 
dla dzieci funkcjonuje parking. Miesz-
kańcy obsadzili go tujami. Dla bezpie-
czeństwa zostały jednak przycięte, by 
zapewnić kierowcom widoczność.

wciąż nowe wnioski
Sołtys Szczepanowa Tadeusz Górka 
potrzeby swojej wsi przedkłada we 
wnioskach do Rady Miejskiej. Dzię-
ki temu ul. Lubomirskiego zyskała 
oświetlenie, a na pozostałych zostało 
ono uzupełnione. Na osiedlu Widok 
emulsja asfaltowa pokryła 200 m drogi. 
Nową nawierzchnię mają też ul. Lu-
bomirskiego, Łukowa, Przyszkolna, 
Polesie i Brzozowa. Dojazdy do pól 
i gospodarstw zostały utwardzone 
żużlem wielkopiecowym. Co roku sołtys 
ponawia wniosek o poszerzenie ul. Lu-
bomirskiego i położenie na niej asfaltu. 
Oczekuje też na kanalizację. W latach 
2007-2008 spodziewa się wykonania 
chodnika w okolicach Szkoły Podsta-
wowej. Grunt pod drogę na osiedlu Na 
Wzgórzu samorząd już wykupił.
Tadeusz Górka skutecznie upomniał 
się też w Powiatowym Zarządzie 
Dróg o przycięcie lip wzdłuż ul. Świę-
tego Stanisława i wycinkę drzew 
zagrażających pieszym i pojazdom na 
ul. Długosza.

czekają na wodę
– W ostatniej kadencji brakło mi 
wsparcia w Radzie Miejskiej, gdzie 
nie znalazł się żaden mieszkaniec Po-
ręby Spytkowskiej – mówi Stanisław 
Góra, który funkcję sołtysa sprawuje 
już drugi raz i wciąż boryka się z tym 
samym problemem: wieś nie ma wodo-
ciągu. W tym roku samorząd zakończy 
przygotowanie dokumentacji. – To 
absolutny priorytet! Brak wody jest 
tak dotkliwy, że na zwłokę nie można 
sobie pozwolić – apeluje.
Sukcesem zakończyły się jego zabiegi 
o położenie asfaltu na części głównej 
drogi wsi, administrowanej przez po-
wiat. Nowa nawierzchnia leży także 
na ulicach gminnych. Utwardzona jest 
tzw. krzywa droga stanowiąca dojazd 
do pól. – Zakończył się pierwszy etap 
odwodnienia i utwardzenia trasy do 
nowego cmentarza. Mam nadzieję, że 
w tym roku uda się położyć na niej 
asfalt – spodziewa się Góra. – W tej 
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chwili w opracowaniu znajduje się 
projekt chodnika koło szkoły w stronę 
Domu Ludowego, a w dalszym etapie 
do sklepu nr 6.
Cieszy go także most na potoku Kowa-
lówka w pobliżu szkoły, co pozwoliło 
wykorzystać grunt po drugie stronie 
cieku wodnego. Teraz zabiega o wpro-
wadzenie we wsi nazw ulic.
W poprzedniej kadencji samorząd 
oddał do użytku Dom Ludowy. W tym 
roku zakupił działkę obok obiektu. 
– Bez niej korzystanie z budynku jest 
utrudnione. Dopiero teraz możemy 
wykorzystać stary, stojący obok garaż 
dla OSP. Pojawiła się możliwość wy-
konania parkingu i dojazdu od strony 
zachodniej – wylicza korzyści sołtys. 
Rada Sołecka co roku organizuje za-
bawę sylwestrową. Zyski z niej i wy-
najmu obiektu przeznacza na zakup 
wyposażenia. – To też sukces. Wyższy 
standard przyciąga klientów i budy-
nek nie stoi pusty – cieszy się Góra. 
Środki na uposażenie sal otrzymał 
też od byłego Kółka Rolniczego oraz 
od Jerzego Toty.
– Nasz Ludowy Klub Sportowy jest po-
zbawiony zaplecza socjalnego. Dzięki 
staraniom Rady Sołeckiej i burmistrza 
powstał budynek w stanie surowym, 
zamkniętym. Wiosną zaczną się roboty 
wewnątrz – deklaruje sołtys.

Moda na pracę społeczną
– Mijająca kadencja to dobry okres dla 
Wokowic. Sporo udało się osiągnąć! 
– cieszy się sołtys Józef Gładki. 
Chwali sobie współpracę z Radą Sołec-
ką (Stanisławem Flądro, Markiem 
Pałką, Wiesławem Legutką i To-
maszem Latochą), z zarządem Lu-
dowego Klubu Sportowego „Vokowia” 
i radnym Marianem Czarnikiem. 
Dzięki nim i wysiłkowi mieszkańców 
wieś dysponuje boiskami do piłki 
nożnej, siatkówki i koszykówki oraz 
placem zabaw dla dzieci. – Na tym 
miejscu w 2005 roku zorganizowali-
śmy spartakiadę dla LKS-ów – chwali 
się. – Także współpraca z Urzędem 
Miejskim układała się dobrze.
Dumny jest z sekcji tenisa stołowego 
prowadzonej społecznie przez Stanisła-
wa Flądro i Marka Przybyło. – Dwa 
razy w tygodniu poświęcają swój czas 
młodzieży i osiągają rezultaty – podkre-
śla włodarz najmniejszej wsi w gminie.
Dobrze pamięta zardzewiały przysta-
nek autobusowy. – Dzieci wypisały 
na nim „zmora” – żartuje. Nowa, 
drewniana wiata harmonizuje ze sta-
rą zabudową. Przy budowie pracował 
społecznie Wiesław Ciuruś. Poma-
gali mu członkowie Rady Sołeckiej 

i mieszkańcy. Podobnie wieś poradziła 
sobie z remontem Domu Ludowego 
„Strażak”. Koszty robót oraz zakupu 
telewizora pokryła Rada Sołecka. Ze 
środków do swojej dyspozycji częścio-
wo sfinansowała także nową elewację 
i wymianę drzwi w świetlicy oraz 
kurs tańca dla młodzieży. LKS wraz 
z radą wyremontowały pomieszczenie 
przeznaczone na siłownię i zakupiły 
sprzęt potrzebny do ćwiczeń. – Także 
tym razem prezes LKS i członkowie 
klubu poświęcili wiele czasu i sił, aby 
powstała siłownia. W Wokowicach 
jest moda na pracę społeczną – pod-
kreśla Gładki.
Wieś ma nowe oświetlenie ulic, na-
wierzchnię na dwóch odcinkach dróg 
i utwardzone dojazdy do pól. Po od-
wodnieniu boiska i okolicznych pól 
uprawnych okazało się, iż konieczna 
jest modernizacja i przekopanie ka-
nału odwadniającego na odcinku około 
100 m. Po zakończeniu prac kanaliza-
cyjnych zaczęła się budowa chodnika. 
Na położenie czeka kostka brukowa.
Józef Gładki jest zadowolony z czte-
rech lat rządów w Wokowicach. Za 
pracę w 2005 roku otrzymał czwarte 
miejsce w konkursie na najlepszego 
sołtysa Małopolski. – To niewiele, ale 
satysfakcja ogromna! – przyznaje.

wieś przy torze
Kluczową sprawą dla Sterkowca 
było w ciągu ostatnich czterech lat 
uporządkowanie szeregu spraw m.in. 
udało się uregulować własność dział-
ki, na której znajduje się plac zabaw. 
Niestety, wciąż brakuje właściwego 
dojazdu i parkingu przy szkole i Domu 
Kultury. Według sołtysa Stanisła-
wa Turleja poprawił się stan dróg. 
Za gminne pieniądze utwardzono 
ul. Okrężną i Spadzistą oraz położono 
nową nawierzchnię na ul. Akacjowej, 
Brzozowej i Za Torem. – Rozpoczął 
się proces zastępowania dróg dojaz-
dowych do pól położonych na terenach 
zalewowych na takie, które mają 
bezpieczne położenie – wymienia. 
– Brak jasności w kwestii planu 
zagospodarowania przestrzennego 
oznacza, że pewne inwestycje, w tym 
pozyskiwanie gruntów pod drogi 
osiedlowe, nie zostały zakończone. 
Chodzi o rozpoczęte w latach 90. prace 
nad stworzeniem nowych osiedli, na 
których wciąż powstają nowe domy, 
a infrastruktura jeszcze nie została 
wybudowana.
Do niezałatwionych spraw zalicza 
brak chodników przy uczęszczanych 
drogach, zanieczyszczone przystan-
ki przy ulicach powiatowych oraz 

zniszczenia spowodowane wylewami 
Uszwicy, na które skarżą się mieszkań-
cy. Pomimo wykonania dodatkowych 
punktów oświetleniowych ich ilość nie 
zadowala mieszkańców. – Potrzeba 
też wspólnego działania z władzami 
powiatu i służbami kolejowymi w celu 
doprowadzenia do porządku terenu 
przy przystanku PKP i linii numer 8 
– dodaje.

bliżej mieszkańców
Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider 
nie szczędzi gorzkich słów w ocenie 
mijających czterech lat: – To przecież 
radni decydują o tym, jakie zadania 
są realizowane i na co wydaje się 
pieniądze. To oni rozstrzygają, czy 
rozpoczynać kolejne inwestycje, czy 
też ulżyć doli mieszkańców i zacząć 
od rozwiązywania podstawowych pro-
blemów egzystencjalnych, czyli dróg 
dojazdowych do posesji, chodników, 
bezpiecznej drogi do szkoły i zapewnie-
nia bezpieczeństwa powodziowego.
Przyznaje, że wielu palących spraw nie 
udało się załatwić. – Widocznie w hie-
rarchii problemów gminy nasze lokal-
ne nie były najważniejsze… – mówi 
z goryczą i czeka na działania rajców: 
– Być może obecnej Radzie Miejskiej 
uda się rozwiązać to, co dotychczas 
nierozwiązane, a pieniądze przezna-
czyć na realizację najpilniejszych 
i najważniejszych dla mieszkańców 
potrzeb. O ile pamiętam, większość 
radnych deklarowała: „bliżej wybor-
ców, bliżej mieszkańców, bliżej spraw 
ludzkich”…

bez wysypiska
Apolonia Warzecha sołtysem Jadow-
nik jest od 23 lutego 2003 roku. Za 
istotne w ostatniej kadencji uważa po-
stawienie obelisku Jana Pawła II, urzą-
dzenie jego otoczenia oraz zamknięcie 
wysypiska śmieci we wsi. Cieszy się 
z budowy chodników, żwirowania dróg 
dojazdowych do pól, położenia asfaltu 
na trasach powiatowych i gminnych, 
w szczególności na ul. Pielgrzymkowej, 
wykonanej z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych. Z tymi zadaniami wiązało 
się także oczyszczanie rowów meliora-
cyjnych, budowa oświetlenia ulicznego 
oraz wykup gruntów pod poszerzenie 
i budowę dróg i rowów.
– Do moich zadań należała współpraca 
z instytucjami działającymi we wsi. 
Starałam się pomagać mieszkańcom 
w rozwiązywaniu ich problemów 
– podsumowuje sołtyska.

Iwona DOJKA
Karina GAWEŁ
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Katarzyna Pacewicz-Pyrek „rzą-
dzi” Brzezowieckim od 14 lutego 
2003 roku. Ostatnia kadencja obfito-

wała w przedsięwzięcia. Udało się zorga-
nizować trzy pikniki rodzinne na boisku 
sportowym SP nr 3. W czasie ostatniego 
przewodnicząca postawiła na: loterię 
fantową, z której dochód przeznaczyła 
na rzecz osiedla, konkursy, grillowanie, 
wesołe miasteczko, występy zespołów 
z MOK-u, pokazy rycerskie i strażackie 
oraz show Teatru Dzieci Ognia.
Dużą popularnością cieszą się wycieczki 
dla dzieci do krakowskiego kina, za któ-
re odpłatność jest symboliczna. Dziecia-
ki zwiedziły także oceanarium, a koszty 
wypraw przewodnicząca pokryła z gmin-
nego funduszu antyalkoholowego.
Zarząd osiedla kupił część nagród 
dla uczestników zawodów w Dniu 
Sportu. Brzezowieckie zorganizowało 
też konkurs plastyczny „Żyj zdrowo”, 
rywalizację dla dzieci z Przedszkola 
nr  0, i ostatni konkurs – „Dziecięce 
listy do władzy”, nad którym honoro-
wy patronat objął Burmistrz Brzeska. 
Prace zawisły w sali obrad Urzędu 
Miejskiego, a autorzy najlepszych 
pojechali do Krakowa na film.
Zarządowi osiedla przy współpracy ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową udało się 
wyposażyć place zabaw i boiska przy 
ul. Wojska Polskiego, Legionów Pił-
sudskiego i Starowiejskiej w kamienne 
stoły pingpongowe i szachowe, kosze 
do koszykówki, bramki do piłki nożnej, 
huśtawki i zjeżdżalnie. Z funduszu 
antyalkoholowego zakupił stół ping-
pongowy do Ogródka Jordanowskiego. 
Urządzenia zabawowe dostało także 
Przedszkole nr 10.
Na wniosek zarządu Urząd Miejski 
wykonał remonty ulic, chodników oraz 
cześć kanalizacji na terenie osiedla, 
zamontował progi zwalniające oraz 
dwie tablice informacyjne.
– Nasze osiedle jest największym 
w Brzesku, tym bardziej istotna jest 
rola zarządu. Jesteśmy ogniwem 
służącym komunikacji między miesz-
kańcami a władzami samorządowymi. 
Interweniujemy, gdy ludzie zgłaszają, 

Ożywiają miasto

samorząd osiedlowy to zupełnie nowa tradycja. odkąd ustawa na to zezwoli-
ła, mieszkańcy dzielnic mogą organizować się sami, występować ze wspólnymi 
wnioskami do burmistrza, a nawet wykorzystywać przyznane przez niego 
pieniądze. co wydarzyło się na brzeskich osiedlach przez ostatnią kadencję 
ich zarządów? Podsumowań dokonują sami przewodniczący.

że na jakiejś ulicy nie ma oświetlenia, 
chodnik jest uszkodzony, trzeba coś 
naprawić. Piszemy wnioski – wymie-
nia zadania zarządu przewodnicząca 
i podaje maila: brzezowieckie@op.pl. 
– Często ludzie zgłaszają się do mnie 
ze sprawami prywatnymi, z proble-
mami rodzinnymi czy zawodowymi. 
Staram się im pomóc. Gdy trzeba, 
wzywam policję, bo i takie sytuacje 
mają miejsce.

dzień w krainie marzeń
Cztery lata temu mieszkańcy Osiedla 
Kościuszki-Ogrodowa wybrali Zarząd 
Osiedla, którego przewodniczącą zo-
stała Maria Kądziołka. Zespół był 
pomysłodawcą zorganizowania czte-
rech „Międzyosiedlowych Pikników 
Rodzinnych” na łąkach przy Osiedlu 
Ogrodowa. Z atrakcji pikników, loterii, 
konkursów, wspólnego grillowania 
i koncertowania korzystali mieszkań-
cy całej gminy. – Imprezy były możliwe 
dzięki dobroci osób mających wielkie 
serca, których nie jesteśmy w sta-
nie wymienić, ale którym składamy 
serdeczne podziękowania. To dzięki 
środkom pieniężnym uzyskanym 
z pierwszego pikniku uruchomiliśmy 
w kinie „Bałtyk” świetlicę internetową 
do której zakupiliśmy: cztery kom-
putery, osiem biurek, 16 wygodnych 
krzeseł, kilkanaście gier, podłączy-
liśmy Internet oraz wykonaliśmy 
stosowne zabezpieczenia – wymienia 
przewodnicząca.
W świetlicy ruszył kurs obsługi kom-
puterów dla 28 osób starszych w wieku 
od 42 do 82 lat. – W trakcie tych czte-
rech lat zorganizowaliśmy niezliczoną 
liczbę wycieczek dla dzieci, całych ro-
dzin oraz osób starszych. Kilkakrotnie 
z dziećmi i młodzieżą wyjeżdżaliśmy 
w góry do: Rabki, Szczawnicy, Kro-
ścienka itd. Szczególnie w pamięci 
zapisała się jedna z wycieczek do Rab-
ki, w której konkurs „Dojenia krowy” 
stał się hitem, a mieszkańcy Brzeska 
zdobyli prawie wszystkie nagrody. 
Dużą popularnością cieszyły się wyjaz-
dy do „Multikina” w Krakowie, gdzie 

maluchy obejrzały najnowsze przeboje 
filmowe. W Krakowie zwiedzano także 
oceanarium, w Wieliczce i Bochni ko-
palnie soli, gdzie zawędrował za dzieć-
mi św. Mikołaj! – wymienia Kądziołka. 
– Na każdą wycieczkę zarząd przygoto-
wywał jakąś niespodziankę – pieczenie 
kiełbasek, wizyta w McDonald´s czy 
w Pieninach spływ Dunajcem. 
Dla rodziców, dziadków i osób sa-
motnych zaplanowano także szereg 
wycieczek. Kilka z nich nie doszło do 
skutku w związku ze zbyt małą liczbą 
chętnych. Udało się jednak zorganizo-
wać wyjazd do Kopalni Soli w Bochni 
oraz do Dołęgi, gdzie po zwiedzeniu 
Dworku na integracyjnym spotkaniu 
opłatkowo-noworocznym biesiadowali 
wspólnie przy świątecznym stole 
mieszkańcy Brzeska i wsi.
Zorganizowano także kilka konkur-
sów, np. „Moje osiedle wczoraj, dzisiaj 
i jutro”, „Mój jeden dzień w krainie 
marzeń”, a osiedlowa drużyna brała 
udział w zawodach sportowych np. 
w międzyosiedlowych rozgrywkach 
w piłkę nożną, gdzie zajęła 2. miejsce. 
Pod patronatem zarządu działa w ki-
nie „Klub osób samotnych, emerytów 
i rencistów”. Ważnym elementem 
działalności było inicjowanie zadań 
z zakresu infrastruktury technicznej, 
między innymi budowy chodników 
przy blokach nr 3, 5, 9, 13, 14 aż do 
SP nr 2 oraz Kościuszki 69a i b. Do-
szło do poszerzenia dojazdu do bloku 
nr 9 przy ul. Ogrodowej, ustawienia 
wiaty przystankowej przy ul. Królo-
wej Jadwigi, wykonania trzech tablic 
informacyjnych.
– Podjęliśmy się organizacji boisk. Na 
łąki pomiędzy marketem, a Osiedlem 
Ogrodowa własnymi siłami nawieźli-
śmy ziemię, przygotowując teren pod 
boisko sportowe, zakupiliśmy i usta-
wiliśmy cztery słupy oświetleniowe. 
Z dyrekcją szpitala oraz Spółdzielnią 
Mieszkaniową prowadziliśmy nego-
cjacje dotyczące wykonania boiska 
przy ul. Kościuszki 72 obok szpitala. 
Jednakże sprawy formalno-prawne 
uniemożliwiły nam dalsze działania 
w tym zakresie – martwi się przewod-
nicząca. – Na bieżąco współpracujemy 
z przedstawicielami Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej oraz Spółdzielni 
Mieszkaniowej, omawiamy sprawy 
zgłaszane przez mieszkańców. Obecnie 
przygotowujemy się do urządzania 
placów zabaw. Zakupiliśmy część 
urządzeń oraz opracowujemy koncepcję 
zagospodarowania. Wszystkie środki 
jakie zdobyliśmy podczas organizacji 
ostatnich pikników przeznaczamy 
właśnie na ten cel – podkreśla.
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zjazd do browaru
Jadwiga Kramer stawia na imprezy 
dla młodszych mieszkańców Osie-
dla Okocimskie, np. z okazji Dnia 
Dziecka, andrzejkowo-mikołajkowe, 
ogniska z pieczeniem kiełbasek. 
Młodzież regularnie uczestniczy w za-
wodach sportowych organizowanych 
przez zarząd. Samorząd osiedlowy 
finansuje jej bilety wstępu na basen, 
zakup sprzętu sportowego i zaba-
wowego na place oraz farby do jego 
odnowienia. W malowaniu pomagają 
starsze dzieci.
Co roku młodzież włącza się do akcji 
„Sprzątanie Świata”. Straż pożarna 
każdej mroźnej zimy urządza lodowi-
sko, a łyżwy dostępne są na kręgielni. 
Zarząd co roku, przy współpracy 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz 
MZGM, sadzi i pielęgnuje zieleń.
Udało się także wywalczyć wymianę 
okien w blokach na ul. Browarnej.
Samorząd osiedlowy protestował 
przeciwko projektowi poszerzenia 
tejże ulicy i podporządkowania jej 
browarowi. Mieszkańcy żądali zakazu 
wjazdu ciężkich samochodów. Z pomo-
cą Urzędu Miejskiego podjęto negocja-
cje w sprawie przejęcia przez Zakład 
Energetyczny zasilania mieszkań przy 
Placu Kupieckim, ul. Mickiewicza 31 
i Robotniczej, przy których powstały 
latarnie. 
– Niezałatwione sprawy to m.in.: 
podłączenie kanalizacji do „domu za 
młynem”, modernizacja chodnika przy 
ul. Browarnej od mostu na Uszwicy 
do parku czy wykonanie oświetlenia 
na ul. Wesołej – wymienia Kramer. 
– Mamy nadzieję, że uda się wybu-
dować zjazd z obwodnicy do browaru 
z pominięciem osiedla mieszkanio-
wego i stworzyć rzeczywistą ochronę 
przeciwpowodziową. Jednym z waż-
niejszych problemów jest sprawa 
parku i pałacu Götza. Zdaję sobie 
sprawę z nakładów finansowych, 
jakie są niezbędne do realizacji tych 
zadań, ale mam nadzieję, że choć 
część z nich uda się wykonać w naj-
bliższym czasie.

Mała ojczyzna
– Postawiliśmy przede wszystkim 
na współpracę z dziećmi i młodzieżą, 
dlatego większość imprez miała cha-
rakter rekreacyjny, sportowy, krajo-
znawczy – wyjaśnia przewodniczący 
Zarządu Osiedla Słotwina Władysław 
Smulski. 
Udało mu się zorganizować zajęcia 
na pływalni w okresie wakacji i fe-
rii, w których wzięło udział łącznie 
około tysiąca uczestników. Zaintere-

sowaniem cieszyły się wycieczki dla 
młodzieży i starszych. Mieszkańcy po-
jechali do Zakopanego, Starego Sącza 
i Szczawnicy, gdzie atrakcją był spływ 
przełomem Dunajca oraz do Krynicy 
i Kopalni Soli w Wieliczce. Aprobatę 
zyskały piesze i autokarowe wyprawy 
pod hasłem „Nasza mała ojczyzna”, 
których celem były m.in.: Bocheniec, 
Porąbka Uszewska, Zakliczyn, Nie-
gowić oraz zamki w Dębnie, Wiśniczu 
i Dobczycach. Zarząd osiedla zorgani-
zował konkursy szopek bożonarodze-
niowych oraz palm wielkanocnych, 
w których wzięło udział 120 osób, 
przede wszystkim młodzież.
– Przy wsparciu Burmistrza Brzeska 
powstało boisko do siatkówki plażowej 
na terenie urządzanego od paru lat 
parku przy ul. Składowej oraz boisko do 
piłki nożnej, które w 2006 roku przeszło 
renowację. Dzięki pracownikom inter-
wencyjnym tereny te oraz okolice Stawu 
Wolnego utrzymywane są w czystości.
W okresie bożonarodzeniowym zorga-
nizowano spotkania opłatkowo–inte-
gracyjne dla około 120 starszych miesz-
kańców osiedla w restauracji „Jodełka”  
– relacjonuje Smulski.

99 procent
Według Adama Kwaśniaka ze Stare-
go Miasta priorytet ostatniej kadencji 
to promowanie kultury, bezpieczeń-
stwo i inwestycje. Za istotne doko-
nanie uważa uruchomienie świetlicy 
przy pl. Żwirki i Wigury oraz wyposa-
żenie jej w stół pingpongowy, tarcze do 
rzutek, piłki, sprzęt do siłowni oraz 
w materiały do zajęć plastycznych. 
Powodzeniem cieszyły się cykliczne 
wycieczki, np. do krakowskich teatrów 
„Groteska” i „Bagatela”, do ZOO, Kry-
nicy, Zakopanego oraz zagraniczne, 
np. do Lwowa na Ukrainie, do czeskiej 
Pragi, na kąpieliska termalne w Sa-
rospatak na Węgrzech i do Koszyc na 
Słowacji. Zarząd osiedla dofinansował 
dzieciom wyjścia na basen i jazdę 
konną w stadninie „Pasja” podczas 
półkolonii w świetlicy profilaktycznej 
przy Kościele św. Jakuba AP, a tak-
że opłacił pielgrzymkę do Czernej 
i Łagiewnik. W 2004 roku przewod-
niczący Kwaśniak, burmistrz Jan 
Musiał oraz ówczesny komendant 
powiatowy policji Andrzej Małek 
podpisali porozumienie o tzw. strefie 
zerowej tolerancji, dzięki czemu poli-
cja objęła tereny osiedla szczególnym 
nadzorem.
Do największych imprez należy włą-
czenie się do uroczystości związanych 
z zakończeniem działalności SP nr 1 
w 2004 roku i współorganizowanie pik-

niku z tej okazji. Wraz z dyrekcją i na-
uczycielami przeprowadzono konkurs 
plastyczny i literacki „Wspomnienia 
niebieskiego mundurka”. Stare Miasto 
miało również swój udział w pikniku 
Osiedla Kościuszki-Ogrodowa, gdzie 
zarząd miał swoje stoisko. Jako jedyna 
w mieście dzielnica posiada własną 
drużynę sportową, która działa od 
czterech lat. Piłkarze regularnie biorą 
udział w rozgrywkach Powiatowej Ligi 
Halowej Piłki Nożnej.
Osiedle, dzięki zaangażowaniu 
uczniów PG nr 1 co roku włącza się 
w akcję „Sprzątanie Świata”. Zainte-
resowaniem cieszą się konkursy, np. 
plastyczny „Brzesko – moje miasto”.
Przy współpracy z Urzędem Miejskim 
udało się zamontować stół do tenisa 
stołowego w Ogródku Jordanowskim 
oraz stworzyć sieć kanalizacyjną, na-
prawić ulice i chodniki, odnowić mur 
przy kościele św. Jakuba AP i budynek 
PG nr 1. – Wszystkie nasze wnioski 
są realizowane w 99 procentach! – za-
pewnia przewodniczący. – Mieszkańcy 
zgłaszają się do mnie zarówno w spra-
wach dotyczących osiedla, jak i po 
radę w rozwiązywaniu ich prywatnych 
problemów.

bezpieczne osiedle
Edward Knaga za najważniejszą 
inwestycję uznał budowę sieci kanali-
zacyjno-ściekowej w północno-zachod-
niej części osiedla. Projekt czeka na 
realizację. – Dzięki wsparciu Urzędu 
Miejskiego oraz Spółdzielni Mieszka-
niowej udało się zorganizować ruch 
na skrzyżowaniu ulic Czarnowiej-
skiej, Okulickiego i Królowej Jadwigi. 
Ruszyła modernizacja ul. Królowej 
Jadwigi wraz z parkingiem dla 125 
samochodów. W 2004 roku za środków 
zarządu powstała koncepcja parku 
– wymienia Knaga. Na najbliższe 20-
25 lat przewidział program „Bezpiecz-
ne Osiedle”. Za środki z budżetu gminy 
udało się postawić dwie lampy uliczne, 
ufundować turnusy rehabilitacyjne 
dla dwojga dzieci niepełnosprawnych, 
paczki mikołajowe dla maluchów 
z rodzin wielodzietnych oraz najuboż-
szych, bilety do kina i teatru, trzy 
gabloty informacyjne. 

Karina GAWEŁ

* Z uwagi na obowiązki służbowe 
przewodniczący Osiedla Zielonka Ma-
rek Świątek zadeklarował udzielenie  
informacji w późniejszym terminie.

n
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– Funkcja sołtysa na wsi nie jest no-
wością, ale przewodniczącego osie-
dla tak. Dlaczego wprowadzono takie 
rozdrobnienie władzy w mieście?
– Możliwość tworzenia w gminach 
jednostek pomocniczych, czyli osiedli 
lub sołectw, dała ustawa o samorządzie 
gminnym. Na wsi funkcja sołtysa ist-
niała od wieków, zmieniały się jedynie 
jego kompetencje. W gminie część wiej-
ską zamieszkuje nieco ponad 18 tys. 
osób, a miejską prawie 18 tys. Skoro 
te dwie liczby są porównywalne, a na 
wsi istnieją sołectwa, to ich odzwier-
ciedleniem w mieście powinny być 
instytucje, które ułatwiają kontakty 
burmistrza, Rady Miejskiej i Urzędu 
Miejskiego z mieszkańcami. O utwo-
rzeniu osiedli zadecydowały także 
tradycje historyczne. Brzesko ma 
przecież od dawna odrębne dzielnice, 
np. Słotwinę lub Kopaliny.
– Jaki jest zakres działań samorzą-
du mieszkańców?
– Normuje go Rada Miejska statu-
tem odrębnym dla każdego sołectwa 
i osiedla, po przeprowadzeniu konsul-
tacji z mieszkańcami. Należą do niego 
np.: udział w rozpatrywaniu spraw 
socjalno-bytowych i opieki zdrowot-
nej, organizacja życia kulturalnego, 
sportu, wypoczynku, wspólnych prac 
na rzecz miejsca zamieszkania, po-
moc sąsiedzka. Zarząd osiedla i rada 
sołecka z sołtysem mogą podejmować 
uchwały w ramach powyższych kompe-
tencji, uczestniczyć w organizowaniu 
i przeprowadzaniu przez Radę Miejską 
konsultacji społecznych, występować 
z wnioskami o rozpatrzenie spraw, 
których załatwienie wykracza poza 
ich możliwości, opiniować kolejność 
budowy obiektów użyteczności publicz-
nej, zgłaszać potrzeby w tym zakresie. 
Jednostka pomocnicza ma prawo do 
wydawania ocen we wszystkich spra-
wach jej dotyczących, w szczególności 
w zakresie zmiany jej granic i nazwy, 

Uczciwiej
niż w sejmie

Pierwsze ogłoszenia o wyborach do samorządu mieszkańców 
pojawią się najprawdopodobniej w Jasieniu. Po co powoływać rady 
sołeckie i zarządy osiedli? Czy ich działalność nie kończy się na 
sporządzeniu listy członków? Na te i inne wątpliwości odpowiada 
sekretarz gminy, współtwórca statutów sołectw i osiedli, Bogusław 
Babicz (na zdjęciu).

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz wydawać opinie 
o uchwałach Rady Miejskiej. Do 15 
września każdego roku sołtysi i zarzą-
dy osiedli składają wnioski do projektu 
budżetu na następny rok.
– Z tego zestawienia wynika, że samo-
rządy mieszkańców prezentują ich 
potrzeby władzom i urzędnikom.
– Taka jest główna idea jednostek 
pomocniczych. Mają pomagać burmi-
strzowi i Radzie Miejskiej w wykony-
waniu zadań, a więc wskazywać pilne 
potrzeby, ponieważ niemożliwością 
jest znać bolączki wszystkich 36 tys. 
mieszkańców. Sołtysi i przewodni-
czący zarządów osiedli uczestniczą 
w sesjach Rady Miejskiej, gdzie 
w specjalnym punkcie porządku ob-
rad mogą występować z wnioskami 
i zapytaniami do burmistrza. Ponadto 
z osobami obecnymi na zebraniach 
wiejskich lub na ogólnym zebraniu 
mieszkańców można przeprowadzić 
konsultacje społeczne, gdy zachodzi 
potrzeba wysłuchania opinii obywate-
li np. o projektowanej inwestycji.
– Kiedy mieliśmy ostatnio takie 
konsultacje społeczne?
– Na gruncie starego statutu taka 
konsultacja odbyła się w 2001 roku 
w sprawie lokalizacji zakładu utyliza-
cji w Mokrzyskach.
– Wtedy głos mieszkańców oka-
zał się decydujący i zakład nie 
powstał. W zeszłym roku na sesji 
Rady Miejskiej wspomniał Pan 
o nowych zasadach wyboru sołty-
sów i przewodniczących osiedli.
– Chodziło o ujednolicenie zasad wy-
boru członków jednostek pomocniczych 
w całej gminie, które gwarantowały 
nowe statuty, uchwalone w styczniu 
2004 roku. Jednak z uwagi na kon-
trowersje co do przebiegu granicy 
między osiedlami Kopaliny-Jagiełły 
i Kościuszki-Ogrodowa Rada Miejska 
przegłosowała ich statuty dopiero 

27 września zeszłego roku. Zgodnie 
z nimi ogólne zebranie mieszkańców 
jest władne podejmować uchwały, 
jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 
50 osób uprawnionych do głosowania. 
W przypadku mniejszej ich liczby 
ustala się następny termin zebrania po 
upływie 15 minut i uchwałę podejmuje 
się bez względu na ilość obecnych. Na 
zebraniu wyborczym wymagana jest 
obecność co najmniej 50 mieszkańców 
osiedla, jednak w wypadku mniejszej 
frekwencji minimalna liczba głosu-
jących na drugim zebraniu wynosi 
20 osób. Po ponownym niepowodze-
niu zebranie zwołuje się do skutku. 
Taka proporcja dotyczy osiedli: Stare 
Miasto, Okocimskie, Słotwina i Zie-
lonka. Natomiast  w Brzezowieckim, 
Kopaliny-Jagiełły i Kościuszki-Ogro-
dowa do quorum wymagane jest 
sto osób, a w drugim terminie – 25. 
W Jadownikach, Szczepanowie, Porę-
bie Spytkowskiej, Okocimiu i Jasieniu 
– quorum wyborcze wynosi sto osób, 
a w kolejnym terminie – 50. Natomiast 
w Szczepanowie, Sterkowcu, Wokowi-
cach i Buczu jest to odpowiednio 50 
i 25 osób. Zebrania wiejskie cieszą 
się wyższą frekwencją niż osiedlowe, 
dlatego quorum jest wyższe.
– Kiedy ukonstytuują się nowe 
samorządy mieszkańców?
– Wybory do samorządu mieszkań-
ców odbędą się w terminie do 60 dni 
po upływie czteroletniej kadencji 
dotychczasowych władz. Ponieważ 
w 2003 roku sołectwa i osiedla gło-
sowały w różnych terminach, w tym 
roku najwcześniej samorząd powinien 
ukonstytuować się w Jasieniu – do 
13 marca, a najpóźniej taką możliwość 
mają osiedla Kościuszki-Ogrodowa 
i Okocimskie – do 29 kwietnia. Miesz-
kańcy zagłosują tajnie, na kartkach. 
W zależności od ich woli zarząd osiedla 
i radę sołecką utworzy od pięciu do 
siedmiu osób, wliczając w to przewod-
niczącego lub sołtysa.
– W jakim wypadku można odwo-
łać samorząd mieszkańców?
– Samorząd wsi lub osiedla odpowiada 
bezpośrednio przed ogólnym zebraniem 
mieszkańców lub zebraniem wiejskim 
i ono może go odwołać, gdy zarząd 
osiedla lub rada sołecka nie wykonują 
swoich obowiązków, naruszają statut 
lub uchwały zebrania albo z powodu 
prawomocnego wyroku sądowego. 
Statuty sołectw w wypadku naruszeniu 
przepisów przez sołtysa wymagają do-
datkowo opinii radcy prawnego.
– Tymczasem posłem można być na-
wet z prawomocnym wyrokiem…

Rozmawiała Iwona DOJKA
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Akcja
czerwonych    serc

Za ósmym razem w Brzesku było jak w ewangelicznej przypowieści. – Biedna babcia wrzuciła 
mi wszystko, mężczyzna z wypchanym portfelem nic – mówi wolontariuszka. 14 stycznia Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy w muzycznej kweście zebrała w całej gminie 35 450 zł. 

W tym roku pałeczkę aktywności przejęło młodsze pokolenie. – Zawsze zazdro-
ściłam starszemu rodzeństwu, że bierze udział w akcji. Teraz mi trafiła się 
okazja – uśmiecha się Katarzyna Czesak. Także para chłopców z Gimnazjum 

nr 2, Mariusz Górka i Kamil Madej, zaliczyli swój debiut z kolorową puszką. – To 
zdarza się tylko raz w roku. Przecież nie wiemy, czy nam się to nie przytrafi, czy nie 
będziemy chorzy jak te dzieci – przypominają cel zbiórki. Także Patrycja Patulska 
kwestowała po raz pierwszy. – Dla mnie to wyzwanie. Lubię pomagać innym.

hojność cierpiących
Alina Stypka pracowała od 7.00. Do sztabu, gdzie pieniądze liczyły pracownice 
oddziału PKO BP S.A., przyszła dopiero o 18.45. Nie żałuje ponad 11-godzinnego 
stania w zimnym wietrze: – Myślę, że każdy na moim miejscu postąpiłby tak 
samo, gdyby tylko miał okazję.
Najwięcej, bo 718,33 zł, przyniosła do sztabu orkiestry w budynku Mulitmedia 
Polska Karolina Węclewicz. Zbierała w szpitalnych salach. – Dawali z chęcią; 
nawet ci, którzy poruszali się z trudem – mówi o postawie darczyńców. O ich 
bolesnych doświadczeniach zapewne nie mieli pojęcia mieszkańcy obrzucający 
wolontariuszy wyzwiskami na ulicach.
W tym roku pieniądze zbierało aż 165 osób. Najliczniejszą grupę 49 uczniów 
wystawiło Gimnazjum nr 2. Pozostali to podopieczni brzeskich szkół średnich, 
miejscowego i jadownickiego gimnazjum oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.
Dla orkiestry zagrali w tym roku także… amatorzy kręgli. Pięćdziesięciu chętnych 
pod okiem sędziego Bogumiła Kulki stanęło w szranki w siedzibie TKKF „Sokół”. 
Drużynowo wygrał zespół browaru Carlsberg. Kolejne lokaty zajęli: O.Z.M. Brzesko 
i Osiedle Browarna. Wśród mężczyzn triumfowali kolejno: Krzysztof Zuzia, Piotr 
Czyżycki i Bartłomiej Bieda. Pod względem liczby punktów nie ustępowały im 
kobiety: Fortunata Kramer, Jadwiga Baran i Bogumiła Kuśmider. 

dobroczynność popularna
Zespoły muzyczne charytatywną imprezę potraktowały jako okazję do promo-
cji. Według Łukasza Banasika z rzeszowskiego Brown występ w Brzesku to 
możliwość wyjścia do innej publiczności. Jego grupa od pięciu lat bierze udział 
w styczniowej akcji. Tomasz Wróblewski z No Stage Diving potwierdza taką 
postawę: – Chcemy się sprawdzić, pokazać publiczności, że coś tworzymy, i przy-
łączyć się do dzieła Owsiaka.
Oprócz nich, jako ostatni na scenie, zagrał bocheński Skafander.
– Dla was jest ta impreza! – z entuzjazmem wykrzyknął ze sceny Krzysztof 
Bigaj, organizator pierwszych koncertów w Brzesku. – Osiem lat wspieracie 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! – przypomniał mieszkańcom.
Złote serduszka dobroczyńców wykonane przez złotnika Krzysztofa Wronę, których 
oprawę zaprojektował Ryszard Dziedzic a wykonała firma McLand, wylicytowało 
w tym roku wiele prywatnych osób: Krzysztof Wąsik, Dariusz Szostek, Agnieszka 
Zachara oraz zastrzegający sobie anonimowość mężczyzna. Oprócz nich do aukcji 
stanęli samorządowcy: Krzysztof Ojczyk i Andrzej Szydek oraz przedsiębiorcy: 
Ryszard i Aleksandra Dziedzicowie, urszula Niemiec, firma Miniprice.pl, a także 
rekordzista, który zapłacił 1310 zł – Marek Stypka z Intermontu.                 (d)

                    sPOnsOR GłÓWnY: Multimedia Polska s.A.
Pozostali sponsorzy:
Apteka Państwa Krupów, Apteka „Milenium”, Apteka Państwa Dudzińskich, „Biuro 
Partner”, Bomas, Brzeska Oficyna Wydawnicza, BZK, Carlsberg Polska S.A., Cech 
Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Centrum Handlowe państwa 
Chmurów, Centrum Meblowe „U Brożka”, Chemiplast-Matik, „Enter” Jerzego Kubali, 
EuroGum, „Jawor”, Krakowski Bank Spółdzielczy, Logic Computers s.c., Market 
Budowlany „Śnieżka”, MPEC, MPK, PKO BP S.A. (darmowa obsługa finansowa finału), 
Pracownia Złotnicza Krzysztofa Wrony, „Proster” Wiesława Pukala, PSS „Społem”, 
Restauracja „August”, Restauracja „Galicyjska”, Stacja paliw „Jaga”, Zakład Instalacji 
Sanitarnych „Insbud”, ZETO S.A., ZNP, Zumec Eugeniusza Cieśli.

Karolina Jędryka 
i Katarzyna Węclewicz 
kwestowały w szpitalu

Pieniądze 
znów liczyli 
pracownicy 
PKO BP S.A.

Aukcję rozpo-
czął przewod-
niczący Rady 

Miejskiej 
Krzysztof 

Ojczyk

Waldemar Pączek 
na scenę zaprosił 
tylko rekordzistę 
licytacji Marka 
Stypkę
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Krzysztof Wąsik
licytował kilkakrotnie

Ryszard
Dziedzic
zaprojektował 
oprawę złotych 
serduszek
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W SALI WIDOWISKOWEJ parafii 
Miłosierdzia Bożego 13 stycznia przy 
tradycyjnym opłatku spotkali się 
działacze Katolickiego Klubu Spor-
towego „Olimp”. Gości powitał prezes 
Andrzej Patulski, zaś ks. Tadeusz 
Piwowarski dziękował za zaangażo-
wanie m.in. trenerom kolarstwa, piłki 
nożnej i tenisa stołowego: – Niech Bóg 
wszystkim wynagrodzi!
– Nie tylko o sukcesy sportowe tu chodzi, 
ale także o wychowanie młodzieży – przy-
pomniał o celu, jaki przyświecał twórcom 
organizacji. – Rodzice, posyłając tu dzieci, 
wierzą, że klub służy ich dobru.
Wiceburmistrz Krzysztof Bigaj, dzięku-
jąc za zaproszenie, podkreślił: – Pieniądze, 
które wypracowaliście w ramach podat-
ków, rozdzielamy dla stowarzyszeń.
Podopieczni „Olimpu” apelowali w ja-
sełkach: – Bóg przychodzi do nas jako 
dziecko, by pokazać, że najważniejsza 
jest miłość.
Organizacja powstała w 1999 roku. Od 
2003 roku działa przy parafii Miłosier-
dzia Bożego. Wiodącą rolę odgrywa w niej 
26 kolarzy górskich trenowanych przez 
Kamila Pabiana i Szymona Strąka. 
Ponad 20 zawodników zrzesza grupa 
zwolenników tenisa stołowego. Działają 
też trzy drużyny młodzieżowe i jedna 
dorosłych grających w piłkę halową. 
– Dzieci mają stroje klubowe z herbem 
miasta, dlatego wyróżniają się na zawo-
dach – cieszy się Alina Koźmińska, se-
kretarz klubu. – To nie jest tylko kuźnia 
mistrzów, ale miejsce, gdzie kształtują się 
charaktery. Przez lata treningów dzieci 
nawiązują przyjaźnie – wylicza zalety 
uczestnictwa w zajęciach.
Dominują sportowcy w wieku od 8 do 15 
lat. Niektórzy dojeżdżają z Mokrzysk, 
Jadownik, Sterkowca i Maszkienic. Ro-
dzice angażują się do pracy jako wolonta-
riusze, dbają o sprzęt i transport. (da)

Świąteczne życzenia wymienili zastępca 
burmistrza Krzysztof Bigaj i Alina 

Koźmińska, sekretarz klubu

w „olimpie”

ludowcy podsumowali rok

Poseł Woda złożył życzenia Lechowi Pikule

LECH PIKuŁA, kierujący Polskim 
Stronnictwem Ludowym w powiecie, 
na spotkaniu opłatkowym 27 stycznia 
miniony rok ocenił entuzjastycznie. 
– Brzeska organizacja PSL w ubie-
głych wyborach odniosła sukces. 
W gminach Dębno i Szczurowa prze-
wodniczącymi rad gmin są koledzy lu-

dowcy, a w trzech gminach: Czchowie, 
Gnojniku i Iwkowej mamy burmistrza 
i wójtów. Do Rady Powiatu weszły 
dwie osoby – wymieniał.
– Zawsze z przyjemnością przyjeżdżam 
do Brzeska – zwrócił się do działaczy 
poseł PSL Wiesław Woda. – Niektó-
rzy komentatorzy polityczni uznali, 
że o PSL nie ma co mówić. Partia 
nie odeszła do lamusa – oznajmił 

z zadowoleniem i zapowiedział start 
w przyszłych wyborach.
– Byliśmy przeciw blokowaniu list, 
bo wypacza demokratyczną ideę wy-
borów – przypomniał głosowanie na 
kandydatów do rad gmin, powiatów 
i sejmików. Sprzeciwił się jego ewen-
tualnemu powtórzeniu, gdyż jego 

zdaniem poskutkuje 
to nie tylko kosztami, 
ale także obniżeniem 
rangi  samorządu. 
– To jest błąd sejmu 
– mówił o braku syn-
chronizacji terminów 
złożenia deklaracji 
majątkowych. – Tak 
się dzieje, gdy prawo 
tworzy się na kolanie 
– podsumował.
– Trwa dyskusja o li-
kwidacji ponad stu 
powiatów. W szem-
r a n y c h  i n f o r m a -
cjach mówi się także 
o powiecie brzeskim 
– przedstawił sytuację 
i zadeklarował swój 
sprzeciw wobec pomy-
słu. Zachęcał do głoso-

wania w wyborach do izb rolniczych. 
– Nie poparłem budżetu – przypo-
mniał i powołał się na brak w nim 
rewaloryzacji rent i emerytur. – Nie 
można wszystkich emerytów trakto-
wać jak tajnych współpracowników 
– tłumaczył. Opowiedział się przeciw 
pierwszej wersji ustawy lustracyjnej 
i zastrzegał: – Zmiany prezydenckie 
idą w dobrym kierunku.   (i)

aktywni emeryci

Radość nie kończy się z wiekiem

fo
t.

 I
D

NA SPOTKANIu OPŁATKOWyM 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów bawiło się ponad 160 osób 

– członków organizacji i zaproszonych 
gości. – Przyjechali z Iwkowej, Sufczy-
na, Łoniowej, Mokrzysk, Maszkienic, 

Uszwi, Okocimia, Jasienia, 
Brzeska, Dębna i Jastwi – wy-
mienia zadowolona z udanej 
zabawy Emilia Kamińska, 
prezes związku. – Jak co 
roku imprezę połączyliśmy 
z Dniem Babci i Dziadka.
Na spotkaniu 24 stycznia 
pojawiła się także aktorka 
teatru „Bagatela”, Alina 
Kamińska, której córeczka 
zagrała dla gości. Z jasełkami 
wystąpili zaś najmłodsi tance-
rze „Jadowniczan”.

(d)
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zimowe spotkania
W ODDZIALE DLA DZIECI 
Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w czasie ferii 
w zajęciach wzięło udział ok. 
100 osób. Malcy uczestniczyli 
w głośnym czytaniu książek, 
malowali ilustracje do tekstów, 
rozwiązywali zagadki i oglądali 
filmy. Czytelnicy korzystali z In-
ternetu, programów multime-
dialnych i gier komputerowych 
w ramach zajęć „Ferie z Inter-
netem”. Największą popular-
nością wśród wszystkich dzieci 
cieszyły się gry edukacyjne: 
„Unia Europejska” i „Finanse”. 
Starsze dzieci i młodzież kon-
kurs czytelniczy „Znam Harrego 
Pottera” dotyczący III i IV tomu 
zakończą 26 lutego.
Podsumowaniem ferii był bal 
przebierańców. 25 stycznia 
w MOK-u zebrało się ponad 
50 dzieci w kostiumach. Słodki 
poczęstunek i drobne nagrody 
w konkursach ufundowało Koło 
Przyjaciół Biblioteki. Tytuły 
„królowej i króla balu” przypa-
dły „wróżce” Oliwii Kramer 
i „Egipcjaninowi” Jakubowi 
Pabianowi.        (g)

Klasycznie i na słono
KONIEC PRóBy! Wprowadzone 
w listopadzie do oferty BOSiR-u solan-
kowe jacuzzi będzie dostępne na stałe. 
Początkowo, w ramach testów, miało 
funkcjonować do końca 2006 roku. 
W każdy weekend jacuzzi napełniane 
jest roztworem solanki, sporządzonym 
na bazie bocheńskiej soli jodowo-bro-
mowej „Bochneris” pochodzącej ze 
złóż w pobliżu szybu „Campi”. Solanki 
przygotowane na tej bazie pomagają 
w schorzeniach reumatycznych, w cho-
robach przemiany materii oraz układu 
naczyniowego. Korzystanie z kąpieli 
może stanowić uzupełnienie leczenia 
szpitalnego lub przedłużenie kuracji 
sanatoryjnej. Dodatkowo zaopatrzone 
w kolorowe filtry oświetlenie stanowi 
element chromoterapii, szczególnie 
wskazanej w okresie jesienno-zimowym, 
przy niedoborach światła słonecznego.
Relaks gwarantują też „klasyczne sobo-
ty”. Pływając, można wtedy posłuchać 
muzyki klasycznej. Zajęcia fitness 
odbywają się w poniedziałki, środy 
i piątki o godzinie 18.00 i 19.15. (mk)

czekali cały rok

Już W LISTOPADZIE nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Buczu wybrali 
teksty i aktorów: uczniów, słuchaczy 
placówek policealnych i dorosłych. Pró-
by – najpierw jedynie czytane – zaczęły 
się w grudniu. Pracujący spotykają się 
późnym popołudniem, a dzieci – po lek-
cjach. Tradycyjnie premiera następuje 
w drugą niedzielę stycznia w miejsco-
wej remizie. W tym roku wypadła 14 
dnia miesiąca.
Szkoła wystawia jasełka od 20 lat. 
Przedsięwzięcie koordynuje Józefa 
Kania. Wspomagają ją: Danuta Ba-
niak, Marta Matys, Maria Koryga, 
Beata Skórnóg, Elżbieta Fitrzyk 

i Olga Klimek. W tym roku na scenie 
pojawiło się około 60 uczniów i 11 doro-
słych. Kostiumy przygotowali rodzice 
i Halina Góra.
– Przygotowanie przedstawienia 
z takim rozmachem to duże wyzwa-
nie dla szkoły – zaznacza dyr. Agata 
Basaraba. – Wymaga ogromnego 
zaangażowania nauczycieli, uczniów, 
pracowników szkoły i rodziców. Podej-
mujemy to działanie, gdyż integruje 
ono środowisko wokół najważniejszych 
wartości i wpływa wychowawczo na 
uczniów. Tę tradycję kultywujemy co 
roku i za każdym razem jest okazją 
do wzruszeń i przeżyć.      (D)

włączyć wykluczonych

KARNAWAŁOWy BAL Stowarzy-
szenia „Ostoja” oraz działającej przy 
nim grupy duszpasterskiej ściągnął 
24 stycznia około 130 osób, w tym 
dwudziestu wolontariuszy. Wśród za-
proszonych gości byli niepełnosprawni 
uczestnicy zajęć, pracownicy Warszta-

tu Terapii Zajęciowej oraz Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Brzesku. 
Rodzice podopiecznych przygotowali 
poczęstunek: sałatki, placki oraz 
chleb domowej roboty. Salę na imprezę 
udostępnił Cech Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Bal zorganizowało dusz-
pasterstwo ze środków 
pozyskanych z unijnego 
programu „Młodzież” na 
projekt o nazwie „Cztery 
pory roku”. Dzięki temu 
już od lutego zeszłego 
roku ruszył cykl zajęć 
dla niepełnosprawnych, 
przewidujący także bal 
karnawałowy. Głównym 
celem koordynatorki pro-
jektu Zuzanny Flądro, 
wolontariuszki oraz sta-
żystki Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, było włącze-
nie osób wykluczonych 
w życie społeczne.

(K)To był bal!
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Pomysł na start

Z bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 
bezrobotnych korzystają ludzie przedsiębiorczy, którzy znaleźli dla 
siebie lukę na rynku. O ile w 2005 roku w powiecie brzeskim z tej 
formy pomocy skorzystały 42 osoby, to w 2006 liczba ta wzrosła 
do 83, z czego aż 57 nowych firm działa w sektorze usług.

– Myślę, że w miarę rozwoju społeczeństwa udział usług 
w rynku zwiększy się – ocenia zastępca dyr. PUP w Brzesku 
Andrzej Mleczko. – Zainteresowanie tą formą pomocy, 
przydzielaną przez Powiatowy Urząd Pracy rośnie – pod-
kreśla. W samym Brzesku osiemnaście założonych przez 
bezrobotnych firm to punkty usługowe, zaś właściciele 
trzynastu zajęli się handlem.

wiarygodny żyrant
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zastąpiły 
udzielane wcześniej bezrobotnym, niskooprocentowane 
pożyczki na ten cel. Maksymalna wysokość tej korzystnej 
formy pomocy „na starcie” równa jest pięciokrotnej wyso-
kości przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza 
to maksymalnie od 10 do 12 tys. zł. Środki finansowe na 
ten cel wypłacane są z Funduszu Pracy lub Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Bezrobotny zamierzający założyć 
firmę nie może jednak bez uzasadnionej przyczyny w ciągu 
12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówić 
przyjęcia pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowe-
go, prac społecznie użytecznych lub robót publicznych, ani 
prowadzić przedsiębiorstwa lub przyjąć przez pięć ostatnich 
lat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
We wniosku o udzielenie dotacji chętny określa spodzie-
waną kwotę, opisuje swój pomysł na biznes, przedstawia 
kalkulację kosztów i wydatków związanych z uruchomie-
niem działalności i źródła jej finansowania oraz określa 
przewidywane efekty ekonomiczne.
Przy ocenie wniosku PUP bierze pod uwagę uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń oraz pozyskanie lokalu dla firmy. 
Przyszły przedsiębiorca musi bowiem dysponować prawem 
własności budynku lub pomieszczenia, ewentualnie umową 
dzierżawy albo najmu na okres dłuższy niż rok. – Bierze-
my pod uwagę kwalifikacje i wykształcenie potrzebne do 
danej branży. Wątpliwości pojawiają się, gdy nie wiążą 
się one z profilem planowanej działalności – wyjaśnia dyr. 
Mleczko. – Czasami badamy motywację na podstawie oce-
ny sporządzonej przez doradcę zawodowego. Sprawdzamy 
także rodzaj i wiarygodność zabezpieczenia, czyli osobę 
poręczającą przyszłego beneficjenta.
Poręczyciel powinien wykazać się co najmniej tysiącem 
złotych brutto miesięcznych zarobków oraz umową o pracę 
na czas nieokreślony lub minimum półtora roku.

ograniczone zakupy
Nowe przepisy ułatwiły bezrobotnym rozliczanie dotacji. 
O ile uprzednio musieli to uczynić zaraz po rozpoczęciu 
działalności, a pieniądze wydać jeszcze przed jej urucho-
mieniem, to teraz na zakupy mają czas od dnia zawarcia 
umowy z PUP do 30 dni po otwarciu „biznesu”. Z dotowa-
nych zakupów wyłączone są m.in: koszty zakupu lokalu, 

reklamy i promocji oraz wynagrodzeń ze składkami ZUS, 
opłaty administracyjne i za pozwolenia, nabycie papie-
rów wartościowych. Dozwolone są za to m.in.: wszelkie 
urządzenia produkcyjne, sprzęt biurowy, oprogramowanie 
i wyposażenie sklepów.
Co zrobić, by urząd nie nakazał zwrotu pieniędzy? Jeśli 
firma utrzyma się minimum przez rok na rynku, a właści-
ciel regularnie będzie przedkładał zaświadczenia z ZUS-u, 
które potwierdzają funkcjonowanie firmy, o groźbie zwrotu 
można zapomnieć.

jeden wniosek
Z analizy rynku pracy prowadzonej przez PUP wynika, 
iż prawie wszystkie firmy utworzone dzięki bezzwrotnym 
dotacjom kontynuują działalność. Powodzenie zależy tylko 
od determinacji samych bezrobotnych i pomysłu na dobry 
biznes. Wstrzelić się w lukę na rynku jest trudno. Jeden 
z „klientów” PUP, 28-letni student UJ, postawił na branżę 
budowlaną. – Na usługi remontowo-budowlane jest teraz 
duże zapotrzebowanie – przekonuje do swojego pomysłu.
Nie narzeka na „betonowy mur biurokracji”. – Zarejestrowa-
nie działalności nie stanowi kłopotu. Trwa to dwa lub trzy 
dni; przy czym wskazana jest pomoc kogoś, kto się na tym 
zna. Mam na myśli księgowego. W takich sytuacjach mogą 
zdarzyć się błędy – radzi na postawie własnych doświad-
czeń. – Niewielkim kłopotem była podróż do Tarnowa tylko 
po to, by odebrać numer REGON. Inne sprawy załatwiłem 
na miejscu.
Niestety, jak każdy przedsiębiorca, także debiutant narzeka 
na wysokie koszty pracy. – Największym ułatwieniem jak 
dotąd jest obniżona opłata dla ZUS-u przez pierwsze dwa 
lata działalności – stwierdza.

Iwona DOJKA

ryneK Pracy
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– W dyskusji publicznej sięga się 
ostatnio do historii, do rozliczeń, 
zwłaszcza osób duchownych…
– Zawirowanie medialne wokół inwigi-
lacji księży nie ma dla mnie odzwier-
ciedlenia w historii. Brakuje próby 
odczytania czasu. Musimy pamiętać, 
że w latach 1945-56 w więzieniach 
siedziało ok. tysiąca księży i osób du-
chownych. W 1947 roku na posiedze-
niu sekretariatu KC PZPR 
Hilary Minc przedstawił 
tzw. rozwinięty plan akcji 
antyklerykalnej. Przewidy-
wał m.in. utworzenie grupy 
inicjatywnej, która miała 
rozbić duchownych. Do ak-
cji antykościelnej zachęcał 
Stalin. Sądził, że budowa 
nowego ustroju wymaga 
zniszczenia Kościoła.
– Dlaczego właśnie Kościół 
stał się celem ataku?
– To pokłosie adagium: 
„Religia to opium dla ludu”. 
Należy ludzi tego „opium” 
pozbawić, bo człowiek wie-
rzący nie będzie dobrym 
tworzywem do budowy 
nowego ustroju. Dlatego 
władza traktowała jednost-
kę jak materiał. Nieważne 
było, ilu ludzi przeznaczy 
na „mięso armatnie”. We-
dług ostatnich obliczeń 
ideologia komunistyczna 
pochłonęła ok. 100 mln 
ofiar. W 1948 roku zaczęło 
się tworzenie tzw. grupy 
księży patriotów. Byli to 
ludzie, którzy podpisywali 
umowy o pracę i zgłaszali punkty ka-
techetyczne do Wydziału ds. Wyznań. 
Taki kapłan był traktowany jak na-
uczyciel i otrzymywał ubezpieczenie. 
Prymas Wyszyński zabronił wchodze-
nia w ten układ. Tzw. patriotów nie 
było wielu. Poza tym każda parafia, 
każdy wstępujący do seminarium 
mężczyzna miał teczkę…
– Wtedy nazywano ją „Teczką Ewi-
dencji Operacyjnej na Księdza”. Taka 
nazwa funkcjonowała od 1964 roku.
– W latach 70. stosowano kolejną 
metodę, tzw. szeptankę. Polegała 

rozliczanie Przeszłości

Belka w oku brata

Lustracja, zwłaszcza przeprowadzana wśród darzonych bezgranicznym zaufaniem du-
chownych, każe tańczyć na chybotliwej linie rozpostartej między nakazem miłości bliźniego 
a historycznym doświadczeniem zemsty na katach, zdrajcach i kolaborantach. O problemie 
mówi ks. Józef Mularz, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego.

na rozpowszechnianiu pogłosek, np. 
o nieistniejącym konflikcie między 
kardynałem Wojtyłą a prymasem 
Wyszyńskim. Rozwieszano plakaty 
informujące o niemoralnym prowa-
dzeniu się ks. Chojnackiego ze Starego 
Bieżanowa i podrzucano mu pisma 
pornograficzne. W Departamencie 
IV spreparowano pamiętniki Ireny 
Kinaszewskiej, osoby należącej do 

kręgu bliskich znajomych metropoli-
ty krakowskiego. Księża i zakonnicy 
byli narażeni na największe szykany. 
W latach 80. zamordowano siedmiu 
kapłanów: ks. Jerzego Popiełuszkę, 
ks. Stefana Niedzielaka, ks. Sylwestra 
Zycha, ks. Stanisława Suchowolca, ks. 
Stanisława Palimonkę, ks. Antoniego 
Kija i ks. Stanisława Kowalczyka. Do 
dzisiaj nie są znane okoliczności tych 
śmierci.
– Każdy kapłan w PRL-u był na-
rażony na kontakty z esbekami. 
Pamięta Ksiądz takie sytuacje?

– Pamiętam pieszą pielgrzymkę do 
Częstochowy w 1985 lub 1986 roku. 
Pod Racławicami dyrektorowi piel-
grzymki, ks. Stanisławowi Ruchale, 
przedstawił się esbek i zapowiedział, 
że będzie towarzyszył wszystkim gru-
pom. Przed mszą św. przyszli do mnie 
pielgrzymi, m.in. robotnicy z „Solidar-
ności” z biało-czerwoną flagą, wiel-
kości ok. metr na półtora, z napisem 
„Solidarność” i zapytali, czy mogą ją 
rozwinąć. Odpowiedziałem: „Tak, tylko 
dopiszcie pod spodem »w trzeźwości«”. 
Esbek zauważył ją, przyszedł do ks. 
Ruchały i mówi: „Proszę księdza, tutaj 
się rozwija antypaństwowe flagi”. „Jak 
to? Ta jest biało-czerwona!” – usłyszał. 
„Ale proszę księdza! Nie wolno kursy-
wą pisać” – odpowiedział funkcjona-
riusz. Kapłan odparł, iż napis głosi: 

„Solidarność w trzeźwości”. 
Esbek odszedł, ale wrócił 
wieczorem i zapowiedział, 
że robotnicy muszą zwi-
nąć flagę. Okazało się, że 
istniała ustawa, która za-
braniała pisania na flagach 
państwowych. Poszedłem 
do pielgrzymów i powie-
działem: „Panowie, zwija-
my flagę”. „Co się ksiądz 
boi?” – zapytali. „Jestem 
ostatnim człowiekiem, któ-
ry się boi. Nie mam rodzi-
ny” – stwierdziłem i dałem 
im pieniądze na zakup 
czerwonej i niebieskiej 
farby oraz tkaniny. Zrobi-
liśmy dwa transparenty. 
Napisaliśmy „Solidarność 
w trzeźwości” – oczywiście 
kursywą – oraz „Błogo-
sławieni, którzy cierpią 
prześladowania dla spra-
wiedliwości”. Oprócz tego 
kazałem dodać znak Polski 
Walczącej i skrwawione 
serce. Codziennie rozwijali-
śmy je przez cztery dni, do 
samej Częstochowy.
– To była masowa piel-

grzymka, ale czy esbecy nie odwie-
dzali Księdza na plebanii?
– W każdą trzecią niedzielę miesiąca, 
w Sędziszowie Małopolskim prowa-
dziłem msze św. za ojczyznę. Do nich 
przygotowywałem z młodzieżą 20-, 
30-minutowe programy. Na godz. 18.00 
przychodziło wtedy 300-400 ludzi. 
Świątynia nie była duża i wypełniała 
się całkowicie. Z tego powodu trzykrot-
nie miałem rozmowy z funkcjonariu-
szami i zacząłem nagrywać kazania.
– Ksiądz nagrywał sam siebie? 
Po co?

– Nie można żyć 
nienawiścią – 

przestrzega ks. Józef 
Mularz, który nie 

zamierza przeglądać 
swojej teczki w IPN.

fo
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– Nigdy nie odczytywałem kazań 
z kartki, więc mogli mi wmawiać coś, 
czego w rzeczywistości nie wypowie-
działem. Nagrywałem po to, żeby 
odpowiedzieć na zarzuty. Po mszy ok. 
stu zaproszonych ludzi przychodziło 
na spotkanie z pokazem filmu albo 
referatem. Wyświetlaliśmy m.in. „Rok 
1984” i „Folwark zwierzęcy” oraz 
„Człowieka z żelaza”.
– To miało wydźwięk działalności 
opozycyjnej…
– Tak, a dodatkowo w czwartą niedzie-
lę miesiąca, już po śmierci ks. Popie-
łuszki, organizowałem dla parafian 
wyjazdy na msze za ojczyznę w War-
szawie, by zobaczyli, że inni się nie 
boją; że nie są sami; że inni podobnie 
myślą; że da się pokonać komunę; że 
jest sposób na przetrwanie.
W czasie trzeciej rozmowy funkcjo-
nariusz pytał: „Po co ksiądz to robi? 
Po co te spotkania po mszy?” Odpo-
wiedziałem: „To ludzie tego chcieli. 
A skoro pan się pojawił, to znaczy, że 
te msze są potrzebne. Nie życzę sobie, 
żeby pan mnie odwiedzał. Jeśli są za-
strzeżenia, proszę przysłać wezwanie 
na komendę w Rzeszowie”. Od tej pory 
esbek przestał przychodzić. W Sędzi-
szowie pracowałem niedługo. Po czter-
nastu miesiącach przeniesiono mnie 
na malutką, spokojną parafię, gdzie 
mogłem prowadzić msze za ojczyznę 
i założyć teatr.
– Czy w seminarium zdawał sobie 
Ksiądz sprawę z tego, że ma zało-
żoną teczkę?
– Nie. Może z powodu młodzieńczej 
beztroski… Na moim roku studiował 
chłopak. Choć pochodził z biednej 
rodziny, był bardzo elegancko ubrany. 
Po trzech latach został usunięty z po-
wodu podejrzeń o donoszenie. Znalazł 
się w Krakowie, gdzie przyjęli go 
zmartwychwstańcy. Tam dopadły go 
wyrzuty sumienia. Upił się, poszedł 
do rektora, wyjawił, że jest tajnym 
współpracownikiem i wskazał na dru-
giego donosiciela. Usunięto go. Z tego 
co wiem, od razu znalazł pracę w SB. 
Większość donosicieli wycofywała się 
przed święceniami, choć znam przy-
padek, kiedy tajny współpracownik 
przyjął nawet święcenia diakonalne.
– Jak Ksiądz ocenia takich ludzi: 
to były ofiary systemu czy zwykli 
spryciarze?
– Ofiary… Szantaż, kuszące propo-
zycje i strach wpływały na podjęcie 
współpracy. Potem opanowywał ich 
strach przed ujawnieniem. Nie było 
ich jednak zbyt wielu.
– Mimo to mogli zaszkodzić wielu 
ludziom.

– W rozmowach między księżmi pa-
nowała swoboda. Nikt nie hamował 
się z wyrażaniem opinii. Owszem, 
pamiętam sytuację na mojej pierwszej 
parafii, gdzie pracował starszy już 
proboszcz, mający za sobą przeżycia 
stalinizmu: inwigilację, podsłuchy, 
donosicieli wśród rady parafialnej. 
Miał poglądy podobne do moich. Tyle 
że ja głośno je wyrażałem, także na 
ambonie, a ten nie. W niedzielę Ze-
słania Ducha Świętego, kiedy akurat 
odbywał się zjazd gminny, na porannej 
mszy, w czasie homilii porównałem 
PSL do arbuza – „Z zewnątrz jesteście 
zieloni: katoliccy i troskliwi o człowie-
ka. A im bliżej środka – tym bardziej 
czerwoni. Natomiast w Warszawie PSL 
to już czerwona burżuazja”. Proboszcz 
zakazał mi tak przemawiać. Sprzeci-
wiłem się: „Przecież to prawda!”. A on 
do mnie: „Jeśli ksiądz nie zrezygnuje 
z tych treści, to już ksiądz nie będzie 
mówił”. I rzeczywiście, na następnych 
mszach on wystąpił z kazaniem. Wtedy 
się burzyłem, nie rozumiałem tego, ale 
dziś wiem, że on ze swoimi przeżyciami 
miał prawo do tego typu ostrożności. 
Ani w seminarium, ani kiedy byliśmy 
księżmi, nie zdawaliśmy sobie sprawy 
z zagrożenia. Jednak było kilkunastu 
kapłanów, którzy próbowali ducha pod-
trzymać. W Tarnowie działał ks. Marek 
Mikulski, w Dębicy ks. Antoni Myjak, 
w Gorlicach ks. Andrzej Rams i inni.
– Na czym polegała wyjątkowość 
postępowania tych księży?
– Starali się mówić historycznie, 
to znaczy nie zatrzymywać się na 
PRL-u, tylko w szerokim kontekście 
objaśniali, czym jest naród i państwo, 
a równocześnie głosili naukę społeczną 
Kościoła…
– Chodziło o encyklikę Jana Paw-
ła II „Laborem exercens”?
– Kiedy pojawił się komunizm, zdawa-
ło się, że daje odpowiedzi na pytania 
stawiane przez ludzi pracy. Jednak to 
encykliki „Rerum novarum”, „Laborem 
exercens”, „Sollicitudo rei socialis” wy-
przedziły o 50 lat myśl o sprawach czło-
wieka pracy. Zwracałem też uwagę na 
podstawowe pojęcia: prawda i wolność, 
miłość i przebaczenie. Moim celem 
było podtrzymywanie nadziei i dobro. 
Nie można żyć nienawiścią. Pamię-
tam ludzi zgromadzonych w kościele 
św. Stanisława Kostki w Warszawie, 
oczekujących na wiadomości o losie ks. 
Popiełuszki. Kiedy na ołtarzu kapłan 
oznajmił śmierć księdza, płakali. Du-
chowny zaczął modlitwę „Ojcze nasz”. 
Przy „…odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowaj-
com” wierni zamilkli. Ksiądz kazał 

powtórzyć. Dopiero za trzecim razem 
ludzie przez łzy wypowiedzieli całość. 
To było uczenie przebaczenia.
– Proszę Księdza, jak ci, którzy 
walczyli o prawdę i wolność, mają 
z miłością i przebaczeniem po-
dejść do tych, którzy się upodlili 
i jeszcze im szkodzili?
– Gdy Piotr pytał, ile razy ma prze-
baczyć, Chrystus odpowiedział: nie 
siedem, tylko siedemdziesiąt siedem 
razy. W tej odpowiedzi mieści się 
wszystko. Uczyłem przebaczać, bo 
w tym zawiera się cały sens ludzkiego 
życia. Jezus oparł Kościół na Piotrze, 
który wyparł się Go. To on jest opoką, 
dlatego że zgrzeszył, a jeśli zgrzeszył, 
to będzie więcej kochał.
– A jednak państwo idzie w kie-
runku rozliczeń. Jak ma podejść 
do nich katolik, który w Ewangelii 
Mateusza czyta: „Czemu to widzisz 
drzazgę w oku swego brata, a belki 
we własnym oku nie dostrzegasz”?
– Większość z nas współpracowała 
z systemem. Była „TW” podwójnie 
ukrytym, ponieważ nie działała w opo-
zycji. W czterotysięcznym Sędziszowie 
przy organizacji mszy za ojczyznę po-
magało mi sześć osób. Większość była 
milcząca, nie protestowała, godziła się 
na fałszywą historię. Odwagę miało 
niewielu ludzi…
– Podsumowując: rozliczamy czy nie?
– Jeśli rozliczać, to nie po dziennikar-
sku. To muszą zrobić historycy. A roz-
liczając ze słabości, należy podkreślić 
niezłomność.
– Jak pokazać niezłomność, jeśli po-
minie się obraz zdrady i upodlenia?
– Kiedyś głosząc kazanie o przebacze-
niu, sięgnąłem do historii. Zaprezen-
towałem Rafała Krajewskiego, który 
zginął razem z Romualdem Traugut-
tem w cytadeli warszawskiej, ale przed 
egzekucją przebaczył katom; Wale-
riana Łukasińskiego, autora tekstu 
o przebaczeniu, napisanego po przeszło 
40 latach więzienia oraz kobietę, która 
odmówiła sporządzenia listy zdrajców 
w czasie II wojny światowej. Na mszy 
śpiewałem z ludźmi pieśń ze słowami: 
„zbaw mnie od nienawiści i od pogardy 
mnie zachowaj” po to, by uczyć prze-
baczenia. A teraz w czasach współcze-
snych z rozliczeń uczyniliśmy bożka. 
Myślę, że do przeszłości trzeba sięgać 
nie w celu odnalezienia zdrajców, ale 
odszukania świata wartości. Dlatego 
nie jestem ciekaw swojej teczki, nie 
chcę wiedzieć, jak zdeprawowany 
umysł patrzył na mnie.

Rozmawiała Iwona DOJKA
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wybronili bohatera
– Każdy jest powołany do twórczości. 
W ewangelii Jezus najostrzej rozli-
cza tych, którzy zmarnowali talenty. 
Człowiek musi pomnażać dane mu 
dobra – twierdzi ks. Józef Mularz. 
Dwanaście lat temu zaprosił do parafii 
Miłosierdzia Bożego grupę teatralną 
Agaty Podłęckiej, nauczycielki ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. 
Trzon zespołu stanowią jej uczniowie. 
Ma z nimi dobry kontakt i rozumie 
ich potrzebę wyrażania siebie; co wi-
dać w dramatach jej autorstwa. Jako 
pisarka Podłęcka ma za sobą kilka 
sukcesów. – W 2003 za „Ufolandię” 
z dziećmi pracującymi w grupie te-
atralnej wygrałam dla swojej szkoły 
brązową Maskę. Rok później „Staro-
ścią samotną” zdobyłam złotą nagrodę. 
W 2005 dostałam srebrne trofeum za 
przedstawienie „Czy życie jest piękne?” 
Bohaterką jest dziewczynka czekająca 
na przeszczep serca. W pierwszej wer-
sji, gdy pojawił się dawca, uśmierciłam 
ją. Jednak moi aktorzy z uporem jej 
bronili. Ostatecznie zakończyłam 
więc operację pomyślnie – uśmiecha 
się autorka.
Na deskach kina „Bałtyk” i w sali 
teatralnej przy kościele oprócz dzieci 
pojawia się również starsza młodzież 
oraz dorośli. Zespół wspiera organista 
Andrzej Gicala. Tradycją stało się 
wystawianie jasełek. O stronę finan-
sową przedsięwzięcia dba parafia Mi- W jednym rzędzie ze swoimi artystami (Ewelina Stępień – trzecia od prawej)

Zabić nudę

– Brzesko to dziura! Tu nie ma nic do roboty! – często wypowiadane słowa stają się 
zaklęciem. Na szczęście nie samospełniającym się proroctwem. Istnieją bowiem ludzie, 
którzy mimo wszechogarniającego marazmu starają się robić coś dla innych. 
Być może pasjonaci samby nie znajdą w Brzesku specjalnego kursu, a miłośnicy kina lub 
teatru nie odnajdą ich tutaj. Nie znaczy to jednak, że nic się nie dzieje! Kluby i stowa-
rzyszenia sportowe działające na terenie całej gminy, kursy tańca, zespoły muzyczne, 
taneczne i teatralne, chóry, duszpasterstwa to tylko niektóre z propozycji kierowanych do 
młodych. Czy podejmiemy wyzwanie, zależy tylko od nas i naszego zapału! Ktoś wyciągnął 
rękę, trzeba tylko po nią sięgnąć. Bo wszystko, co robimy i kim jesteśmy, zależy od nas 
i od tego, w jaki sposób wykorzystamy swoje zdolności i czas. Największymi są ci, którzy 
wierzą w siłę swoich marzeń.
Zaczynamy publikację sylwetek osób, które podjęły się pracy z dziećmi i młodzieżą. Na 
pierwszy ogień wzięliśmy miłośników teatru, muzyki i sztuk plastycznych. W kolejnych 
numerach nakreślimy profil działalności sportowców, duszpasterzy i nauczycieli. Prawdo-
podobnie jednak listy nie uda się wyczerpać.

Redakcja

łosierdzia Bożego, sponsorzy i rodzice 
aktorów. Młodzież sama maluje ogrom-
ne dekoracje, a kostiumy pochodzą 
z teatralnej wypożyczalni.
Tegoroczne przedstawienie pt.” Czwar-
ty król” jest szóstym z rzędu spek-
taklem na Boże Narodzenie. Całość 
wymagała wielkiego wkładu pracy, 
ponieważ montaż słowno–muzyczny 
trwał dwie godziny. W przedstawieniu 
zagrało 50 aktorów z podstawówki, 
gimnazjów i liceów. W ostatnich tygo-
dniach próby odbywały się trzy razy 

w tygodniu i trwały nawet po pięć 
godzin. Spektakl wyreżyserowała Aga-
ta Podłęcka, w oparciu o scenariusz 
i muzykę ks. Piotra Łabudy.

operowe głosy
Sztuka teatralna kwitnie także 
w MOK-u. – Mam szczęście do zdol-
nej młodzieży, a takiej w Brzesku 
nie brakuje. Dziewczęta zgłosiły się 
dobrowolnie na kółko teatralne. Kil-
ka miesięcy pracowały nad głosem, 
dykcją i interpretacją tekstu. Miały 
„rozgrzewkę” w postaci etiud, a potem 
zaczęły próby. Przygotowania zajęły 
im około sześciu miesięcy – Ewelina 
Stępień wspomina realizację teatral-
nej adaptacji „Scen z życia smoków”, 
w której gimnazjalistki zadebiutowały 
w czerwcu zeszłego roku.
Wielką niespodzianką okazała się 
„Księżniczka czardasza”. Do końca 
listopada MOK sprzedał ponad 1800 
biletów na przedstawienie. Niektórzy 
widzowie wracali na sztukę po kilka 
razy, a ostatnio zobaczyli ją 31 stycz-
nia. Teresa i Krzysztof Szydłowscy 
zaaranżowali muzykę, a Krzysztof 
Wołek udostępnił meble do dekoracji.

uczniowie Picassa 
Z rozmaitymi propozycjami spędzania 
wolnego czasu i doskonalenia talentów 
wychodzi Miejski Ośrodek Kultury, 
organizując kółka zainteresowań. 
Przykładem tego może być działalność 
absolwenta Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie Piotra Dudy, który pro-
wadzi zajęcia plastyczne z młodzieżą 
i dziećmi. 
MOK organizuje wystawy prac swoich 
wychowanków, coroczne plenery ma-

fo
t.

 I
D



�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYluty 2007 działaj loKalnie

larskie, a także angażuje się w przygo-
towanie oprawy artystycznej imprez. 
Jak mówi Piotr Duda, większość 
jego podopiecznych to dzieci, jednak 
współpracuje także z młodzieżą. – Naj-
częściej przychodzą na zajęcia młodzi 
ludzie, którzy myślą o studiowaniu 
kierunków artystycznych. Zazwyczaj 
mają duże wątpliwości, czy się nadają, 
chcą sprawdzić swoje umiejętności 
i nabrać pewności siebie – twierdzi.
Udziela im wskazówek, przygotowuje 
pod kątem egzaminów kwalifikacyj-
nych na studia. Na kółko plastyczne 
może przyjść właściwie każdy, ale 
potrzebna jest tzw. „iskra boża”. Tak 
naprawdę malowanie i rysowanie 
to ciężka praca, dlatego trzeba być 
systematycznym i nie można się znie-
chęcać. – Ciężko pracujemy. Myśląc 
o malowaniu pod kątem profesjo-
nalnym, trzeba się solidnie starać. 
Talent to tak naprawdę mały procent. 
Wiele osiąga się systematyczną pracą. 
Nieraz się nie chce, ale poświęcenie 
procentuje. Osoby przychodzące na 
zajęcia regularnie robią ciągłe postę-
py. Obecnie istnieje grupa młodych 
ludzi, którzy myślą, że opłacenie 
drogich lekcji zapewni im wstęp na 
studia artystyczne. A najważniejsze 
jest, by dać maksymalnie wiele od 
siebie – przestrzega instruktor.
Dużym atutem spotkań plastycz-
nych jest możliwość wspólnej pracy, 
i wzajemnej inspiracji, co jest bar-
dzo cennym doświadczeniem i może 
być niezwykle przydatne podczas 
egzaminów.
– Wstęp na kierunki artystyczne jest 
w dużej mierze dziełem szczęścia 
i sprzyjających okoliczności. W dniu 
egzaminu praktycznego trzeba na-
malować jeden z najlepszych obrazów 
w życiu. Pracuje się wtedy w grupie 
i trzeba umieć to wykorzystać. Wi-
dząc obrazy sąsiadów, nie można się 
zniechęcać, tylko traktować je jako 
inspirację – podkreśla Duda. Dzięki 
takiemu podejściu wielu osobom 
uczęszczającym na zajęcia plastyczne 
w MOK-u udało się zrealizować swoje 
artystyczne plany. 
Prowadzenie zajęć to jednak nie 
tylko praca, ale także zbieranie do-
świadczeń. Uczestnicy są niezwykle 
ciekawymi, wrażliwymi i żądnymi 
wiedzy ludźmi. Podczas tworzenia czę-
sto prowadzą interesujące rozmowy. 
– Wydaje się, że młodzież jest taka, jak 
była zawsze. Jakaś radykalna zmia-
na pokoleniowa nie nastąpiła. Może 
generalnie za mało czyta, za mało 
ogląda, za mało zadziwia się światem 
– zamyśla się plastyk.

Wiele można nauczyć się od dzieci. 
Piotr Duda cytuje Picassa, który ma-
wiał: „Kiedy miałem siedem lat rysowa-
łem i malowałem tak dobrze jak Rafael, 
potem całe życie starałem się nauczyć 
malować tak, jak robią to dzieci.”

łagodzi obyczaje
Jerzy Skarżyński od 1978 roku 
dziennikarz muzyczny Radia Kraków 
prowadzi w Piwnicy Brzeskiej spotka-
nia, na których prezentuje najlepsze 
koncerty w historii rocka.
Pokazy od 1971 roku odbywały się 
w krakowskim „Klubie pod Prze-
wiązką”. Gdy lokal zamknięto, po-
szukał innego. Trafiło na bocheńską 
kawiarnię „Grota” przy Kopalni Soli. 
Niestety, koncerty często kolidowały 
z wycieczkami. Wtedy ktoś zapropo-
nował Brzesko. 
– Mieszkam w Czchowie, skąd pocho-
dzi moja żona, a pracuję w Krakowie. 
Miasto było więc jakby „po drodze” 
– wspomina Skar-
żyński. – Dyrekcja 
MOK-u podeszła do 
pomysłu sceptyczne, 
ale w końcu zgodzi-
ła się. Coraz więcej 
ludzi słyszało o im-
prezie. Jedni zjawi-
li się na nią tylko 
raz, a inni poczuli 
klimat i są stałymi 
bywalcami. Czasem 
przychodzi kilka 
osób, następnym ra-
zem sala jest pełna. 
Wszystko zależy od 
okresu – pora roku, matura, wakacje 
– a także od muzyki. 
– Moim celem jest, aby zarówno mło-
dym, jak i „leciwym” fanom pokazać 
to, co w muzyce ciekawe: koncerty, 
których w polskiej telewizji nigdy nie 
zobaczymy; i jakich też nie będziemy 
świadkami, bo zazwyczaj są to ogrom-
ne show, których w Polsce nie opłaca 
się robić; a także koncerty historyczne, 
często nieistniejących już zespołów 
– wylicza zalety spotkań dziennikarz, 
który na bieżąco kupuje kolejne nowo-
ści na DVD. 
Pragnie udowodnić, że nieprawdą jest, 
jakoby młodzież nie miała się gdzie 
podziać, ani co robić. Chętni zawsze 
mogą wysłuchać tego, co chce im 
powiedzieć o rocku i jego przeszłości. 
Potrzeba dzielenia się przeżyciami 
jest dla niego najważniejsza. – Nie 
cierpię oglądać koncertów samotnie. 
Dużą rolę odgrywa także nagłośnienie. 
Staram się stworzyć klimat. Poza tym 
zupełnie nieporównywalny efekt robi 

koncert oglądany w gronie innych 
fascynatów muzyki niż w zaciszu. To 
tak jak z meczami piłki nożnej – ina-
czej ogląda się na kanapie w pokoju, 
a inaczej w jakimś pubie z kolegami 
– wskazuje na kolejne atuty.
Muzyka i wszystko, co z nią związane, 
to dla Skarżyńskiego największa pasja. 
Chyba każdy marzy o tym, by w życiu 
połączyć przyjemne z pożytecznym. 
Jemu się to udało. Jest dziennikarzem 
muzycznym. Spotkania z brzeską 
młodzieżą nie są więc „wypełniaczem” 
czasu. – To mój zawód. Dużo pracuję 
i jestem w tym szczęśliwym położeniu, 
że na wszelkie sposoby mogę realizo-
wać moją pasję – mówi Skarżyński 
z uśmiechem. Dodatkową satysfakcję 
sprawia mu widok sali wypełnionej 
młodzieżą, która chce wysłuchać tego, 
co on jej przekazuje.
„Muzyka łagodzi obyczaje” – to praw-
da, zwłaszcza we współczesnym świe-
cie, gdzie każdy pędzi za pieniądzem, 

gdzie na porządku 
dziennym są rozbo-
je i afery. Staje się 
odskocznią, która 
łączy różne pokole-
nia w jednej pasji. 
– Takie spotkania są 
potrzebne wszędzie. 
To jest obcowanie 
z kulturą, alterna-
tywna lekcja historii, 
która poprzez emocje 
dużo mocniej dzia-
ła na wyobraźnię – 
przekonuje pasjonat 
rocka. – Chciałbym 

również przełamać stereotypy o tym, 
co dzieje się na takich koncertach. 
Często bowiem nasze wyobrażenia są 
przekłamane: przemoc, bójki, jedna 
wielka masa ludzi... A prawda jest 
zupełnie inna. Na koncerty takich 
gwiazd jak Rush, Dream Theater, U2 
i innych przychodzą ludzie, którzy 
chcą posłuchać dobrej muzyki i przeżyć 
ją jak najgłębiej.
Spotkania w piwnicy brzeskiego 
MOK-u odbywają się raz w miesiącu. 
– Chciałbym częściej, co dwa, trzy tygo-
dnie – marzy Skarżyński. – Repertuar 
na kolejny wieczór ustalam z tymi, 
którzy przyszli na koncert. Na naj-
bliższym spotkaniu, 7 lutego o 17.30, 
zaprezentuję zapis koncertu Paula 
McCartneya „The Space Within US 
(2006)” – zaprasza wszystkich fanów 
muzyki redaktor Radia Kraków.

Karina GAWEŁ
Gabriela SMuLSKA

Radosław uRBAN
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Burmistrz Brzeska
Jan Musiał zaprasza na

Bal Magistracki
17 lutego o godz. 19.00 w salach 

Urzędu Miejskiego, ul. Głowackiego 51

Koszt – 200 zł od pary
Zgłoszenia należy złożyć

do 15 lutego w Biurze Promocji 
i Rozwoju UM, ul. Głowackiego 51, 
pokój nr 12, tel. (014) 66 301 88

w (o)środKu Kultury

śpiew na nowy rok
KSIąDZ PROBOSZCZ Józef Dra-
bik dotrzymał słowa, które dał pa-
rafianom zeszłego roku. 7 stycznia 
w kościele św. Jakuba AP po raz drugi 
Miejska Orkiestra Dęta i Schola ad 
Templum Sancti Jacobi wygrały i wy-
śpiewały kolędy. Koncert noworoczny 
współorganizował Urząd Miejski.  (i)

spojrzenie na jesień
OD 1 LuTEGO w Miejskim Ośrodku 
Kultury można oglądać prace plastyczne 
oraz fotografie zebrane pod tytułem “Ka-
prysy jesieni”. Ich autorami są uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brze-
ska, Gorlic, Podolan, Tarnowa oraz Woli 
Rzędzińskiej. Obrazy powstały jesienią 
zeszłego roku na plenerze w Bartkowej 
nad Jeziorem Rożnowskim.
– Wszystkie prace wykonane zostały bez 
większej ingerencji opiekunów. Uczest-
nicy pracowali tak, jak podpowiadało 
im serce – mówi Edward Pabian, 
kierownik brzeskich warsztatów. – Co 
więcej, to prace naszych podopiecznych 
zdobyły pierwsze miejsca! Katarzyna 
Krzywacka w konkursie plastycznym 
i Marek Ćwioro w fotograficznym.
24 maja w MOK-u odbędzie się kolejna 
wystawa WTZ w Brzesku, połączona 
z aukcją.       (G)

notatnik kulturalny
KINO ROZKOŁySZą „Taneczne spotkania”. 11 lutego Porębianie, 
Jadowniczanie i Krakowiacy Ziemi Brzeskiej pod kierunkiem Janiny 
Kalicińskiej pokażą dynamiczne ludowe oberki i mazury oraz stateczne 
tańce salonowe. 18 lutego zaś grupa pod opieką Bogumiły Frankowicz 
wystąpi z baletem, tańcem towarzyskim i współczesnym. Andrzej Gra-
bowski spotka się z młodzieżą 22 lutego w MOK-u. Tego samego dnia za-
siądzie w jury powiatowego konkursu „Poeci i pisarze ziemi brzeskiej”. 
Trzy dni później rozrywka ponownie przeniesie się do budynku kina, 
gdzie zagra rockowa formacja Bruno Schulz. 16 marca nie wypada 
opuścić koncertu Żywiołów. Wielbicieli klasyki zadowoli zaś wyjazd na 
operetkę „Zemsta nietoperza” w reżyserii Janusza Józefowicza, wysta-
wianą12 marca w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.  (id)

Duet intelektualno-głosowy
Stec, wychowanka profesora Stani-

sława Stefańskiego, w swoich wspo-
mnieniach po śmierci nauczyciela 

zapisała: – Miał słuszny już wiek, gdy 
w pięćdziesiątych latach znalazłam się 
w murach liceum. Brzesko, niezwykłe 
pole doświadczeń, porównań i olśnień 
dla wiejskiej panny.
Osąd pedagoga: „Ty masz talent, po-
winnaś zdawać do szkoły aktorskiej” 
zaprowadził ją na krakowską scenę. Po 
przesłuchaniu u aktora Teatru Starego, 
Edwarda Dobrzańskiego, zaczęła przy-
gotowywania do egzaminu. Ów profe-
sor, wykładowca Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziekan 
Wydziału Aktorskiego, a w latach 1980-
81 oraz 1987-90 prorektor tej uczelni, 
towarzyszył 7 stycznia uczennicy, recy-
tując wiersze Czesława Miłosza.
– Gdy słucham poezji, przypomina 
mi się historia między mamą a ojcem 
– zażartował. – Pewnego razu mama 
wróciła z kościoła i z uniesieniem ko-
mentowała kazanie. „A o czym mówił 
ksiądz?” zapytał ojciec. „Nie wiem” 
odpowiedziała mama – zakończył 
anegdotę. – Poezja ma coś takiego, 
że choć czasem jej nie rozumiemy, to 
stanowi dla nas pokarm dla ducha 
– wyjaśnił sens opowieści.
Odczytując wiersze, aktor umiejętnie 
przeskakiwał od zwątpienia i obojęt-
ności do oburzenia i podziwu. Zmieniał 
barwę głosu, imitując dialog podmiotu 

lirycznego z fikcyjnymi rozmówcami. 
Każda głoska w ustach doświadczone-
go znawcy sceny dostosowywała się do 
sąsiedniej i skrupulatnie przestrzegała 
kanonów dobrej, polskiej wymowy.
Dominika Stec, wierna biegowi tekstu 
Wisławy Szymborskiej, oddawała into-
nacją podział na wersy. Jej emocje tyl-
ko muskały barwę głosu, nie ingerując 
w autorskie intencje poetki. Aktorka 
dobrze czuła się zarówno w traktatach 
filozoficznych, jak i w wierszu będą-
cym dialogiem malca z matką.   (D)

Podwójna para – aktorska i twórcza – zdominowała wieczór w MOK-u. Artyści krakowskich 
teatrów dominika stec i edward dobrzański recytowali bowiem wiersze polskich 
noblistów: Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza.

Występ absolwentki brzeskiego liceum 
rozpoczął cykl spotkań w MOK-u pod 

hasłem „Powrót do korzeni”
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W 1992 roku pojechał z trzema 
ochotnikami do Kuźni Racibor-
skiej. – Pierwszy raz widziałem 

pożar wierzchołkowy. Płomienie prze-
nosiły się górą. Kiedy wybuchała cho-
ina, sypały się iskry i powstawała ścia-
na ognia – szybko opowiada. Przez trzy 
dni pilnował gaszenia wyznaczonego 
rewiru. – Nie udało się. Wody nie było. 
Susza, wiatr… – wymienia przeszkody. 
Stracił większość z przywieziony węży 
i odzież ochronną. Do dziś pamięta, że 
żywioł zabił trzech ludzi. 
– Nabrałem praktyki. Kiedy trzy lata 
temu paliły się lasy w Warysiu, ura-
towaliśmy kilka hektarów. Z działek 
polewaliśmy wierzchołki dużą ilością 
wody, a spalone gałęzie opadały – dum-
nie podkreśla.

jego obowiązek
Strażacka saga Świeradów zaczęła się 
w 1925 roku. Jako 22-latek do ochot-
niczej formacji wstąpił Władysław 

Naczelnik z sąsiedztwa

– Jeden chce być strażakiem, a drugi ministrantem… W tej rodzinie pasja strażacka 
przechodziła z ojca na syna – przypomina swój życiowy wybór Wacław Świerad.

Pawlikiewicz. Pożarniczą pasją 
zaraził swoją córkę Wandę. W 1951 
roku do jadownickiej jednostki dołączył 
jej mąż, Czesław Świerad. – 17-letni 
Tadeusz i szesnastolatek Wacław też 
poszli w ślady dziadka, mamy i taty 
– wspomina emerytowany już zawo-
dowy strażak.
– Nie wszyscy mogą tak pracować. Do 
tego trzeba odporności psychicznej 
– podkreśla. Wspomina ofiary wypad-
ków drogowych: – To jest twój obowią-
zek. Jak sobie pogotowie nie poradzi ze 
zmiażdżoną ofiarą, musisz ty…
W państwowej straży służył 20 lat, do 
grudnia 2005. – Ale na emeryturę z OSP 
Jadowniki wcale się nie wybieram 
– żartuje starszy ogniomistrz. – Jestem 
zawsze na miejscu. Mieszkam obok 
remizy – wyjaśnia wybór swej osoby na 
naczelnika miejscowej jednostki.
Jadowniccy strażacy należą do pań-
stwowego systemu. – Możemy zostać 
rzuceni w każde miejsce powiatu 

– precyzuje Świerad.
Alarm w jego remizie włącza 
brzeski posterunek. Ochotni-
cy biegną do budynku i wy-
jeżdżają do akcji. – Mamy 
trzy minuty na wyjazd, ale 
w tym czasie pół domu może 
się spalić… – gorzko podsu-
mowuje. Mimo to zdecydo-
wanie zaprzecza zarzutom 
o nieprzydatności oddziałów 
OSP w gaszeniu: – W zawo-
dowej straży stale gotowych 
na wezwanie jest czterech 
strażaków. Gdy pali się sto-
doła, nie poradzą sobie sami. 
Trzeba pomóc, dowieźć wodę 
– wymienia.

dużo krzyku o mały dymek
– Moim marzeniem jest sa-
mochód o dwóch napędach na 
czas zimy – szybko wyrzuca 
z siebie odpowiedź na pytanie 
o plany. Remiza w Jadowni-
kach dysponuje trzema pojaz-
dami. – Jak jeden nie odpali, 
bierze się drugi – śmieje się. 
Pamięta jeszcze czasy, gdy na 
sygnał syreny zdążyli zgłosić 
się strażacy, ale brakowało 
wśród nich posiadacza prawa 
jazdy. – Zatrzymywało się 

samochód lizakiem i kierowca jechał 
z nami!
Jadowniczanie pospieszyli też na 
wezwanie do płonącego szpitala. – Na-
jechało się straży, a tu dymi agregat 
tlenotwórczy! – śmieje się Świerad.
Przed wojną do pożarów jeździły fur-
manki ze sprzętem i ludźmi. W latach 
50. strażaków woził ZIS 5 i amery-
kański dodge wyposażony w skrzynię 
z plandeką. Powiewem nowoczesności 
były stary w latach 60. Pierwszy jelcz 
zajechał przed remizę w 1983 roku, 
drugi 20 lat później. Prezent od Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej – używanego żuka – druhowie 
wyremontowali i wymalowani sami. 
Także remiza, oddana do użytku 
w 1967 roku, to ich dzieło.

trzeba bakcyla
Funkcję gospodarza remizy pełni żona 
Świerada, Krystyna. – Trzeba zająć się 
budynkiem, wyprać ubrania – wylicza 
jej obowiązki mąż. – Gdy wyjeżdżamy 
do akcji, zamyka garaż – dodaje.
– Jak syrena zawyje, wszyscy bie-
gniemy – mówi ojciec trzech synów, 
członków młodzieżowej drużyny. – Od 
smyków brałem do remizy. Poskakali 
po autach. Wtedy bali się jeszcze 
alarmu.
– Do straży przychodzi ten, kto złapie 
bakcyla – twierdzi Świerad. Najstar-
sze rody strażackie w Jadownikach to 
Świeradowie i Niedzielscy. Najdłuższy 
staż w komendzie ma 90-letni Stefan 
Mrówka. 
Ochotnicy nie zarabiają. Wielu z nich 
rezygnuje, by pracować na utrzymanie. 
– Społecznie to dziś można tylko nale-
żeć – cierpko podsumowuje emeryt.

Iwona DOJKA
Władysław Pawlikiewicz
rozpoczął tradycję strażacką w rodzinie

 Po 20 latach trudnej służby
można zostać młodym emerytem…
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Wolontariat, czyli nieodpłatna pra-
cy na rzecz potrzebujących, to do-
skonała okazja, by sprawdzić moc 

stereotypu. Chętni do pracy w Domu 
Dziecka w Jasieniu uzgadniają zakres 
obowiązków z dyrektorem Zbignie-
wem żydkiem. Może to być chociażby 
organizowanie dzieciom czasu wolnego 
lub pomoc w nauce.      
Oczywiście, spodziewać się można 
ataku wątpliwości tuż przed prze-
kroczeniem progu domu dziecka: Jak 
zostanę przyjęty przez dzieci? Czy mnie 
zaakceptują? Czy „wejdą mi na głowę”? 
Tymczasem za drzwiami, po kilku go-
dzinach szczerej rozmowy w atmosferze 
akceptacji i zaufania obawy rozwiewają 
się bez śladu. Uśmiechnięty Piotrek 
zadający ciągle pytania, Ela oprowa-
dzająca po dworku, gościnna Kasia – to 
ma być zdemoralizowana młodzież? 

samodzielni pod opieką
Mieszkańcy jasieńskiego domu dziecka 
to w ogromnej mierze dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych, w których gołym 
okiem widać bezradność, biedę, alkoho-
lizm i przemoc. Wydawać by się mogło, 
że wychowywane w tak bezwzględnych 
warunkach nie mogą znać powszechnie 
obowiązujących w społeczeństwie za-
sad. Nic bardziej mylnego. Pomimo to, 
iż ich jedynym kontaktem z rodzicem 
często jest cios, dzieci potrafią okazać 
ciepło drugiemu człowiekowi.
Grzesiek troskliwie opiekował się 
czwórką swego rodzeństwa. Przytulał 
i pilnował, by dzieci nie miały zale-
głości w nauce. Nawet samodzielnie 
pomalował pokój, w którym mieszka-
ły. – Jestem za nich odpowiedzialny 
– słowami potwierdza czyny. Niedawno 
zaczął życie na własny rachunek, lecz 
nadal jest głową rodziny. 

biedni nie znaczy źli
Dzieci z „Białego Dworku” wiedzą, 
że kradnąc, można szybko zarobić na 
życie, ale większość się tego brzydzi. 
Gdy Andrzej zabrał koledze pienią-
dze, reszta go potępiła. Mieszkańcy 
domu unikali go przez kilka dni. 
W konsekwencji winowajca przeprosił. 
Wychowankowie poznali też biedę; 
chodzili głodni, spragnieni, źle ubrani. 
Teraz jednak zrezygnują z ulubione-

Wyrównać brak

Domy dziecka budzą w postronnych obserwatorach smutek, bezradność, a zarazem chęć 
niesienia pomocy. Druga strona medalu to złe opinie na temat wychowanków placówek. 
Czy są one słuszne?

go cukierka, by innych uszczęśliwić. 
Udowodniła to ostatnio pięcioletnia 
Kamila, kiedy przytaszczyła ogromną 
bombonierkę, mówiąc: – Proszę się po-
częstować. Dostałam od Mikołaja.  
Skąd wzięła się etykietka z napisem: 
„zdemoralizowane”? Według wychowaw-
czyni Elżbiety Rydz–Szczepaniec 
odpowiedź jest prosta: – Ludzie patrzą 
na nie przez pryzmat incydentalnych 
zdarzeń. Nie dostrzegają codziennych 
zmagań naszych wychowanków z tęsk-
notą i ze swoimi brakami. Nie widzą, że 
mają marzenia.

zmiana jest możliwa
Zawsze bardziej widoczne jest zło. 
– W każdym stadzie jest czarna owca 
i przez tę czarną owcę reszta cierpi 
– dodaje siedemnastoletnia Amelia.
Dlaczego nie zauważa się dobra? Może 
ze strachu przed sprawdzeniem, jak 
jest naprawdę? A jest tak...
Darek często miał problemy z prze-
strzeganiem prawa. Opuszczał szkołę 
i kradł, chcąc być zauważonym przez 
matkę. Mało kto dawał mu szansę 
na zmianę. Po usamodzielnieniu za-
mieszkał z dziadkiem, zaczął chodzić 
do szkoły. Chłopak posiada ogromny 
talent do pisania. Gra na gitarze. Prze-
bywając w placówce, często śpiewał 
własne teksty na przeróżnych uro-
czystościach. Mówił z nadzieją: – Wie 
pani, może uda mi się nagrać płytę?

zwykłe marzenia
Ela – dziewczyna z pięknymi ciemny-
mi oczami i gęstymi włosami. Nadal 
przebywa w Jasieniu, choć mogły róż-
nie potoczyć się jej losy. Zdarzało się, że 
żebrała i kradła. To minęło. Teraz dba 
o trzy konie w powstałej przy domu 
dziecka stadninie. – One odmieniły 
moje życie. To był Lubczyk, Orkan 
i Pionek. Oddałam się im bez reszty 
– pisze w liście do anioła, za który od 
Towarzystwa „Nasz Dom” otrzymała 
w nagrodę wycieczkę do Austrii. 
Ela za pracę nie chce niczego – jedy-
nie tego, by ją zauważono. Niedługo 
skończy szkołę zawodową i ruszy 
w świat jak Darek. W swym liście 
dodaje: – Wyobrażam sobie, że będę 
miała dwoje dzieci, męża i mały domek 
z ogrodem. (...) Mój mąż będzie dobrym 

człowiekiem, pracowitym i będzie mnie 
szanował. (...) Nasze dzieci nie usłyszą 
nigdy wulgarnych słów, ani krzyków.

nie było im lekko
Piotrek swą wrażliwością i dobrocią 
zadziwiał wszystkich. Często jednak 
wagarował i nie uczył się, co spowo-
dowało, że nie ukończył szkoły zawo-
dowej. W porę się jednak zmienił. Po 
opuszczeniu placówki znalazł pracę 
i ponownie rozpoczął edukację. Teraz 
przyjeżdża do Jasienia, by opiekować 
się młodszą siostrą Zuzią. 
Basia stanowi podporę grupy. Pomimo 
że tak strasznie postąpił z nią los, nigdy 
nikt nie obawiał się, iż źle pokieruje swo-
im życiem. Zapytana, co teraz robi, odpo-
wiedziała: – Kontynuuję naukę w szkole 
pomaturalnej na drugim kierunku, 
mieszkam u rodziców mojego chłopaka 
i może niedługo wyjdę za mąż.
Kasia często musiała uciekać z domu, 
bo gościła w nim przemoc i alkohol. 
Mogłoby się wydawać, że odpłaci 
pięknym za nadobne, a jednak tak się 
nie stało. To pełna ciepła, pracowita 
i wrażliwa kobieta. Uczy się, pomaga 
wychowankom, opiekuje się młodszy-
mi i chorymi dziećmi.
Ala jako szesnastoletnia dziewczyna 
zaszła w ciążę. Wszyscy byli prze-
rażeni. Przecież jeszcze sama była 
dzieckiem. Mało kto dawał jej szansę 
na to, że poradzi sobie z wychowaniem 
syna. Szybko jednak wydoroślała, 
usamodzielniła się. Obecnie kontynu-
uje naukę w szkole średniej. Wraz ze 
swoim chłopakiem tworzy rodzinę dla 
małego Wojtusia. Nie jest im lekko, ale 
się nie poddają.

nie jesteśmy gorsi
W jasieńskim domu dziecka są także 
dzieci, którym się nie udało. Część 
zapomniała o tym, co dobre. Zostały 
skrzywdzone przez najbliższych. 
„Ukochani” rodzice nauczyli je złych 
zachowań, a potem opuścili. Teraz ci 
młodzi ludzie dopominają się o miłość 
i krzyczą, że cierpią. A że robią to, 
krzywdząc innych... Nie znają lepsze-
go sposobu na życie, bo niby od kogo 
mieli się go nauczyć? Stereotypowe 
wypowiedzi, które słyszą, przekonują 
ich, iż nie muszą się starać. – Ludzie 
myślą, że jesteśmy gorsi, a gdyby nas 
lepiej poznali, to by się przekonali… 
– mówi Iwona z pretensją w głosie.
Pomóc łatwo. Wystarczy tylko zauważyć 
dzieci i ofiarować im ludzkie ciepło. Ci, 
którzy go nie dostali, wybrali złą drogę.

Katarzyna żEGLICKA
* Imiona bohaterów zostały zmienione.
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Pierwszy bieg po dotację nie powiódł 
się. Projektu napisanego przez 
polonistkę Martę Gurgul nie wy-

brała Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności. Zaproszenie do ponownej 
próby przyszło ze strony sekretarza 
gminy Czchów Jarosława Gurgula. 
Tym razem nauczycielce polskiego 
towarzyszyła w staraniach Agnieszka 
Smoleń, historyk. Dostały dofinanso-
wanie od Kuratorium Oświaty w Kra-
kowie i miejscowego samorządu.
– Celem było pokazanie dzieciom, że 
mają dodatkowe szanse – przypomina 
„pani od historii”. Obie stworzyły plan 
obejmujący wycieczki oraz warsztaty, 
prezentujące uczniom zawody, możliwo-
ści kształcenia w nich oraz – co nieraz 
zaskakiwało – wymagania zdrowotne. 
– Dziwili się, że fryzjer nie może być 
alergikiem – śmieje się pedagog.

Polityk, makler, aktor…
Program ruszył na początku tego roku 
szkolnego i zakończył się w listopa-
dzie. Dzieci podróżowały. – Każda 
wycieczka oznacza konieczność po-
krycia kosztów transportu, wstępu 
i innych atrakcji. Dla wielu uczniów to 
zbyt wiele – organizatorka podkreśla 
wartość darmowych wypraw. – Przy 
takiej okazji dają się poznać różnice 
środowiskowe. Dzieci miejskie mogą 
zobaczyć to, do czego moja młodzież 
nie ma dostępu.
Każdy malec marzy o straży pożarnej. 
Celem pierwszej podróży była więc 
zawodowa jednostka w Tarnowie oraz 
restauracja „Galicyjska” w Brzesku. 
Pod okiem kelnera dzieci uczyły się 
układać sztućce i właściwie podawać 
posiłek. Następnym razem obrały kie-
runek „w dół”. W bocheńskiej kopalni 
soli uczniowie sprawdzili, na czym po-
lega zawód przewodnika. Potem pod-
glądali fachowca na zamku w Nowym 
Wiśniczu. Tam też malowali obrazy 
olejne na pilśni z Haliną Zapart oraz 
poznali zawodowego fotografa Stani-
sława Kusiaka. 

Kim będziesz, 
kiedy dorośniesz?

Agnieszka Smoleń-Zaborska (na zdjęciu), nauczyciel historii, w Brzesku mieszka od kilku 
miesięcy, choć z miastem związana jest od lat. Tutaj skończyła liceum. W Zespole Szkół 
w Złotej współtworzyła program edukacyjny „Podaj dłoń”, którego założeniem było 
zafundowanie tamtejszym dzieciom lepszego startu w życie.

Trzecia runda autokarowa objęła: 
spotkanie z burmistrzem Czchowa 
Markiem Chudobą, który nie bał 
się żadnego pytania o działalność 
polityka, Powiatową Komendę Policji 
w Brzesku i to, co na długo zapadło 
w pamięci: loże dla specjalnych gości 
w Teatrze Juliusza Słowackiego oraz 
Dom Maklerski w Krakowie.

za welonem tajemnicy
– W życiu tak ładnie nie będę mówił 
– skomentował chłopiec wypowiedzi 
teatralnego przewodnika. O dziwo, 
żaden z doraźnych nauczycieli nie miał 
problemu z trafieniem do wyobraźni 
dzieci. – Komunikacja z fachowca-
mi przebiegała bez 
problemu. Ucznio-
wie byli zachwyceni 
rozmowami z reży-
serem – przypomina 
Agnieszka Smoleń. 
– Pracownicy z domu 
maklerskiego nie za-
serwowali im zawiłe-
go wykładu, ale i tak 
największe wrażenie 
wywarła tablica z mi-
gającymi światłami. 
Na komendzie policji 
interesowało ich we-
neckie lustro.
Nauczycielki wybra-
ły zarówno zawody 
nie wymagające długiego przygo-
towania, jak i takie, do których 
dostęp obwarowany jest licznymi 
egzaminami i trudnymi studiami. 
– Praca reżysera i aktora jest owiana 
tajemnicą, legendą. Ponadto w szkole 
jest duża grupa dzieci uzdolnionych 
artystycznie. Dowiedziały się one, że 
talent nie wystarczy do sukcesu… 
Muszą wiedzieć, na co się decydują. 
Zobaczyły, ile czasu i wysiłku trzeba 
włożyć w ćwiczenia wymowy – wy-
łuszcza istotę pomysłu. – Uczniom 
wydaje się, że tak łatwo dojść do mi-
strzostwa… – dodaje.

sen o zawodzie
Dzieci nie jechały w ciemno. Każdą 
wyprawę poprzedzały kilkugodzinne 
warsztaty organizowane po lekcjach. 
– Uczniowie malowali plakaty ilu-
strujące ich wyobrażenia o zawodzie, 
a my opowiadałyśmy, jak on naprawdę 
wygląda i rozdawałyśmy przygoto-
wane wcześniej ulotki na ten temat 
– wyjaśnia nauczycielka.
Zajęcia z tańca prowadził instruktor 
Jan Czechowski. Złotą odwiedził 
także Stanisław Świder, aktor 
i reżyser. Uważnie podglądał wszyst-
kich chętnych, by ostatecznie wybrać 
najzdolniejszą grupę i zainscenizować 
z nią fragment „Snu nocy letniej” 
Szekspira. Warsztaty fotograficzne 
Marta Gurgul i Agnieszka Smoleń 
poprowadziły same. Dzieci przebierały 
się, pozowały i „pstrykały” zdjęcia oraz 
komponowały kadry na papierze.
Program zakończyła wizyta doradcy za-
wodowego z Powiatowego Urzędu Pracy, 
który gimnazjalistom wyjaśnił, czym 
mają się kierować, wybierając dalszą 
edukację, by zdobyć wymarzony fach.

będzie następny program
– Tym dzieciom się chce. Są bardzo 
aktywne – ocenia Smoleń swoich pod-
opiecznych. Rezultat pracy przedstawili 

sami na uroczystej gali 
kończącej projekt. Ro-
dzice zobaczyli swoje 
dzieci w roli bohaterów 
Szekspira, jako tance-
rzy oraz malarzy.
W niewielkiej szko-
le Agnieszka Smoleń 
uczy nieco ponad 110 
dzieci. W tym roku 
zaangażowała się 
w opracowanie wnio-
sku o dotację z Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego. Razem 
ze współpracownika-
mi planuje cykl zajęć 
wyrównujących szanse 

dzieci z dysfunkcjami. Przedsięwzięcie 
edukacyjne pod nazwą „Moja ojczyzna 
tam, gdzie moja szkoła” zakłada współ-
pracę sześciu gmin: Czchowa, Gnojnika, 
Gródka nad Dunajcem, Iwkowej, Lisiej 
Góry i Zakliczyna, leżących na terenie 
trzech powiatów: brzeskiego, nowosą-
deckiego i tarnowskiego. – Ogrom pracy 
65 przedstawicieli szkół, sześciu koor-
dynatorów gminnych oraz Jarosława 
Gurgula, sekretarza gminy Czchów, 
zaowocował pozyskaniem środków – nie 
ukrywa zadowolenia.

Tekst i fot. Iwona DOJKA
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Oprócz 8 tysięcy Polaków byli tu 
Włosi, Ukraińcy, Rosjanie, Rumu-
ni, Niemcy, Szwajcarzy, Francuzi, 

Kanadyjczycy i obywatele innych kra-
jów. Przez cztery dni spotykali się dwa 
razy dziennie na modlitwach o pokój 
na świecie i jedność chrześcijan. Brat 
Aloise w halach targowych Zagrze-
bia mówił o konieczności budowania 
pokoju zwłaszcza tam, gdzie w minio-
nym wieku ludzie doznali przemocy 
i krzywd. Młodzi Chorwaci i Serbowie 
słuchali tych słów ze łzami w oczach. 
– Nie można i nie trzeba zapominać 
o bolesnej przeszłości... Ewangelia 
wzywa nas do wzniesienia się ponad 
pamięć przez przebaczenie, bo tylko 
w ten sposób można przerwać łańcuch 
utrwalanych urazów... Ubiegły wiek 
obfitował w przemoc, ale również wte-
dy zrodziły się niespodziewane pojed-
nania, a było to możliwe dzięki garstce 
osób, które wierzyły w pokój… – po-
wiedział przełożony wspólnoty z Taizé. 
Jednocześnie wezwał młodych do budo-
wania pokoju w Europie i na świecie.  

Polsko-chorwacko-angielski
W parafii Miłosierdzia Bożego ks. 
Tadeusz Piwowarski zebrał liczną 
grupę chętnych na  Spotkanie Młodych. 
Wyruszyliśmy 27 grudnia po trzech 
miesiącach przygotowań i nagle opa-
nował mnie lekki niepokój: Czy dobrze 
zrobiłam wybierając się na to spotka-
nie? Może lepiej było zostać w Brzesku 
i na zabawie, w gronie znajomych witać 
Nowy Rok? Do jakiej rodziny trafię na 
nocleg?  Na szczęście miałam przy sobie 
grupę przyjaciół, a w autobusie pano-
wała sympatyczna atmosfera: śpiewy, 
modlitwa, rozmowy, filmy video, gorąca 
kawa i herbata. 
Podróż była długa i męcząca. Zatrzy-
maliśmy się w Budapeszcie. Dotkliwy 
ziąb i mgła nie przeszkodziły w wejściu 
na Wzgórze Gelerta, by zobaczyć nocą 
panoramę stolicy. Rano dotarliśmy do 
hal targowych Zagrzebia, gdzie podzie-
lono nas na grupy. Dostaliśmy również 

Gościnność
szeroka jak Europa

Spotkania Ekumeniczne organizowane przez Wspólnotę Taize są okazją do pogłębienia 
wiary przez modlitwę, słuchanie Pisma Świętego, śpiew, wymianę doświadczeń między 
młodymi ludźmi z wielu krajów. Stanowią etap „Pielgrzymki zaufania przez Ziemię”. 
Od 28 grudnia do 1 stycznia jej celem był Zagrzeb, stolica Chorwacji – kraju, w którym 
przebaczenie i pojednanie staje się powoli rzeczywistością.

małe przewodniki i mapki. Moja grupa 
liczyła 12 osób. Nie wszystkich zna-
łam, ale szybko zawiązały się nowe 
przyjaźnie. Trafiliśmy do parafii Sveti 
Leopold Bogdan Mandić. Przyjęto nas 
bardzo gościnnie ciepłą herbatą, kawą 
i ciasteczkami. Czekając na zakwatero-
wanie u chorwackich rodzin, rozmawia-
liśmy i graliśmy w bilard. Na szczęście 
dość łatwo można się było porozumieć 
w specjalnie na tę okazję stworzonym 
języku polsko-chorwacko-angielskim.  

rozpieszczone do rumieńców
Do domów trafialiśmy dwójkami lub 
trójkami. Czekanie na „naszą” rodzinę 
było bardzo ekscytujące. Z przyjaciółką 
Karoliną obserwowałyśmy podjeżdżają-
ce samochody. Wreszcie przyszła kolej 
na nas. Z pojazdu wysiadł starszy pan 
i młoda dziewczyna – jak się wkrótce 
okazało, studentka medycyny Ana. Po-
dróż nie była długa. Z okrzykiem „jakie 
słodkie córy!” przywitała nas starsza 
pani oraz perski kot Mitzi. Oprowadziła 
po mieszkaniu, pokazała „nasz” pokój 
i łazienkę. Po kąpieli i krótkim odpo-
czynku zasiedliśmy do chorwackiego 
obiadu. Mięso, sos, makaron, sałata… 
niby podobnie jak u nas, ale jakoś ina-
czej. Nie było sztućców. Obserwowałam, 
jak Ana bierze do ręki sałatę, wkłada do 
niej  mięso, owija makaronem, moczy 
w sosie i zjada z apetytem. 
Dogadywałyśmy się głównie w języku 
angielskim, chociaż w rozmowach 
z ojcem Any, lekarzem, przydała się 
też skromna znajomość łaciny. Przez 
cztery dni byłyśmy tak rozpieszczane, 
że czasami dostawałam rumieńców 
zażenowania. Mama Any dbała o nas 
jak o własne córki. Nie było mowy 
o uczestnictwie we wspólnych posił-
kach w halach targowych. Zamiast 
tego: ciepłe bułeczki na śniadanie, 
pyszne domowe obiadki i kolacje, 
obowiązkowo kanapki i łakocie, kiedy 
wychodziłyśmy z domu, spotkania 
z sąsiadami i znajomymi, by pochwa-
lić się gośćmi z Polski, wyczyszczone 

buty po sylwestrowych szaleństwach, 
a nawet drobne przepierki i codzienne 
pytania: Czy czegoś nam nie brakuje? 
A może mamy ochotę na coś szcze-
gólnego? Przy wspólnych posiłkach 
opowiadaliśmy sobie o naszych kra-
jach, kulturze, obyczajach, rodzinie, 
codziennych zajęciach, zainteresowa-
niach i planach na przyszłość.  

„wybejtać” dodatkową  porcję
Do hali targowej z mojej parafii trze-
ba było jechać 45 minut tramwajem, 
z przesiadką na autobus. Dostałam 
mapkę Zagrzebia, rozkład dnia oraz 
kartę przejazdu środkami komunikacji 
miejskiej, więc nie było z tym żadnego 
problemu. Obiady wydawano od 12.00 
do 12.30. Rzeczywiście, zgodnie z regu-
łą Wspólnoty Taize było prosto, rado-
śnie i miłosiernie. Miny niektórych, po 
otrzymaniu podgrzanej puszki fasoli, 
małej butelki wody mineralnej, czer-
stwej bułeczki i jabłka powodowały 
salwy śmiechu. Największe głodomory 
próbowały „obrócić” w kolejce kilka 
razy i najczęściej udawało się „wybej-
tać” dodatkową porcję.  
Przeciętny dzień uczestnika wyglądał 
następująco: 8.30 modlitwa w para-
fiach, następnie spotkania w małych 
grupach, obiad, wspólna modlitwa 
w głównych halach. Wieczorem ko-
lacja i modlitwa. Jednak większość 
zajęć odbywała się w parafiach, do 
których nas przydzielono. Każdy mógł 
wybrać to, co go najbardziej interesu-
je. Wzięłam udział m.in. w  „Serwus 
Zagreb”, czyli zwiedzaniu Starego 
Miasta z przewodnikiem. Położony 
nad Sawą Zagrzeb swym europejskim 
smakiem i rozmachem przypominał 
inne miasta kontynentu, które przez 
dłuższy czas były pod panowaniem 
Habsburgów.

Autorka (druga z lewej) z przyjaciółmi, 
uczestnikami modlitwy o pokój w Zagrzebiu
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rzeźby Meštrovicia
Stare Miasto obejmuje dwa wzgórza 
z dwiema połączonymi dzielnicami: 
Kaptolem i Gradcem. Znajdują się tu 
najważniejsze budowle. Zagrzeb, dzięki 
zabytkowym budowlom, wystającym 
ponad dachy wieżom kościelnym i gó-
rzystemu terenowi, stanowi szczegól-
nie uroczy zakątek miasta. Górują 
nad nim wieże katedry św. Stefana, 
zawierającej relikty pięcionawowej ba-
zyliki romańskiej z XIII wieku. Obecna 
budowla pochodzi z końca XIX wieku, 
gdyż poprzednią zniszczyło trzęsienie 
ziemi w 1880 roku. Pod ołtarzem znaj-
duje się grobowiec arcybiskupa Alozije 
Stepinaca. Obok stoi barokowy pałac. 
Na Gradem wjechałam kolejką linową 
z 1888 roku. Z wieży Lotršćak podzi-
wiałam wspaniałą panoramę miasta. 
W centrum Gradca, na placu Markov trg 
zwiedziłam gotycki kościół św. Marka 
z XIII wieku. Zachowały się w nim stare 
freski nawiązujące do historii Chorwacji, 
jednak największe wrażenie zrobiły na 
mnie rzeźby Ivana Meštrovicia z okresu 
międzywojennego. Przedstawiają m.in. 
Pietę i Ukrzyżowanie Chrystusa. Na 
wzgórzu widziałam też Sabor – siedzibę 
chorwackiego parlamentu. 

święto narodów
W sylwestrowy wieczór odbyła się 
modlitwa o pokój na świecie, a po niej 
– „święto narodów”… Młodzież z róż-
nych krajów przedstawiała typowe 
dla nich zwyczaje. Zabawę zwieńczyły 
wspólne śpiewy i tańce. Udało nam 
się zobaczyć, jak bawią się Chorwaci 
na głównym placu stolicy. Na koniec 
udaliśmy się do „naszych” rodzin, by 
złożyć im noworoczne życzenia.
Nowy Rok był ostatnim dniem po-
bytu w Zagrzebiu. Rano, wspólnie 
z mieszkańcami uczestniczyliśmy 
w nabożeństwie w cerkwi. Pożegnalny 
obiad z gospodarzami nie obył się bez 
wzruszeń. Zostałyśmy obdarowane 
pamiątkami z Chorwacji, a uściskom 
i zapewnieniom o podtrzymywaniu 
znajomości nie było końca. Na szczęście 
zabrałyśmy ze sobą gadżety z Brzeska, 
więc i my mogłyśmy się zrewanżować 
drobnymi upominkami.  
To było moje pierwsze zimowe spotkanie 
Taize. Dzięki pobytowi w Zagrzebiu po-
znałam ciekawych młodych ludzi, dowie-
działam się wiele o innych wyznaniach 
i kulturach. Przekonałam się, że nawet 
w międzynarodowym gronie panuje 
jedność i wszyscy, tak jak podczas sylwe-
stra, mogą się świetnie razem bawić. 

 Olga KWAŚNIAK
*Autorka jest uczennicą LO.

Święty Walenty jest patronem za-
kochanych. Był chrześcijańskim 
kapłanem. Według legendy udzielał 

potajemnie ślubów. Robił to wbrew 
woli cesarza rzymskiego Klaudiusza II. 
Został zamordowany w 270 roku. 
Dziś na całym świecie 14 lutego ludzie 
wysyłają sobie walentynki w postaci 
kartek z wierszami lub upominków. 
Jest to jednak święto, które budzi 
wiele kontrowersji. Przede wszyst-
kim zarzuca się mu „amerykanizm” 
i komercję. Nie-
którzy uważają 
go za sztuczny 
i niepasujący do 
tradycji polskich 
twór. Mocnym 
argumentem jest 
fakt, iż zakocha-
ni mają codzien-
nie swoje święto 
i nie potrzebują 
specjalnej oka-
zji do wyrażania 
swoich uczuć. 
Natomiast z ba-
d a ń  C B O S - u 
przeprowadzonych w 2005 roku wy-
nika, że ten zwyczaj podoba się ponad 
70 proc. ogółu. 

brzeski sondaż
Święto Polacy obchodzą stosunkowo 
od niedawna, dlatego też największe 
poparcie ma wśród młodych ludzi. 
Postanowiłam zapytać mieszkańców 
Brzeska, czym są dla nich walentynki: 
miłosnym obrzędem czy komercją? 
– Nie wiem. Nie zastanawiałam się nad 
tym, ale chyba raczej miłosnym świę-
tem – waha się 16-letnia Paulina.
– Nie jest to święto miłosne, ale to do-
bra okazja na poznanie kogoś i pokaza-
nie się – uśmiecha się Jacek, 20 lat.
– Fajne święto, szczególnie dla za-
kochanych – wzrusza ramionami 
Iwona, 16 lat.
– Jak mam dziewczynę, to obchodzę to 
święto, jak nie – to nie – rozkłada ręce 
21-letni Krzysiek.
– To tylko komercja – kwituje Piotrek, 
23 lata.

Pokaz kiczu?

Tradycja walentynek wywodzi się z kultury anglosaskiej. Święto zakochanych obchodzi 
się od kilkuset lat, a jego powszechność rośnie. Znajduje odzwierciedlenie nawet w sztuce, 
na co przykładem jest fragment „Hamleta” Szekspira. „Dzień dobry, dziś święty Walenty, 
dopiero, co świtać poczyna, młodzieniec snem leży ujęty, a hoża doń puka dziewczyna” 
– śpiewa Ofelia. 

– Osobiście nic do nich nie mam, tak 
jak i do innych świąt. Są, bo je ktoś 
wymyślił. Uważam, że niektórym się 
nie podobają, ponieważ są sami – tłu-
maczy Paulina, 16 lat.
– Nie obchodzę walentynek, dla mnie 
to komercja – stwierdza Bogumiła, 
39 lat.

smutna mina samotnych
Zdania są podzielone. Niemniej jed-
nak, niezależnie od aprobaty bądź 

sprzeciwu, 14 
lutego nie da się 
nie odczuć szcze-
gólnej, miłosnej 
atmosfery. Na 
wystawach skle-
powych widnieją 
serduszka i ko-
lorowe ozdoby. 
W radiu można 
usłyszeć miłosne 
piosenki, a do 
kin przychodzą 
pary na roman-
tyczne seanse. 
Kwiaciarnie, ka-

wiarnie czy kina mają lepszy utarg niż 
zwykle. W Internecie można znaleźć 
wiele kartek elektronicznych, wier-
szyków, sms’ów, a nawet gotowych 
prezentów do kupienia. 
W szkołach działają poczty walentyn-
kowe i nikt się nie zdziwi, gdy w czasie 
lekcji dostanie walentynkę od „ukocha-
nego” lub „ukochanej”. Powszechne są 
także wyznania miłosne przez radio-
węzeł. Wówczas te same osoby, które 
dzień wcześniej wyrażały swój protest 
przeciwko tradycji zakochanych, do-
strzegają pozytywy. Bez względu na to, 
czy dostaną one tandetne serce oblane 
lukrem czy różową kartkę z napisem: 
„Kocham Cię”, czują się wyjątkowo. 
Tylko, co z tymi, którzy tego dnia za-
staną pustą skrzynkę pocztową, nie 
usłyszą zadedykowanego im wiersza 
w szkole, ani nawet nie dostaną żad-
nego czułego sms’a...

Małgorzata SZyLAR
* Autorka jest uczennicą ZSP nr 1
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DWóCH ZAWODNIKóW BKB „Magic Boxing”, Mateusz Ptasiński i Piotr 
Franczyk, wraz z bokserami KS „Wanda” i Górnik-Wieliczka reprezentowało 
Kraków w meczu w Berlinie 27 stycznia.
– Najważniejsze jest zdobywanie doświadczenia, którego w Polsce nie znajdą. Na 
zachodzie tego typu imprezy mają wyższy poziom. Choć nasi zawodnicy bardzo 
dużo umieją, muszą sprawdzić się w nowych warunkach, zmierzyć ze stresem – ko-
mentuje wyjazd trener sekcji, Edmund Kubisiak. Udział w niemieckim turnieju 
był mozliwy dzieki sponsorom, firmom Metakol i K&K Recycling.         (g)

odbijali piłeczkę

Już PO RAZ DRuGI Katolicki Klub 
Sportowy Olimp zorganizował Zimowy 
Turniej Tenisa Stołowego. W tym roku 
do rywalizacji w trzech kategoriach 
– gimnazja, szkoły podstawowe od 
pierwszej do trzeciej klasy oraz od 
czwartej do szóstej – przystąpiło po-
nad 43 zawodników z Bucza, Jadow-
nik i Brzeska. Pamiątkowe medale 
oraz dyplomy wręczał zwycięzcom 
Krzysztof Kociołek, wiceprezes 
klubu. Sędzią głównym był Czesław 
Borowiec.       (mk)

WYniKi

Gimnazja: 1. Anna Kania, 2. Maria 
Dziedzic, 3. Gabriela  Garncarz 
(wszyscy z Bucza), 4. Marcin strze-
lec z Jadownik, 5. Marcel Kociołek, 
6. Grzegorz Baran z Brzeska 
Szkoły podstawowe, klasy IV – VI: 
1. Wojciech Garncarz z Bucza, 2. Mi-
kołaj stolarz (obaj z Bucza), 3. Piotr 
Laska, 4. Kamil  Pytel, 5. Kamil 
Zięcik – (trzej z Jadownik), 6. Alan 
Migoń z Brzeska
Szkoły podstawowe,  klasy I – III: 
1. Monika  Żytniewska  z Brzeska, 
2. Beniamin stolarz, 3. Oskar Ry-
siewicz (obaj z Bucza), 4. sara Pytel 
z Jadownik, 5. Cyryl  Mikuliński, 
6. Kamil Gałek z Brzeska

halówka młodzieży

DRuGA IMPREZA „Olimpu” to trzy-
dniowy turniej halowej piłki nożnej 
w ZSP nr1. Wzięło w nim udział 420 
uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
w sumie 43 drużyny, w tym także 
mieszane, bowiem do udziału dopusz-
czono dziewczęta. Sędziami byli: Józef 
Okas, Wojciech Pawłowski, Szymon 
Kuboń, Radosław Szewczyk oraz ks. 
Tadeusz Piwowarski. Wśród szkół 
podstawowych uplasowały się kolejno: 
Biesiadki, Ajax, Jakub Brzesko, Barany. 
Najlepsi gimnazjaliści grali w Wawki 
Brzesko, a kolejne miejsca zajęli: Victo-
ria Brzesko, Okulice, Mokrzyska. Pierw-
sze miejsce wśród szkół ponadgimna-
zjalnych zdobył Okocimski, a następne: 
Jasień, Słotwina, Jakub Brzesko. Naj-
lepszymi zawodnikami byli: Katarzy-
na Gołkowska (SP), Mariusz Zych 
(gimnazja) i Tomasz Multarzyński 
(ponadgimnazjalne).               (k)

ranga turnieju rośnie

WYniKi:

Seniorzy: 1. Kamil Mitoń – PTSz Płock (10 pkt.), 2. Grzegorz słabek – KKSz Kraków 
(8.5), 3. Bogusław sygulski – GKS Hetman Pilzno (8.0), 4. Grzegorz Krogulski – GKS 
Hetman Pilzno  (8.0), 5.  Jerzy Markiewicz – Drogowiec Kraków  (7.5), 6.  Bogdan 
Czernicki – Korona Kraków (7.5).
Kobiety: 1. Halina Jałowiec – GKS Hetman Pilzno (7). 2. Anna sygulska – GKS Hetman 
Pilzno (5.5), 3. sylwia Biernat – Gosprzydowa (5).
Juniorzy: 1. Damian Wcisło – UKS Hetman Koronny Trzebinia (8.0). 2. Michał smoła 
– LKSz GCKiP Czarna (7.5), 3. Przemysław Janus – LKSz GCKiP Czarna (7.0), 4. Da-
riusz Fistek – UKS Hetman Koronny Trzebinia (7.0-), 5. Adrian Wcisło – UKS Hetman 
Koronny Trzebinia (7.0), 6. Mariusz Kilian – PUKS Karolina Tarnów (7.0).

IV MEMORIAŁ Stanisława 
Migdała, który odbył się w Gmin-
nym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Mokrzyskach, można w tym 
roku określić jako międzyna-
rodowy, gdyż w imprezie wziął 
udział arcymistrz z Ukrainy 
Sergiej Sziłow. Oprócz niego, 
jak co roku, zameldowali się 
najlepsi szachiści Polski z ak-
tualnym mistrzem Polski, 50. 
na światowej liście rankigowej 
FIDE, Kamilem Mitoniem, 
mistrzem międzynarodowym 
Bogusławem Sygulskim i mistrzem 
z listy FIDE Jerzym Markiewiczem. 
Do grona dołączyło 78 zawodników, 
również ze sporym dorobkiem (29 skla-
syfikowanych w międzynarodowym 
rankingu FIDE), jak i spora rzesza 
amatorów królewskiej gry. Turniej był 
rozgrywany systemem szwajcarskim-
kontrolowanym na dystansie 11 rund. 
Zwycięsko z nich wyszedł, zgodnie 
z przewidywaniami, Kamil Mitoń (PTSz 
Płock), zdobywając 10 pkt. Najlepszą 
wśród kobiet została Halina Jałowiec 
7.0 pkt. (GKS Hetman Pilzno), zajmując 
17. miejsce, zaś najlepszy wśród junio-
rów był Damian Wcisło 8.0 pkt. (UKS 
Hetman Koronny Trzebinia), 4. miejsce 
– klasyfikacja generalna.
Organizatorem memoriału był GO-
SiR w Mokrzyskach, a patronat nad 
imprezą objął burmistrz Brzeska Jan 

Musiał. Najlepsi zawodnicy w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymali puchary 
oraz nagrody pieniężne ufundowane 
przez sponsorów turnieju: Urząd Miej-
ski w Brzesku, Radę Sołecką w Mokrzy-
skach (dla najlepszych wśród: kobiet, 
najstarszych uczestników, juniorów), 
sołtysa wsi Marka Kośmidra, firmę 
„McLand” Marka Cieśli. Puchary dla 
najstarszego uczestnika oraz najlep-
szego szachisty z Brzeska ufundował 
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Ojczyk. Szczególne podziękowania 
należą się żonie śp. Stanisława Migdała, 
Józefie Migdał, która z wielkim zaan-
gażowaniem wsparła przebieg zawodów, 
a dopełnieniem organizacyjnym była 
oprawa techniczno-sędziowska zapew-
niona przez sędziego klasy państwowej 
Wiesława Kasperka z Tarnowa oraz 
Józefa Wcisło z Bochni.       (M)

boksowali w berlinie








