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Na okładce:
Scenę zazdrości odegrali w walentynki uczniowie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 2. 
9 i 10 lutego cały powiat też bił… rekord w 

pływaniu 24-godzinnym. 
Jednak zawodnicy nie udawali.

Fot. Karina Gaweł
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Kosze na śmieci, renowacja cmentarza wojskowego, a dla policji: kamera 
cyfrowa, trzy zestawy komputerowe, fotoradar w Jasieniu, aparat cy-
frowy, dopłata do nowego samochodu i monitoring na os. Jagiełły oraz 

Kościuszki-Ogrodowa, poza tym: skokochron dla strażaków, dom dziennego 
pobytu i świetlice dla młodzieży na każdym z miejskich osiedli.
Wydawać by się mogło, iż lista ta stanowi spis zamierzeń na przyszły rok, tym-
czasem wszystkie pomysły wysypały się jak z rękawa ze sprawozdań z bieżących 
posiedzeń komisji Rady Miejskiej. Koncepcje, owszem, potrzebne, a ich idee 
chwalebne i jakość życia podnoszące, tyle że bardzo kosztowne i wymagające 
strategii już na etapie konstruowania budżetu dla całej gminy. Pomysłodawcy nie 
określili nawet sposobu, w jaki sami mogliby przyłożyć się do urzeczywistnienia 
zamysłów przez zredukowanie kosztów ich realizacji. Nie od dziś wiadomo, iż 
nekropolię porządkować można społecznie, podobnie jak montować pojemniki na 
odpady oraz organizować czas podopiecznym świetlic czy domu dziennego pobytu. 
O bezinteresownej działalności nikt się jednak nie zająknął, a przeczuwający 
pismo nosem burmistrz napomknął na sesji, iż pod ręką worka z pieniędzmi 
nie ma. Uwaga niemal natychmiast spotkała się z cierpkim pouczeniem, iż do 
obowiązków włodarza gminy należy poszukiwanie środków na finansowanie 
rajcowskich wniosków.

Co by nie powiedzieć, magiczny worek otworzyć się musi, jeśli nie w brzeskim 
budżecie, to w którymś z ministerstw lub unijnych funduszy. Jednak eu-

ropejski szafarz dotacji na wniosek o środki pomocowe nawet nie spojrzy, jeśli 
samorząd nie poprze go 15 lub 10 procentami wkładu własnego. To zaś oznacza, 
że worka z brzęczącą monetą pod biurkiem burmistrza poszukać jednak trzeba. 
Jak widać, zasady dofinansowania unijnego są nieubłagane i nie przewidują 
spontaniczności oraz braku konsekwencji w planowaniu inwestycji.

Za niedługo pewnie i zaczarowany ołówek będzie potrzebny, bo rajcy obcięli 
dotację dla MPK, z której spółka spłacić miała raty kredytu zaciągniętego 

na nowe autobusy. Zakup niemieckich „merców” na brzeskie drogi poręczyła 
właśnie Rada Miejska, tyle że… minionej kadencji. Jeśli pojawią się problemy 
z pokryciem transz kredytu, komornik za byłymi radnymi uganiał się nie będzie 
i porozmawia z obecnymi. Tym ostatnim zaś pozostaje mieć nadzieję, że pod-
wyżka cen biletów uchwalona na lutowej sesji zrekompensuje przedsiębiorstwu 
mniejszą dotację. W to jednak prezes spółki wątpi…

Jedynie w baśni braci Grimm najmłodszemu synowi krawca udało się dostać 
od stolarza tajemniczy mebel, o którym wszystkie dzieci wiedzą, że na życzenie 

„Stoliczku, nakryj się!” pokrywa się śnieżnobiałym obrusem, wspaniałą zastawą 
i najprxzedniejszym jadłem. A właścicielowi aż serce raduje się na ten widok!

Iwona Dojka

Stoliczku
nakryj się
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Komisje rajcowskie nie próżnowały. 
W sprawozdaniu z obrad zespołu 
radzącego nad gminnymi finan-

sami pojawiła się lista gruntów do wy-
kupu: a to na przepompownię ścieków 
przy ul. Młyńskiej i Bagiennej, a to pod 
łącznik między ul. Szczepanowską i Na 
Górkach, pod część drogi osiedlowej, pod 
dalszy etap ul. Leśnej, na przedłużenie 
ul. Powstańców Warszawy, regulację 
ul. Wiejskiej, na łącznik ul. Kossaka 
i Ogrodowej oraz pod urządzenia wodo-
ciągowe w Porębie Spytkowskiej. Do li-
sty potrzeb dodano jeszcze: opracowanie 
techniczne połączenia ul. Bernackiego 
w Brzesku i ul. Zagrody w Okocimiu, 
dokumentację budowy chodników i mo-
dernizację części ul. Wiejskiej oraz dwie 
lampy na ul. Wrzosowej.

Kosztowne pomysły
Komisja Prawa, Porządku Publicznego 
i Promocji poinformowała radę o swoich 
koncepcjach: ustawieniu koszy wzdłuż 
chodnika do szpitala i renowacji cmen-
tarza wojennego w Brzesku. Jej prze-
wodniczący Adam Kwaśniak odczytał 
także listę planowanych zakupów dla 
policji. Znalazły się na niej: kamera 
cyfrowa, trzy zestawy komputerowe, 
monitoring na os. Jagiełły i Kościuszki-
Ogrodowa, fotoradar w Jasieniu, aparat 
cyfrowy, a ponadto – dofinansowanie 
nowego samochodu. Radny upomniał 
się też o skokochron dla strażaków.
Zespół rewizyjny postulował renegocja-
cję umowy na obsługę bankową Urzędu 
Miejskiego i zapowiedział wniosek 
o utworzenie domu dziennego pobytu 
na terenie gminy. 
– Wykazaliśmy się wielką odpowie-
dzialnością. Podjęliśmy jednogłośnie tę 
decyzję – mówił przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Józef Kubas 
o decyzji likwidującej szkołę filialną 
w Wokowicach. W nowej części budynku 
– zgodnie z pomysłem – miałoby znaleźć 
się przedszkole, biblioteka z czytelnią 
i świetlica.

Worek
z pieniędzmi

Główne tematy piątej sesji Rady Miejskiej 28 lutego to: bezpieczeństwo, kultura, Młodzie-
żowa Rada Gminy i przyszłość pałacu Götzów. Ambitne dywagacje radnych nie rozwiązały 
jednak podstawowego problemu: skąd wziąć pieniądze na kolejne pomysły?

Zespół rozpatrujący sprawy gospodar-
ki komunalnej pozytywnie odniósł się 
do idei sprzedaży rezydencji Götzów 
przez Starostwo Powiatowe. Optował 
za sprzątaniem przystanków, roz-
ważeniem lokalizacji w gminie lub 
w powiecie zakładu odpadów stałych 
i powołania straży miejskiej. Komisja 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 
przypomniała swój wniosek o wpro-
wadzenie regulaminu korzystania 
z jadłodajni dla ubogich.

Gdzie po pieniądze?
W części obrad poświęconej sprawom 
bezpieczeństwa komendant powiatowy 
policji Robert Biernat przypominał 
o bolączkach funkcjonariuszy. – Pro-
blemem jest nasza baza transporto-
wa. Sześć samochodów nadaje się do 
wykasowania – zaznaczył i nadmienił 
o konieczności remontu dyżurki, która 
nie odpowiada przepisom BHP oraz 
o braku łączności między Zespołem Wy-
kroczeń Drogowych na ul. Mickiewicza 
a komendą przy Szczepanowskiej.
– Fakt, że Okocimski awansował, 
oznacza, iż pięć meczów będzie miało 
podwyższony stopień ryzyka – podkre-
ślił. Wspomniał też o niedostatkach 
w wyposażeniu siedmiu antyterro-
rystów i o planie rozszerzenia akcji 
„Bezpieczne Gimnazjum” na Gimna-
zjum nr 1.
– Dość głośno było ostatnio o rządo-
wym programie modernizacji policji. 
Nic o nim nie wiadomo, oprócz tego 
że… jest – ironizował komendant. – Na 
razie otrzymałem pismo, by udać się 
do wójtów i burmistrzów po pieniądze 
na sprzęt – uśmiechnął się. Wytłu-
maczył, iż zły stan pomieszczeń grozi 
likwidacją aresztów i izby wytrzeźwień 
na brzeskiej komendzie. Na remont 
potrzebne są środki.
– Rozważamy możliwość powiększenia 
zakresu monitoringu. Jesteśmy na 
etapie projektów i poszukiwania dotacji 
– zapewnił zebranych burmistrz Jan 

Musiał. – Spodobał mi się niezbyt 
kosztowny pomysł umieszczenia ostrze-
żeń „Brzesko – miasto monitorowane” 
– zaaprobował koncepcję Biernata.
– Prosiłbym o odpowiedzialność 
w zgłaszaniu wniosków – zwrócił się 
do radnych. – Przecież rada już uchwa-
liła budżet – przypomniał. – Można 
odnieść wrażenie, że burmistrz ma 
worek z pieniędzmi, którego nie chce 
otworzyć – skomentował listę plano-
wanych ad hoc wydatków.
Maria Kądziołka nie omieszkała przy-
pomnieć, iż zadaniem radnych jest zgła-
szanie wniosków, a burmistrz winien 
szukać środków na ich realizację.

ukradzione baterie
– Sprzęt Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Brzesku spełnia normy 
europejskie – optymistycznie stwierdził 
komendant Dariusz Pęcak. – Zakup 
skokochronu to uzupełnienie sprzętu 
do ratownictwa wysokościowego. Czę-
sto nie ma możliwości dojazdu pod sam 
blok, by bezpiecznie ewakuować ludzi – 
przypomniał trudne realia osiedlowych 
uliczek zapchanych parkującymi samo-
chodami. Zapowiedział też zawarcie po-
rozumienia z burmistrzem w sprawie 
kontroli OSP. – Chodzi o zaplanowanie 
działań zapewniających skuteczność 
tych jednostek – uzasadnił.
Na pytanie Jerzego Tyrkiela wy-
jaśnił, iż prowadzony przez straż 
całodobowy monitoring Uszwicy jest 
niesprawny. – W tej chwili mamy awa-
rię – uzupełnił burmistrz. – Problemy 
wywołują wandale kradnący baterie 
słoneczne. Te zaś musimy sprowadzać 
z Austrii, bo w kraju są niedostępne. 
Dodatkowo ostatnie wichury uszko-
dziły przekaźnik. W tej chwili trwa 
jego remont. Do miesiąca monitoring 
powinien działać – zapewnił.
– Zbiornik retencyjny miał funkcjono-
wać w centrum Gosprzydowej. Jednak 
mieszkańcy go oprotestowali. W związ-
ku z tym marszałek województwa 
wycofał go z wieloletnich planów inwe-
stycyjnych Małopolski – przypomniał 
Krzysztofowi Ojczykowi.

jak najniżej z kulturą
W swoim wystąpieniu dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury Małgorzata 
Cuber mówiła przede wszystkim 
o świetlicach dla młodzieży. – Mamy 
problemy z bazą lokalową w Mo-
krzyskach, Szczepanowie i Okocimiu 
– podkreśliła. Pytającemu o organizację 
czasu dzieci z rodzin patologicznych na 
Osiedlu Okocimskie, Jerzemu Tyrkielo-
wi, odpowiedziała: – Instruktorka pro-
wadząca zajęcia w budynku „Sokoła” 
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studiuje resocjalizację i już osiągnęła 
wiele efektów w pracy.
Sceptycznie odniosła się do pomysłu 
Marii Kądziołki otwarcia świetlicy na 
Osiedlu Ogrodowa z uwagi na bliskość 
MOK-u. – Dzieci nie przyjdą tylko 
odrobić zadania. Trzeba je zachęcić 
dodatkowymi działaniami, zatrudnić 
wychowawcę. To oznacza koszty – tłu-
maczyła. Radna jednak zadeklarowała 
stworzenie placówki. – Powinniśmy 
jak najniżej schodzić z działalnością 
kulturalną – oświadczyła.
– Mamy umowę do lipca – dyr. Cuber 
przypomniała uzgodnienia z nowym 
właścicielem kina Waldemarem Goc-
lanem. – Nie będę odpowiadać, jeśli 
w tym nieremontowanym budynku coś 
się stanie – rozłożyła ręce.
– Jest oferta właściciela przekazania 
budynku „Sokołowi”, ale… nie bezwa-
runkowa – referował swoje kontakty 
z nabywcą obiektu burmistrz Musiał. 
– Niebawem otrzymam w tej sprawie 
list intencyjny.

Miliony z prawdziwego zdarzenia
– Udoskonalamy statut. W niedługim 
czasie będziecie państwo głosować 
nad poprawkami. Chcemy wydłużyć 
kadencję do trzech lat – zapowiedział 
przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Gminy Michał Dziedzic. – Na począt-
ku marca ogłaszamy konkurs plastycz-
ny na logo naszego gremium. Do końca 
miesiąca powinniśmy uruchomić stronę 
internetową. W porozumieniu z MOK-
iem chcemy zorganizować Pierwszy 
Dzień Wiosny dla młodzieży – referował 
najbliższe plany młodych radnych.
– Jest to nauka samorządności – z sa-
tysfakcją stwierdził radny Kubas. 
– Nie wyobrażajcie sobie, że każda wasza 
propozycja uzyska akceptację – ostrzegł.
Po młodym przewodniczącym przema-
wiał starosta Ryszard Ożóg. – Stan 
obiektu jest naprawdę zły i z miesiąca 
na miesiąc się pogarsza – omawiał 
sprawę pałacu Götzów. – Długie de-
batowanie i procedowanie nie sprzyja 
pomysłowi, by go ratować. Czas działa 
na naszą niekorzyść – podkreślił.
Przedstawiciel powiatu przytoczył 
dane finansowe. Obecne koszty roczne-
go zabezpieczenia rezydencji wynoszą 
ok. 100 tys. zł. – Remont z prawdzi-
wego zdarzenia to ok. 10 mln dolarów 
– przytoczył wyliczenia. Jego zdaniem 
nawet starania o dotację nie rozwiążą 
problemu, bo starostwo musiałoby dys-
ponować wkładem własnym. – Dziesięć 
do piętnastu procent przedsięwzięcia 
musielibyśmy sami sfinansować. To 
ok. 3 mln zł. Za te pieniądze można 
wybudować potrzebny obiekt, np. halę 

sportową – tłumaczył Ożóg.
– Pojawiła się druga ewentualność 
– obudził nadzieję słuchaczy. – W tej 
chwili najbardziej racjonalne jest zna-
lezienie podmiotu, który wykupi obiekt 
– podsunął pomysł. – Spotykamy się 
z poważnymi oferentami. Oni prezen-
tują się Zarządowi, a potem Radzie 
Powiatu. Chcemy, by po ewentualnym 
zbyciu obiektu, był on dostępny dla 
mieszkańców. Staramy się zagwa-
rantować to prawnie – uspokajał. 
– Obecnie wartość obiektu opiewa na 
3 600 tys. zł – uzupełnił.
– Poważni oferenci nie wykluczają 
po części dostępności parku dla miesz-
kańców – zwrócił się do pytających 
Jerzego Tyrkiela i Adama Smołuchy. 
– Jednak chcieliby nabyć park i pałac 
jako kompleks.

Zastrzeżenia przewodniczącego
Zanim doszło do głosowania nad 
uchwałą ustalającą wynagrodzenie dla 
inkasentów należności z tytułu podat-
ku rolnego, leśnego, od nieruchomości 
i od posiadania psów (pobieranych 
przez sołtysów, a gdy ci są radnymi 
przez inne osoby), przewodniczący 
Ojczyk zwrócił się do Tadeusza Mi-
lewskiego, by ten wstrzymał się od 
głosu, ponieważ jego żona pełni taką 
funkcję. Radny uczynił zadość prośbie 
i decyzja została przyjęta.
Potem rajcy zmienili warunki przyzna-
wania i ustalania odpłatności za usługi 
opiekuńcze świadczone przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Wątpli-
wości radnej Kądziołki obudził projekt 
uchwały ustalającej górne stawki opłat 
brutto za opróżnianie szamb mieszkań-
ców, którzy uchylają się od zawierania 
umów na wywóz nieczystości.
– Ile wynosi stawka opłaty za wywóz, 
jeżeli umowa jest podpisana? – indago-
wała radna. – To jest pytanie do mnie? 
– upewnił się przewodniczący. – Tak – po-
twierdziła zapytana. – Panie burmistrzu, 
czy dysponuje pan wiedzą na ten temat? 
– znalazł wyjście z sytuacji Ojczyk.
Ostatecznie wątpliwości przeciął kie-
rownik Referatu Gospodarki Komunal-
nej Henryk Piela. – Nie ma groźby, że 
górne stawki podniosą ceny na rynku 
– uspokajał. – Cena nie zależy od me-
tra sześciennego, natomiast każdy wy-
konawca liczy sobie za kurs. Np. BZK 
pobiera 96,30 zł za przejazd do 10 km. 
Potem za każdy kilometr dolicza po 2, 
60 zł. – wyjaśniał przyczynę ustalenia 
maksymalnej stawki w wysokości 160 
lub 110 zł brutto, w zależności od po-
jemności beczkowozu.
– Ta uchwała jest po to, by burmistrz 
miał możliwość egzekwowania wy-

wozu ścieków od mieszkańców lub 
podmiotów, które uporczywie się od 
tego uchylają – uzasadnił.
Decyzję przyjęto, podobnie jak podwyż-
kę cen biletów MPK.

Biedroneczko leć do nieba
– Ten temat był analizowany na etapie 
projektowania. Po szerokiej dyskusji 
i ocenie fachowców uznano, że światła 
nie mają racji bytu na tak małym ron-
dzie – w części obrad, przeznaczonej na 
odpowiedzi burmistrza na interpelacje 
radnych, Jan Musiał zwrócił się do Je-
rzego Tyrkiela. – Jednak zmniejszenie 
średnicy ronda absolutnie musi być 
wykonane. To błąd projektowy – po-
wtórzył sugestie komendanta Biernata 
zwracającego uwagę na fakt, iż tiry nie 
mieszczą się na zakręcie.
– Założyłem sobie, że pod koniec tej 
kadencji będę stąpał po progach nowej 
biblioteki – mówił na początku sesji 
Józef Kubas. – Zróbmy wszystko, by 
ruszyła budowa – zaapelował.
– Też się martwię – odpowiedział 
burmistrz. – Dwa razy rozmawiałem 
o tym z marszałkiem Markiem Na-
warą – przypomniał i zadeklarował: 
– Postanowiłem wystosować w tej 
sprawie pismo ponaglające.
– Jako przedstawiciel przedsiębiorców 
mam pytanie – zaczęła Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek. – Chodzą słuchy, 
że w Brzesku powstanie „Biedronka”. 
Obawiam się, że to zagrozi brzeskim 
przedsiębiorcom.
– W tamtym terenie obowiązuje ak-
tualny plan zagospodarowania prze-
strzennego dla dworca autobusowego 
i obiektów towarzyszących. W tej chwi-
li decyzja o wydaniu zezwolenia na 
budowę należy do starostwa – omawiał 
warunki prawne Jan Musiał.
– Próbujemy utrudnić powstanie marke-
tu w tym miejscu – mówił o Brzezowiec-
kim zastępca burmistrza Bogdan Do-
branowski. – Inwestor wystąpił do nas 
o dostęp komunikacyjny do jego terenu. 
Odmówiliśmy pomocy w jego wykona-
niu – opisał podjęte kroki. – Właściciel 
terenu po cegielni w Jasieniu też chciał 
postawić market, ale zablokowaliśmy 
te działania. Niebawem przestawimy 
państwu na komisjach nowy plan prze-
strzenny – obiecał.

Iwona DOJKA

* SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze, w zestawieniu gmin-
nych inwestycji błędnie podaliśmy nazwy 
miejscowości, w których zaplanowano 
budowę wodociągu. Ma powstać w Porębie 
Spytkowskiej i Okocimiu.         Redakcja 
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BOBRy ZAMIeSZKAły w czterech 
miejscach w gminie. Wybrały najniżej 
położone wsie – Mokrzyska i Bucze. 
W ostatniej z nich zwierzęta mają swo-
je siedziby na rzece Uszewce w pobliżu 
mostu na drodze powiatowej do Bratu-
cic oraz koło starego brodu, a także na 
pograniczu Rudy Rysia, Bucza i Przy-
borowia, gdzie do rzeki wpada rów me-
lioracyjny. W Mokrzyskach upodobały 
sobie rów odwadniający na obszarze 
między ul. Stanisławską 
a Traktem Królewskim.
W Buczu poziom wody 
w Uszewce podniósł się 
i mieszkańcy obawiają się 
lokalnych podtopień. – Ist-
nieje ryzyko, że w czasie 
obfitszych opadów z powodu 
zatamowania rzeki dojdzie 
do wylewu – potwierdza 
Maria Zachara, kierownik 
Referatu Rolnictwa i Le-
śnictwa Urzędu Miejskiego. 
Już teraz dojazd do niektó-
rych pól w Mokrzyskach 
jest utrudniony, a w innych 
przypadkach niemożliwy.
Bobry znajdują się pod czę-
ściową ochroną. Zdaniem Tomasza 
Ciepłego, inspektora z biura Woje-
wódzkiego Konserwatora Przyrody, 
w obu wsiach osiedliły się już ok. 
dziesięć lat temu. – W ostatnich latach 
populacja zwiększyła się. Myślę, że jest 
kilka rodzin. W jednej może być blisko-
osiem osobników – przypuszcza.

Mariusz DERLAGA (lat 29, Dębno)
Władysław SKÓRA (71, Niedzieliska)
Zofia KONDZIOŁKA (81, Jadowniki)
Barbara HAMIELEC (59, Brzesko)
Józef RYSIEWICZ (74, Brzesko)
Zbigniew MASTALERZ (67, Brzesko)
Janina ŹRÓDLEWSKA (76, Bielcza)
Karolina KUKLA (95, Poręba Spytk.)
Kazimierz GAJ (71, Sufczyn)
Jan ĆWIORO (72, Szczepanów)
Waleria STOLARZ (91, Łysa Góra)
Janina STELMACH (88, Brzesko)
Anna MACH (72, Jadowniki)
Jan WOJTAL (83, Jurków)
Stefan KOCUR (67, Bucze)
Eugeniusz KOŁODZIEJ (77, Brzesko)
Anna WILK (87, Porąbka Uszew.)
Franciszek DUDA (73, Dąbrówka)
Ryszard BARTOSIK (51, Uszew)
Zofia RZEPA (84, Jaworsko)
Maria MAZUR (74, Zalasowa)
Kazimierz KUBALA (86, Jadowniki)
Janina KLUPA (88, Brzesko)
Mieczysław MATUSIK (79, Świniary)
Aleksandra BOGUSZ (75, Brzesko)
Zygmunt BARTNICKI (70, Niedźwiedza)
Stefania PAWLIK (84, Kopacze Wielkie)
Kazimierz BOLEK (59, Sterkowiec)
Helena PYREK (73, Maszkienice)
Teresa MALAGA (91, Tymowa)
Katarzyna GARGUL (76, Barczków)
Jadwiga FIGIEL (78, Gnojnik)
Stanisław WRÓBEL (53, Brzesko)
Wilhelm ROBAK (79, Uszew)
Stanisław MUCHA (47, Łysa Góra)
Stefania ŚWIERCZEK (80, Jadowniki)
Danuta SERWATKA (71, Brzesko)
Józefa LIS (63, Bucze)
Janusz STYRNA (47, Brzesko)

ODESZLI
w lutym

PO WyBORACH 4 lutego gmina 
Brzesko uzyskała dwa mandaty w Ma-
łopolskiej Izby Rolniczej. Reprezen-
tantami okolicznych rolników zostali 
Michał Gargul z Brzeska oraz Józef 
Grodny z Jadownik.
Izby rolnicze są organem opiniotwórczym 
oraz reprezentującym interesy rolników. 
Zajmują się m.in. analizą rynku rolnego, 
doradztwem, organizacją szkoleń oraz 
promocją produktów rolnych w Polsce 
i za granicą. Zrzeszają osoby fizyczne 
i prawne opłacające podatek rolny 
oraz dochodowy z działów specjalnych 
produkcji rolnej, a także członków rolni-
czych spółdzielni produkcyjnych.      (k)

rolnicza reprezentacja

JAKO PIeRWSI swojego sołtysa wybrali mieszkańcy Okocimia. 23 lutego 
ponownie została nim Grażyna Mleczko. Do Rady Sołeckiej weszli także: 
Lucyna Duch, Artur Rysak, Agata Oleksy, Mirosław Martyka, Tomasz 
Kądziołka, Zbigniew Kural i Paweł Tafliński. Dzień później szczepanowianie 
te same funkcje powierzyli Zbigniewowi Borowcowi, Ireneuszowi Cebuli, 
Józefowi Chruścielowi, Marcie Kubali, Kazimierzowi Lubowieckiemu, 
Dariuszowi Przybyle i Zdzisławi Reczkowi, a na ich czele postawili Annę 
Lubowiecką. 25 lutego włodarzem Mokrzysk został Bartłomiej Bieniasz. 
Interesy wsi reprezentować będą też Marta Gładka, Jacek Grochowski, 
Władysław Małek, edward Milewski, Krzysztof Niemiec, Zbigniew Trąba, 
Halina Woda i Stefania Bryła.
Kalendarz wyborczy w pozostałych sołectwach przedstawia się następująco: 
4 marca ukonstytuuje się Rada Sołecka Jasienia, 11 marca zagłosują mieszkańcy 
Bucza, 17 marca – Wokowic, 18 marca – Sterkowca, 25 marca – Poręby Spytkow-
skiej. Ostatnie będą Jadowniki. Tam sołtys rozpocznie kadencję 15 kwietnia.
W mieście jako pierwsi zbiorą się wyborcy na Osiedlu Brzezowieckim 
– 2 marca. Trzy dni później zrobią to mieszkańcy Kopalin i Jagiełły. 9 marca 
swój samorząd ustanowi Zielonka, a 19 marca – Stare Miasto. Na Słotwi-
nie stanie się to 21 marca, a na końcu na Osiedlu Okocimskim – dopiero 
26 marca. Wszystkie głosowania są tajne, a mieszkańcy wskazują swoich 
kandydatów pisemnie.            (I)

sezon na wybory

Dowód na czystość wód

– Problemowi trzeba zaradzić jak 
najszybciej – podkreśla kierownik 
Zachara. Osoby, które poniosły straty, 
mogą wystąpić do wojewody o odszko-
dowanie. Zaś konserwator przyrody 
zapowiada meliorację zarośniętych 
i płytkich potoków. – Chcielibyśmy 
doprowadzić do sytuacji, by bobry 
nie bytowały w środku wsi, w pobliżu 
domów. Poprzez burzenie tam i efekty 
hukowe można je do tego zniechę-

cić – tłumaczy inspektor Ciepły. Te 
działania wymagają zgody wojewody. 
– Najbardziej drastyczny krok to 
wydanie imiennej zgody na odstrzał 
dla członków Polskiego Towarzystwa 
Łowieckiego. Mogłoby do tego dojść 
na jesień, ale nie jest to przesądzone 
– twierdzi.        (d)
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To drzewo nad Uszewką powaliły niewielkie bobry
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Do niedawna ISO kojarzyło się 
tylko z towarami. Tymczasem certyfikat 
ISO 9001 – 2001 określa jakość usług 
świadczonych przez urząd. Dlaczego 
samorząd podjął decyzję o ubieganiu się 
o certyfikat ISO dla Urzędu Miejskiego?

– Obecnie zmienia się podejście do urzę-
dów, traktuje się je jako usługodawców. 
Odchodzi się od pojęcia „petent” na 
rzecz słowa „klient”. To wymusza z ko-
lei polepszenie jakości świadczonych 
usług. Ważnym jest także element pro-
mocyjny certyfikatu. Gmina 
może używać logo z nim na 
papierze urzędowym, korzy-
stać z materiałów promo-
cyjnych. Przede wszystkim 
jednak samorząd Brzeska 
liczy na zmianę postrzegal-
ności urzędu i zwiększenie 
zainteresowanie gminą wśród 
inwestorów.

Od czego zaczęło się 
przygotowywanie urzędu?

– Starania o uzyskanie certy-
fikatu rozpoczęliśmy w 2005 
roku. Pracownicy zostali 
przeszkoleni przez jednost-
kę zewnętrzną: Centrum 
Szkolenia i Organizacji Sys-
temów Jakości przy Politech-
nice Krakowskiej. Następnie 
przygotowaliśmy i wdrożyli-
śmy procedury dla poszcze-
gólnych wydziałów. Obejmują 
one zarządzanie archiwum, 
systemem jakości, dokumentacją księ-
gową, oświatą, budownictwem oraz 
instrumenty kontroli wewnętrznych 
itp. W grudniu 2005 roku zaczęło się 
wdrażanie systemu. W 2006 roku 
posługiwaliśmy się procedurami tak, 
aby móc przystąpić do audytu prowa-
dzonego przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji w Warszawie. Kontrola 

n

n

Magistrat
ze znakiem ISO

18 grudnia Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie nadało 
certyfikat ISO 9001- 2001 Urzędowi Miejskiemu. O procedurach 

niezbędnych do utrzymania wysokiej jakości obsługi klientów 
z sekretarzem gminy, Bogusławem Babiczem (na zdjęciu obok)

rozmawia Karina Gaweł.

trwała od 30 listopada do 1 grudnia 
we wszystkich jednostkach organizacji 
wewnętrznej urzędu. Zwracano uwagę 
na to, czy udało się wypracować pro-
cedury ISO, czy urzędnicy postępują 
zgodnie z normami. Ocena wypadła 
dobrze. Co prawda pojawiły się małe 
usterki, ale audyt wskazał, jak je 
naprawić. W grudniu korygowaliśmy 
procedury i 18 grudnia nadano nam 
certyfikat z ważnością na okres jed-
nego roku.

Czy to oznacza, że możemy certy-
fikat stracić? Kiedy wypadną następne 
kontrole?

– Za rok audyt sprawdzający wykaże, 
czy udało się utrzymać normy. Jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, będziemy 
mieć szansę na przedłużenie certyfi-
katu na dwa lata. Do tego czasu jeste-

n

śmy zobligowani do przeprowadzania 
audytu wewnętrznego przez 15 osób 
wyłonionych wśród naszych pracow-
ników. W marcu wypadnie pierwsza 
kontrola, a kolejna w drugiej połowie 
roku. Wnioski otrzyma w grudniu au-
dytor zewnętrzny. Utrzymanie certyfi-
katu ISO 9001 będzie jednak zależeć 
przede wszystkim od ludzi, ich pracy 
i podejścia do klientów.

Jak mieszkańcy odczują wprowadze-
nie normy ISO w urzędzie?

– Dla przeciętnego mieszkańca sam 
certyfikat ma – być może – znaczenie 
drugorzędne. Nas jednak obliguje 
do lepszej obsługi petentów. Każdy 
wydział ma opracowane procedury 
postępowania, prowadzi księgi jako-
ści, np. spis założeń przy załatwianiu 
spraw, zasady zachowywania norm 
itp. Wdrażanie ISO nie polega gene-
ralnie na wizualnych efektach, ale 
podjęliśmy również działania takie, jak: 
modernizacja punktu informacyjnego, 
stworzenie kart usług zawierających 
opis procesu załatwiania spraw, zapew-
nienie identyfikatorów dla urzędników. 
System zakłada zmianę podejścia do 

petentów, a to oznacza, że 
w żadnym wypadku nie moż-
na traktować interesanta 
jak intruza. Trzeba zmienić 
mentalność urzędników i wy-
zbyć się naleciałości starego 
systemu. Uprzejmość jest 
gwarancją sukcesu. Miesz-
kańcy muszą być zadowoleni 
z naszych usług, nawet przy 
negatywnym załatwieniu 
sprawy. Rezultaty już widać. 
W 2006 roku ilość skarg na 
decyzje urzędu i działania 
pracowników zredukowała 
się do sześciu, podczas gdy 
rok wcześniej mieliśmy ich 
dwanaście.
Ważna jest także komunika-
cja klientów z urzędem, dla-
tego opracowaliśmy ankiety 
dostępne w każdym wydzia-
le, które pomogą określić 

poziom zadowolenia z naszych 
usług. Nie mniej istotna jest 
polityka informacyjna gminy, 

np. wydawanie Brzeskiego Informa-
tora Samorządowego, prowadzenie 
strony internetowej i forum, które jest 
dobrym źródłem informacji od miesz-
kańców. Od dłuższego czasu dążymy 
także do stworzenia punktu obsługi 
klienta i wprowadzenia elektroniczne-
go biegu dokumentów, ale to wymaga 
nakładów finansowych.   n

n

Po dwóch latach zabiegów, 31 stycznia burmistrz Jan 
Musiał odebrał certyfikat ISO 9001 z rąk Piotra Nowaka 

z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
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„MOJA WIeś, moje gospodarstwo 
dwa lata po wejściu do Unii Europej-
skiej” – tak Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zatytułowała 
konkurs plastyczny adresowany do 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalistów. Z całej Małopolski wpłynęło 
68 prac. Zwyciężyły dwie uczennice 
Gimnazjum w Jadownikach – Ga-
briela Konstanty i Nina Pikulska. 

OD 1 lutego wiadomo już, ile 
pieniędzy otrzymają organizacje 
pożytku publicznego na działal-
ność wśród młodzieży. 

Brzeski Klub Bokserski „Magic Boxing” 
otrzymał dotację w wysokości 8 tys. zł, 
Katolicki Klub Sportowy „Olimp” (tenis 
stołowy, piłka nożna i halowa, kolar-
stwo górskie) – 18,5 tys. zł, MKS „Gryf” 
(piłka siatkowa dziewcząt i chłopców) 
– 38 tys. zł, Okocimski Klub Sportowy 
(piłka nożna, siatkówka chłopców, te-
nis ziemny) – 72 tys. zł, Ludowy Klub 
Sportowy „Strażak” w Mokrzyskach 
(piłka nożna) – 26tys. zł, LKS „Jadow-
niczanka” (piłka nożna) – 25 tys. zł, 
LKS Poręba Spytkowska  (piłka 
nożna) – 6,5 tys. zł, LKS „Vokovia” 
z Wokowic (tenis stołowy) – 5 tys. zł, 
Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych, Opiekunów i Wolonta-
riuszy „Ostoja” (płace rehabilitanta) 
– 4 tys. zł, Klub Sportowy „Wiking” 
(sekcja pływacka) – 12 tys.  zł, LKS 
„Iskra” ze Szczepanowa (sekcja 
łucznicza) – 4 tys. zł, LKS „Olim-
pia” w Buczu (tenis stołowy, piłka 
nożna) – 19 tys. zł, Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy „Aslan” 
w Jadownikach (piłka nożna, ręcz-
na i koszykowa) – 12 tys. zł, To-
warzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Sokół” (sekcja kręglarska) 
– 13 tys. zł, Okocimski Klub Narciar-
ski w Brzesku – 7 tys. zł. 
9 lutego komisja konkursowa przy-
znała dotacje w ramach realizacji 
gminnego programu rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz zwal-
czania narkomanii. 45 tys. zł trafiło do 
świetlicy profilaktyczno–wychowaw-
czej przy parafii Miłosierdzia Bożego. 
Na ten sam cel 15 tys. zł otrzymała 
parafia w Jasieniu. Dziecięco-Mło-
dzieżowemu Klubowi LSO przy 
najstarszej brzeskiej parafii gmina 
przyznała 7 tys. zł, a dla świetlicy pro-
filaktyczno–wychowawczej – 55 tys. 
zł. Na prowadzenie Klubu Abstynenta 
„Szansa” na terenie miasta jego dzia-
łacze otrzymali 23 tys. zł.
Ponadto rozstrzygnięto konkurs na 
prowadzenie jadłodajni. 50 tys. zł 
otrzymała Caritas przy parafii Maryi 
Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. na 
przygotowywanie, zakup pożywienia 
i utrzymanie jadłodajni dla ubogich 
i bezdomnych.       (ki)

rozstrzygnięcie
konkursu na dotacje

KONKuRS ZORGANIZOWANy PRZeZ Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Jadownickiej miał swój finał 15 lutego. W Domu Ludowym walczyły dwie dru-
żyny. Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali: Joanna Duda, Jacek Grodny, 
Adrianna Kopeć, Daniel Ogiela, Idalia Skalska i Natalia Skórniewska. 
Z drugiej placówki, Szkoły Podstawowej nr 2, rękawicę podjęli: Mateusz Bu-
rakowski, Karolina Hebda, Bartłomiej Kania, Piotr Laska, Mateusz Leś 
i łukasz Rojkowicz.
Rywalizację w zakresie wiedzy o dziejach Jadownik prowadził Tadeusz Tyka, 
prezes stowarzyszenia. W jury zasiedli: Andrzej Babraj (wiceprezes TMZJ), 
elżbieta Baran (wicedyrektor SP nr 1) i Jolanta Latocha (dyrektor SP nr 2). 
Pytania okazały się błahostką dla świetnie przygotowanych uczniów. Walka była 
wyrównana do samego końca. Nawet dodatkowe pytania nie pozwoliły wyłonić 
zwycięzcy. Po trzech dogrywkach okrzyknięto remis. Równorzędne nagrody 
książkowe otrzymały obie szkoły.        (gaw)

wrażliwość i talent wyszły ze wsi
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Żadne pytanie nie okazało się za trudne

w jadownikach dużo wiedzą

fo
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Oprócz nich nagrodę otrzymała także 
jadownicka placówka. Dyrektor To-
masz Wietecha odebrał projektor 
multimedialny.
To jego szkoła była gospodarzem rozda-
nia nagród 27 lutego. – Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak młodzież widzi proces, 
który zaczął się przed 2004 rokiem 
wraz z uruchomieniem przedakcesyj-
nego programu dla rolników SAPARD 
– tłumaczył ideę przedsięwzięcia 
Kazimierz Rabsztyn, dyrektor ma-
łopolskiego oddziału agencji.
– Tak naprawdę zwycięzcami są 
wszyscy uczestnicy konkursu – cie-
szył się czonek jury, kurator Andrzej 
Markiewicz. – Naszym największym 
atutem w Unii Europejskiej jesteście 
wy, polska młodzież i dzieci. To wy 
będziecie wykuwać naszą przyszłość! 
– podkreślał. Drugi z członków komisji 
oceniającej prace, prof. ASP w Krako-
wie Józef Murzyn przypomniał: – Ze 
wsi wyszły jeszcze inne, bodaj najwięk-
sze wartości: wrażliwość i talent.   (i)

Gabriela Konstanty i Nina Pikulska, 
które najlepiej odmalowały polską 
wieś, nagrody otrzymały od dyr. 
Rabsztyna
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Kto spłaci
       kredyt MPK?

Rynek to samoregulujący się mecha-
nizm. Słabe przedsiębiorstwa po prostu 
upadają. Jaki sens ma dotowanie MPK?

– Sensowność dotowania przejazdów 
ma podłoże społeczne. Niestety, ekono-
micznego brak... Załóżmy, że rentowne 
kursy kończą się około godziny szesna-
stej. Często jednak lekcje w szkołach 
trwają dłużej. Jeśli nawet będzie to 
trójka dzieci, trzeba zadbać o to, aby 
miały transport do domu. Jeśli wstrzy-
mamy takie kursy, co one zrobią?

W Polsce już niewiele rzeczy jest 
darmowych lub też bardzo tanich. Jedną 
z nich jest przewóz publicznymi środkami 
transportu. Jak rozumieć decyzję Rady 
Miejskiej o obcięciu dotacji dla MPK?

– W sierpniu zeszłego roku Rada Miej-
ska podjęła decyzję o wprowadzeniu 
darmowych przejazdów dla osób powy-
żej 70. roku życia. W gminie Brzesko 
ponad 3000 osób może korzystać z tej 
ulgi. To gest w kierunku mieszkańców. 
Ktoś jednak musi zapłacić za przewóz 
tych ludzi. W styczniu dowiedziałem się, 
że nowa rada obcięła dotację o 80 tys. 
zł. Nie rozumiem tej decyzji... Podam 
przykład dwóch ponad osiemdziesię-
cioletnich kobiet, które praktycznie 
codziennie jeżdżą naszym autobusem 
ze Sterkowca do kościoła w Szczepano-
wie. Gmina stawia na rozwój kultury, 
infrastruktury, sportu czy bibliotek. 
W porządku! Ale tak naprawdę te 
babcie nie skorzystają z tych unowo-
cześnień. Całe życie płaciły podatki. 
Teraz jedyną korzyścią dla nich są dar-
mowe przejazdy autobusami. Powstaje 
pytanie: czy te dwie osoby mają jakieś 
znaczenie? Czy radni chcą im coś dać, 
czy to się po prostu nie opłaca?

n

n

W Polsce działa 155 przedsiębiorstw przewozowych, które 
otrzymują dotacje z budżetów gmin. W minionym roku 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Brzesku 
znalazło się na piątym miejscu pod względem oszczędności. 

– Jesteśmy jednym z najtańszych w Polsce – podkreśla 
prezes Krzysztof Gawor (na zdjęciu), zwracając uwagę na 

nieracjonalne argumenty wprowadzania dalszych cięć.

Czy MPK może być konkurencyjne, 
czy też jest skazane na stałe dofinanso-
wywanie przez gminę?

– Obecnie wszędzie kursują busy. 
Mają niższe ceny przejazdów i dopa-
sowują kursy do potrzeb ludzi. Nie 
otrzymują dotacji, więc jeżdżą tam, 
gdzie się to opłaca. MPK prowadzi 
mało rentowne przejazdy, bo bilety 
współfinansuje gmina. Rynek prze-
wozowy jest bowiem tak nasycony, że 
może nie pozwolić na utrzymywanie 
niedochodowych linii. Tam, gdzie zni-
kają nasze kursy, prywatni przewoź-
nicy automatycznie podnoszą ceny, 
gdyż na danym terenie mają mono-
pol. Choć nie możemy podjąć konkurencji 
z nimi, jesteśmy na podium, jeśli chodzi 
o przedsiębiorstwa państwowe, wśród 
których mamy jedną z najniższych cen 
wozokilometra.

 Działania mające postawić spółkę na 
nogi, zaczęły się dość dawno. Jak wyglą-
dał program naprawczy? Czy w tym roku 
będzie on kontynuowany?

– Taki program wymaga czasu. Nie-
stety, nie jestem w stanie przewidzieć 
niczego, jeśli nie wiem, ile pieniędzy 
dostanę. W styczniu dowiedziałem 
się, że w tym roku dotacja będzie 
niższa. W ramach oszczędności radni 
zaproponowali hurtowy zakup paliwa. 
Sęk w tym, że nie jest to piasek, który 
można wysypać na podjazd. Niezbędna 
jest cysterna, w której można paliwo  
przechować. To wymaga kolejnych 
kosztów i koło się zamyka... Póki co 
od trzech tygodni liczymy pasażerów, 
żeby wyłonić opłacalne kursy. Jeśli 
radni przegłosują podwyżkę cen bile-
tów, być może, nie będę musiał obcinać 

n

n

nierentownych przejazdów (rozmowę 
przeprowadzono tuż przed głoso-
waniem Rady Miejskiej, na którym 
zapadła uchwała o zwyżce cen – red.). 
W gruncie rzeczy mamy niższe ceny 
biletów niż np. Bochnia i Tarnów. Od 
pięciu lat nie było u nas podwyżki.

Jakie działania MPK chce podjąć, 
aby wyrównać brak finansowy spowo-
dowany obcięciem dotacji? Czy jest to 
w ogóle możliwe?

– Marketing komunikacji miejskiej nie 
sprawdza się na wolnym rynku. Nasze 
usługi są znane, nie stosujemy reklam, 
bilboardów, plakatów. Stawiamy na 
podniesienie jakości. Najważniejsza 
jest punktualność, której – moim zda-
niem – kierowcy przestrzegają. Stara-
my się podnosić komfort podróżowania 
oraz utrzymywać autobusy w dobrym 
stanie. Kupiliśmy cztery nowe pojazdy, 
mercedesy w stanie idealnym, których 
zadaniem było przede wszystkim po-

prawienie estetyki i bezpieczeństwa 
jazdy. Rada Miejska poręczyła kredyt 
na zakup nowego taboru. Mieliśmy 
obiecane dodatkowe 100 tys. zł przez 
trzy lata na spłatę zadłużenia. Zamiast 
tego, po obcięciu dotacji, dostaliśmy 20 
tys. Muszę więc spłacić kredyt, a pie-
niędzy mam mniej… Jednak poręczy-
cielem jest rada. W razie problemów 
komornik zgłosi się do radnych...

Jakie inne konsekwencje niesie za 
sobą obcięcie dotacji z budżetu?

– Rozmawiałem ze związkami zawo-
dowymi oraz radą nadzorczą. Nikt nie 
zgadza się na oszczędności kosztem 
pracowników, tym bardziej, że od 
sześciu lat nie daliśmy im podwyżek. 
Przewiduję wzrost cen biletów. Jeśli 
nie, to będziemy musieli obciąć naj-
mniej rentowne kursy... Prawda jest 
jednak taka, że tymi działaniami nie 
zdobędziemy brakujących 80 tys. zł.

Rozmawiała Karina Gaweł

n

n

Kredyt na tego mercedesa
poręczyła Rada Miejska
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Mieszkania socjalne określa się 
jako „lokale o obniżonym stan-
dardzie”. Oznacza to wspólną 

łazienkę albo brak centralnego ogrze-
wania. Nie da się ich kupić, a czynsz 
jest obniżony do 50 proc. najniższej 
stawki czynszowej w gminie. Trafiają 
tam ludzie spełniający warunki okre-
ślone w uchwale Rady Miejskiej z 27 
sierpnia 2003 roku, dotyczącej „za-
spokajania potrzeb mieszkaniowych 
członków wspólnoty samorządowej 
Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru 
osób, z którymi umowy najmu powinny 
być zawierane w pierwszej kolejności”. 
Szanse mają ci, których średni dochód 
na jednego członka rodziny przez ostat-
nie sześć miesięcy poprzedzających 
rozpatrzenie wniosku nie przekroczył 
w dniu rozpatrzenia wniosku 100 proc. 
najniższej emerytury brutto w gospo-
darstwie jednoosobowym lub 50 proc. 
w gospodarstwie wieloosobowym.
Ponadto do mieszkań socjalnych 
trafiają dłużnicy z wyrokami eksmi-
syjnymi ze wskazaniem przez sąd lo-
kalu zastępczego, osoby poszkodowane 
w kataklizmach, pożarach, klęskach 
żywiołowych czy dotkniętych innymi 
sytuacjami losowymi. Pod uwagę brani 
są także bezdomni, którzy legitymują 
się pobytem stałym w Brzesku. Ważne 
jest też to, aby wnioskodawca nie posia-
dał praw własności do innego lokalu.

wykup z bonifikatą
Właścicielem mieszkań komunalnych 
jest gmina. W większości znajdują się 
one w starych budynkach. Ich najemcy 
mają lepsze warunki niż w lokalach 
socjalnych, a ponadto można je wyku-
pić z bonifikatą. Obniżenie ceny może 
wynieść nawet do 80 proc. wartości, 
jeżeli budynek ma ponad 30 lat oraz do 
55 proc., jeśli lokal nie jest młodszy niż 
10 lat. Obecnie gmina sprzedaje około 
20–30 mieszkań rocznie.
Wyznacznikiem wykupu lokali komu-
nalnych jest średni dochód na osobę 

Przydział 
ograniczony

Na rozpatrzenie czeka około 80 wniosków o przyznanie mieszkań komunalnych lub socjalnych. 
Jedynie pięć lub sześć rodzin otrzyma w tym roku przydział. Tyle bowiem lokali z uzysku, czyli 
po najemcach wyeksmitowanych lub zmarłych, znajduje się w zasobie gminy. Chętnym zdarza 
się czekać na pozytywną decyzję nawet do 10 lat. Czy ta sytuacja ulegnie zmianie? 

w okresie ostatnich sześciu miesięcy 
poprzedzających rozpatrzenie wnio-
sku. Nie może on w gospodarstwie 
jednoosobowym przekraczać 150 proc. 
najniższej emerytury brutto obowią-
zującej w dniu rozpatrzenia wniosku, 
a w wieloosobowym – 100 proc.

jak określić trudne warunki?
– Osoby nie posiadające stałych dochodów 
kwalifikują się wyłącznie do przydziału 
lokalu socjalnego – zaznacza Małgorzata 
Serafin, inspektor Referatu Geodezji 
i Gospodarowania Mieniem Urzędu 
Miejskiego w Brzesku.
Dodatkowo wnioskodawca musi speł-
niać kryteria pozostawania w trudnych 

warunkach mieszkaniowych, m.in.: za-
mieszkiwać w lokalu, w którym na osobę 
przypada mniej niż 5 m2 w przypadku 
gospodarstwa wieloosobowego i mniej 
niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobo-
wym lub zajmowanym przez rodzinę, 
w której znajduje się osoba nieuleczalnie 
chora, wymagająca izolacji, a nie można 
wydzielić oddzielnego pomieszczenia.
Wskazaniem jest także decyzja organu 
nadzoru budowlanego, że dotychczaso-
we mieszkanie nie nadaje się na stały 
pobyt ludzi. Preferencyjnie traktowani 
są pełnoletni wychowankowie domów 
dziecka. W ich imieniu ośrodek opie-
kuńczy składa wniosek jeszcze zanim 
uzyskają pełnoletniość.

Komisyjne procedury
Społeczna Komisja Mieszkaniowa 
kontrolująca proces przydziału jest or-
ganem opiniotwórczym. Jej członkowie 
zbierają się doraźnie, aby zapoznać się 
z sytuacją mieszkaniową i materialną 
osób ubiegających się o najem lokalu. 
Następnie opracowuje  się i zatwierdza 
listę kandydatów zakwalifikowanych 
do zawarcia umowy najmu, a w koń-
cu wydaje opinię na temat sytuacji 
poszczególnych rodzin ze wskazaniem 
na te najbardziej potrzebujące.
Burmistrz zatwierdza, wprowadza 
zmiany lub odrzuca wniosek. Decyzje 
trafiają na tablicę ogłoszeń w magi-
stracie oraz wysyła się je do wniosko-
dawców. Każdy z nich ma możliwość 
odwołania się od rozstrzygnięcia. 
Wtedy SKM ponownie rozpatruje 
wniosek, a burmistrz ostatecznie 
zatwierdza przydziały.

Dla cierpliwych
Każdy wnioskodawca może dwukrotnie 
odmówić przyjęcia mieszkania komu-
nalnego, np. z powodu lokalizacji na 
ostatnim piętrze, gdzie trudno dojść 
osobie chorej lub starszej. Za trzecim 
razem zostaje skreślony z listy.
Pominięcie kogoś w kolejce zdarza się 
tylko, gdy gmina dysponuje np. jedy-
nie mieszkaniami jednopokojowymi, 

a wnioskodawcą jest ro-
dzina wielodzietna.
Każdego roku przybywa 
od kilku do kilkunastu 
wniosków. Na wydanie 
opinii i umieszczenie na 
liście chętnych oczekuje 
około 80–90 rodzin. Obec-
nie znajduje się na niej 
około 10 wnioskodawców. 
Nowa powstanie po wy-
czerpaniu aktualnej. Już 
teraz czas oczekiwania 
waha się między dwoma 
a dziesięcioma latami.

Pojawia się jednak nadzieja na po-
prawę sytuacji. – Zasiedlony jest już 
nowy socjalny budynek przy ul. Ce-
gielnianej. Mieszka tam kilka rodzin 
– wskazuje burmistrz Jan Musiał. 
– Mamy też pozwolenie na budowę 
kolejnego domu. W przygotowaniu jest 
dokumentacja techniczna, czekamy 
tylko na uruchomienie środków unij-
nych na lata 2007-2013, aby pozyskać 
dofinansowanie przedsięwzięcia. Jeżeli 
uda nam się je zrealizować, rodziny, 
które mają nakazy eksmisji, przenie-
siemy do nowych mieszkań socjalnych, 
a gmina odzyska lokale komunalne do 
dalszego wynajmu.

Karina GAWeł

W 2005 roku przy ul. Cegielnianej samorząd wybudował 
budynek socjalny, mieszczący siedem mieszkań



�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmarzec 2007 w BrZesKu i oKolicy

W TeGOROCZNyM BALu Ma-
gistrackim wzięło udział około 90 
gości. Wśród nich znaleźli się brzescy 
przedsiębiorcy i samorządowcy. Orga-
nizatorem imprezy 17 lutego był bur-
mistrz Brzeska Jan Musiał. Sukcesem 
zakończyła się sprzedaż stu czekolad, 
z której dochód – 2400 zł – przekaza-
no Domowi Pomocy Społecznej Sióstr 
Służebniczek przy ul. Starowiejskiej. 
Najbardziej hojni nabywcy oddali za-
kupione słodycze dzieciom. Uczestnicy 
wzięli udział w losowaniu kalendarzy 
oraz srebrnej biżuterii ufundowanej 
przez Krzysztofa Wronę. Zabawę pro-
wadził łukasz Kornaś i zespół „Roco”, 
w przygotowaniach pomogła kwiaciar-
nia „Bazzar” i PSS „Społem”.     (g)

hucznie w biurowcu

Babski comber zastrzeżony dla kobiet

CyKL NOWOROCZNyCH ZABAW 
zaczęły w Okocimiu dzieci. Styczniową 
imprezę dla nich zorganizowała sołtys 
Grażyna Mleczko. Jej dziełem był 
także tradycyjny babski comber 10 
lutego, na którym pojawiło się 90 pań. 
W obu przedsięwzięciach pomogło 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Okocimskiej.       (ki)

wiejski karnawał

w setce najlepszych

NA LIśCIe 108 KANDyDATóW do 
tytułu Człowieka Roku 2006 znaleźli 
się Kazimierz i Anna Kuralowie, 

właściciele Restauracji „Galicyjska”. 
Spis ogłosiła 2 lutego „Gazeta Krakow-
ska”, organizator plebiscytu. Wszyst-
kie kandydatury wskazali czytelnicy. 
Oni też umieścili w elitarnym gronie, 
znanego także w Brzesku, literata 
Andrzeja Grabowskiego.
Ostateczna decyzja o uhonorowaniu 
15 laureatów należy do ośmiooso-
bowej kapituły, która wybierze ich 
spośród 20 kandydatów wytypowa-
nych w powtórnym głosowaniu przez 
czytelników oraz spośród pięciu 
osób wyróżnionych przez kolegium 
redakcyjne za szczególne zasługi 
w zeszłym roku.

(d)

Zaproszenie dla Brzeska

28 STyCZNIA W BOCHNI zaini-
cjowało działalność Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
oraz Przewlekle Chorych „Ulka”. 
Jego celem jest wsparcie dzieci, mło-
dzieży, dorosłych przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób chorych na cu-
krzycę, niewidomych, słabo widzących, 
ich rodzin oraz otoczenia.
– Chcemy zgromadzić osoby, które swoją 
aktywnością i wiedzą będą służyć śro-
dowisku – deklaruje Wiktor Tomana. 
Wśród 24 założycieli znajdują się dwie 
osoby niewidome oraz rodzice dziewczyn-
ki chorej na cukrzycę insulinozależną, 
nauczyciele, przedsiębiorcy, specjaliści 
marketingu i zarządzania. Posiadają 
oni doświadczenie w realizacji projektów 
unijnych i w aktywizacji zawodowej nie-
pełnosprawnych. Swoimi przedsięwzię-
ciami zamierzają objąć cały kraj.
W prace zespołu zaangażowała się Be-
ata Ingram, niewidoma nauczycielka, 
która w Niemczech współtworzyła 
strategię projektu międzynarodowe-
go ukierunkowanego na integrację 
społeczną osób niepełnosprawnych. 
Pozbawiony wzroku Andrzej Tworzy-

dło prowadzi własną firmę. Tadeusz 
Adamczyk pomimo dysfunkcji pracu-
je i udziela się społecznie. Razem chcą 
przełamać bariery mentalne. – Naj-
trudniej przezwyciężyć je u chorych 
– zauważa Tworzydło i wspomina, jak 
ciężko było mu pierwszy raz wyjść na 
ulicę z białą laską.
– Dla tych osób to ogromny stres. Jedni 
wybijają się, a inni już na starcie tkwią 
w zamkniętym kole – dodaje Tomana. 
– Chcemy zbudować stałą platformę 
do współpracy – obiecuje. – Większość 
organizacji pomaga na starcie. Jednak, 
gdy podopieczny przekroczy pewien 
próg aktywności, wsparcie się kończy 
– zwraca uwagę i zapowiada aktywi-
zację zawodową niepełnosprawnych, 
pomoc dla instytucji państwowych 
w prowadzeniu ich obsługi, współpracę 
z uczelniami i zbiórkę pieniędzy.
Założyciele zapraszają do współpracy 
w działaniach na rzecz środowiska 
osób potrzebujących pomocy. Kontakt 
można nawiązać, pisząc na adresy: 
bingram@2com.pl; wiktor.tomana@post.pl 
albo poprzez Dorotę Stachowicz 
z bocheńskiego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.   (i)

POD KONIeC STyCZNIA wychowankowie Przedszkola w Porębie Spytkow-
skiej zaprezentowali swoim babciom i dziadkom jasełka, wzbogacone tradycyj-
nymi i współczesnymi utworami muzycznymi związanymi z okresem Bożego 
Narodzenia. Jak co roku, dzieci pod kierunkiem wychowawczyń przygotowywały 
się do występu przez trzy tygodnie. Oprawa słowno-muzyczna podkreśliła potrze-
bę szacunku i odpowiedzialności za zdrowie oraz samopoczucie dziadków. Gości 
w Domu Ludowym powitała dyr. przedszkola Danuta Cabała. Po występie za-
siedli oni do poczęstunku przygotowanego przez mamy wychowanków.  (AJG)

Potrzeba szacunku

To kolejny powód do dumy
dla państwa Kuralów…
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MareK aDaMcZyK
W Radzie Miejskiej reprezentuje PiS.
wiek – 50 lat
wykształcenie – zawodowe
praca zawodowa – bezrobotny, 
prowadzi dom
praca społeczna – radny przez 12 
lat (1980-1992), inicjator budowy 
wodociągu, gazociągu, oświetleń 
i stworzenia przedszkola w Mokrzy-
skach, przez sześć lat prezes Akcji 
Katolickiej we wsi (1999-2005), czło-
nek Rady Sołeckiej, w swoim domu 
prowadzi świetlicę dla młodzieży 
pasje – pomoc bliźnim
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– rozwój całej gminy, a w szczególno-
ści obszarów wiejskich

francisZeK BrZyK
Startował z listy PO.
wiek – 46 lat
wykształcenie – wyższe, podyplomowe
praca zawodowa – od 1983 roku 
nauczyciel w SP nr 1 w Brzesku, 
od roku 1997 dyrektor SP nr 1, od 

Stanowią o gminie

Władzę uchwałodawczą oddaliśmy w ręce 21 osób. To one w głosowaniu decydują o sposobie wydatkowania pieniędzy z budżetu oraz 
określają zadania, których realizacja ma sprzyjać rozwojowi. Oceniają pracę Urzędu Miejskiego i występują z własnymi wnioskami. 
Wykonawcą przegłosowanych przez nich uchwał jest burmistrz. Radni mają za sobą różne doświadczenie i rozmaite wyznaczyli sobie 
cele. Prezentujemy ich sylwetki, nakreślone na postawie krótkiej ankiety.

1999 roku dyrektor Gimnazjum nr 
1 w Brzesku, po wyborze na radne-
go złożył rezygnację, przyjętą przez 
Burmistrza Brzeska
praca społeczna – organizator 
imprez kulturalnych i sportowych 
zarówno w szkole jak i miejscu 
zamieszkania, sądowy kurator 
społeczny oraz wychowawca Ośrodka 
Kuratorskiego dla młodzieży przy 
Sądzie Rejonowym w Brzesku, od 
10 lat prezes zarządu Stowarzysze-
nia Miłośników Ziemi Okocimskiej, 
zajmuje się wspieraniem i współtwo-
rzeniem inicjatyw lokalnych w zakre-
sie gospodarki i kultury (kanalizacja 
Okocimia, budowa sali gimnastycz-
nej, boiska sportowego)
pasje – dom i ogród, turystyka, 
fotografia
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– wspieranie wszelkich działań 
mających na celu poprawę warun-
ków życia społeczności lokalnej, 
podejmowanie działań na rzecz 
promocji i rozwoju agroturystyki na 
terenie gminy, wykorzystanie wiedzy 
i doświadczenia z pracy zawodowej 
i społecznej dla poprawy funkcjono-
wania oświaty

ewa chMielarZ
W Radzie Miejskiej reprezentuje 
Wspólnotę Samorządową.
wiek – 32 lata
wykształcenie – wyższe, podyplomowe
praca zawodowa – położna SPZOZ 
w Brzesku
praca społeczna – profilaktyka 

raka piersi w powiecie, w szkołach 
ponadgimnazjalnych i w sołectwach, 
organizacja „białych sobót” w brze-
skim szpitalu, przez kilka członek 
zarządu PCK w Brzesku
pasje – filantropia
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– pomoc ludziom w okręgu wybor-
czym, a zwłaszcza w Mokrzyskach

jóZef chruściel
Startował z listy PO.
wiek – 41 lat
wykształcenie – średnie
praca zawodowa – Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego
praca społeczna – od 8 lat członek 
Rady Sołeckiej w Szczepanowie
pasje – nie ma sprecyzowanej pasji. 
Wiele czasu pochłania mu praca 
w Radzie Sołeckiej, Radzie Miejskiej 
i zawodowa. W wolnych chwilach 
opiekuje się domem i ogrodem.
cel pracy w Radzie Miejskiej – sa-
tysfakcja mieszkańców z działalności 
Rady Miejskiej i sposobu wydawania 
publicznych pieniędzy 

taDeusZ ciurej
Startował z listy PiS.
wiek – 47 lat
wykształcenie – wyższe
praca zawodowa – nauczyciel w Ze-
spole Szkół Licealnych i Zawodowych 
nr 2 w Tarnowie
praca społeczna – radny
pasje – sport, rekreacja
cel pracy w Radzie Miejskiej – roz-
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wój Słotwiny, zaangażowanie miesz-
kańców w życie społeczne, pomoc 
Okocimskiemu Klubowi Sportowemu

stanisław Góra
Startował z listy Wspólnoty Samo-
rządowej.
wiek – 47 lat
wykształcenie – średnie techniczne
praca zawodowa – elektrotechnik 
w CAN PACK S.A. w Brzesku
praca społeczna – sołtys Poręby 
Spytkowskiej od ośmiu lat
pasje – dobra lektura i muzyka, 
szachy i przyroda
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– usprawnienie transportu, ochrona 
środowiska (wodociągi, kanalizacja, 
gospodarka odpadami), komunikacja 
miejska i pozamiejska, sport jako 
warunek rozwoju dzieci i młodzieży, 
poprawa infrastruktury drogowej, 
w tym dróg dojazdowych do pól, służą-
ca rozwojowi agroturystyki i rolnictwa

Maria KąDZiołKa
Startowała z listy PO.
wiek – 51 lat
wykształcenie – wyższe
praca zawodowa – Sekretarz Gmi-
ny Szczurowa
praca społeczna – przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Kościuszki-Ogro-
dowa, praca na rzecz mieszkańców 
powiatu
pasje – książki, rodzinne wycieczki 
rowerowe, ogród

cel pracy w Radzie Miejskiej 
– poświęcić się pracy na rzecz miesz-
kańców miasta i gminy, pomóc w roz-
wiązywaniu wszelkich problemów

lesZeK KliMeK
Startował z listy Wspólnoty Samo-
rządowej.
wiek – 55 lat
wykształcenie – średnie
praca zawodowa – starszy maszy-
nista w Cargo Kraków PKP S.A.
praca społeczna – sołtys Jasienia, 
członek OSP i LKS
pasje – podróże, praca społeczna
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– rozwój wsi

MiecZysława KliMeK
Startowała z listy PiS.
wiek – 60 lat
wykształcenie – policealne
praca zawodowa – emerytowany 
nauczyciel

praca społeczna – jako aktywny 
nauczyciel prowadziła w SP nr 3 
zbiórkę zabawek i ubrań dla ochron-
ki i Domu Dziecka oraz organizowała 
zdolnych uczniów do pomocy w nauce 
słabszym kolegom
pasje – szkolnictwo
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– sprzyjanie inicjatywom służącym 
mieszkańcom w osiąganiu lepszego 
jutra oraz rozwój miasta

jóZef KuBas
W Radzie Miejskiej reprezentuje 
Wspólnotę Samorządową.
wiek – 60 lat
wykształcenie – wyższe
praca zawodowa – emerytowany 
nauczyciel i dyrektor LO w Brzesku
praca społeczna – członek Zarzą-
du Osiedla Brzezowieckie, członek 
Zarządu Stowarzyszenia Ziemi 
Brzeskiej „Porozumienie”, członek 
Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Koperni-
ka w Brzesku
pasje – opieka nad wnukami, 
narciarstwo, muzyka, taniec, śpiew, 
kronikarstwo
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– służyć społeczności lokalnej

Maria Kucia
Startowała z listy Wspólnoty Samo-
rządowej.
wiek – 59 lat
wykształcenie – policealne
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praca zawodowa – emerytowa-
ny dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Gnojniku
praca społeczna – przewodnicząca 
oddziału „Caritas” przy parafii św. 
Jakuba AP i Maryi Matki Kościoła
pasje – książki i haftowanie
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– spełnienie obietnic danych wybor-
com (pomoc w rozwiązywaniu proble-
mów socjalno-bytowych mieszkańców 
miasta i gminy, współorganizacja wy-
poczynku dla dzieci z rodzin ubogich, 
wspieranie inicjatyw sprzyjających 
wszechstronnemu rozwojowi miasta 
i wszystkich działań burmistrza)

aDaM KwaśniaK
W Radzie Miejskiej reprezentuje PiS.
wiek – 49 lat
wykształcenie – wyższe
praca zawodowa – współwłaściciel 
firmy handlowej 
praca społeczna – przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla Stare Miasto, 
członek zarządu Prawa i Sprawie-
dliwości w powiecie brzeskim
pasje – działalność polityczna
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– służyć mieszkańcom całej gminy 
Brzesko

stanisław MilewsKi
Startował z listy Wspólnoty Samo-
rządowej.
wiek – 57 lat
wykształcenie – średnie

praca zawodowa – producent 
stempli kopalnianych
praca społeczna – sołtys Bucza, 
prezes OSP w Buczu
pasje – hodowla koni i świń „wiet-
namek”
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– praca dla społeczności lokalnej, 
wyrównanie poziomu życia w mieście 
i na wsi

KrZysZtof ojcZyK
Startował z listy PiS.
wiek – 36 lat
wykształcenie – wyższe
praca zawodowa – dyrektor Domi-
net Bank S.A. o/Kraków
praca społeczna – członek Zarzą-
du Osiedla Brzezowieckie, radny od 
1994 roku
pasje – góry, żeglarstwo
cel pracy w Radzie Miejskiej – służ-
ba dla dobra mieszkańców gminy

KatarZyna PacewicZ-PyreK
Startowała z listy PO.
wiek – 36 lat
wykształcenie – wyższe
praca zawodowa – florystka
praca społeczna – przewodniczą-
ca Zarządu Osiedla Brzezowieckie, 
wiceprezes Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej, radna, wolontariusz 
w sztabie Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy
pasje – florystyka, praca społeczna, 
motocykle

cel pracy w Radzie Miejskiej 
– bezpieczeństwo w mieście, dobre 
drogi, kanalizacja, budowa oczysz-
czalni ścieków i zakładu utylizacji, 
„żeby nie było Brzeska koło Bochni, 
tylko Bochnia koło Brzeska”, po-
prawa sytuacji MPK, place zabaw 
w mieście i na wsi

taDeusZ PasierB
Startował z listy Wspólnoty Samo-
rządowej.
wiek – 48 lat
wykształcenie – wyższe
praca zawodowa – Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe w Brzesku
praca społeczna – założyciel i czło-
nek Fundacji Profilaktyki Wychowaw-
czej w Rodzinie i Innych Środowi-
skach Wychowawczych
pasje – sport, turystyka i filatelistyka
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– działanie na rzecz lokalnej społeczno-
ści, poprawy jakości życia codziennego, 
rozwoju miasta i okolicznych sołectw

lech PiKuła
Startował z listy Wspólnoty Samo-
rządowej.
wiek – 56 lat
wykształcenie – wyższe
praca zawodowa – prezes Banku 
Spółdzielczego w Brzesku
praca społeczna – prezes Zarzą-
du Powiatowego PSL w Brzesku, 
członek Zarządu Wojewódzkiego 
PSL w Krakowie, wiceprezes Stowa-
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rzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
w Jadownikach, członek Zarządu 
Akcji Katolickiej w Jadownikach, 
członek OSP w Jadownikach
pasje – turystyka, muzyka i hodow-
la drobnego inwentarza, ogrodnictwo
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– praca na rzecz społeczności lokalnej

aDaM sMołucha
Startował z listy PiS.
wiek – 41 lat
wykształcenie – wyższe
praca zawodowa – lekarz 
w SPZOZ w Brzesku
praca społeczna – przewodniczący 
oddziału terenowego Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Lekarzy, wi-
ceprzewodniczący Zarządu Regionu 
PiS, członek Zarządu Koła Powia-
towego PiS, w l. 2000-2006 członek 
rady Politycznej PiS
pasje – historia, sport, rekreacja, 
rodzina
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– działanie na rzecz społeczności 
lokalnej, środowiska

jerZy tyrKiel
Startował z listy Wspólnoty Samo-
rządowej.
wiek – 42 lata
wykształcenie – wyższe
praca zawodowa – logistyk
praca społeczna – radny, członek 
Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, Komisji 

Gospodarki Finansowej, Komisji Sta-
tutowej oraz Zespołu Doradczo-Ini-
cjatywnego w Sprawach Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi 
i Innymi Podmiotami Prowadzącymi 
Działalność Pożytku Publicznego
pasje – narciarstwo, tenis stoło-
wy, badminton, tenis ziemny oraz 
literatura
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– doprowadzenie do jeszcze szybsze-
go i bardziej wszechstronnego rozwo-
ju miasta i gminy, a zatem większej 
satysfakcji mieszkańców; z najwięk-
szym naciskiem na: rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego, tworzenie 
nowych miejsc pracy, rozwój bazy 
oświatowo-kulturalnej (np. nowa 
biblioteka wraz z salą widowiskowo-
kinową) oraz sportowo-rekreacyjnej 
(np. sztuczne lodowisko), renowację 
zespołu pałacowo-parkowego Götzów 
z zapewnieniem dostępu do niego dla 
mieszkańców, poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców, w tym poprzez 
inwestycje drogowe (np. nowy wjazd 
do browaru, bezpośrednio z obwodni-
cy miasta)

aPolonia warZecha
Startowała z listy Wspólnoty Samo-
rządowej.
wiek – 57 lat
wykształcenie – średnie ekono-
miczne
praca zawodowa – aktualnie nie 
pracuje
praca społeczna – sołtys Jadownik, 
członek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Jadownickiej
pasje – ogrodnictwo, książki
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– praca dla mieszkańców Jadownik, 
kontynuacja inwestycji i remontów 
szczególnie w swojej wsi, a także 
w gminie

Mirosław wiśniowsKi
Startował z listy PiS.
wiek – 43 lata
wykształcenie – wyższe

praca zawodowa – działalność 
gospodarcza, regionalny kierownik 
sprzedaży otwartego funduszu eme-
rytalnego
praca społeczna – zastępca prze-
wodniczącego Stowarzyszenia Ziemi 
Brzeskiej „Porozumienie”, zastępca 
przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Kopaliny-Jagiełły, przewodniczą-
cy Społecznego Komitetu Budowy 
Kanalizacji w Północno-Zachodniej 
Części Osiedla Jagiełły-Kopaliny, 
członek Społecznego Komitetu ds. 
Lokalizacji Zjazdu z Autostrady 
w Brzesku
pasje – medycyna naturalna, aran-
żacja wnętrz, radiestezja, pływanie
cel pracy w Radzie Miejskiej 
– pomoc społeczności lokalnej 
w rozwiązywaniu indywidualnych 
problemów, praca na rzecz dobra 
wspólnego, troska o rozwój gospodar-
czy gminy

W obecnym budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury obradowali 

rajcy, zanim w miejscu dawnej 
siedziby powiatu powstał 

dzisiejszy magistrat
fot. arch.
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Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej 
Rady Gminy odbyło się 1 lutego. 
Na uroczystej sesji wybrano pre-

zydium w składzie: przewodniczący 
– Michał Dziedzic, wiceprzewodni-
czący – Wojciech Sukiennik (Liceum 
i Gimnazjum Katolickie), Tomasz Hu-
dyma (PG nr 1), sekretarz – Natalia 
Hudyma (PG nr 2).
16 i 17 lutego nowa rada miała wyjaz-
dową sesję w Jamnej. Jej członkowie 
ustalili składy komisji, rozdzielili 
zadania i rozpatrzyli problemy. Na 
zasadzie „burzy mózgów” młodzież 
przedstawiła pomysły na działal-
ność. 2 marca zorganizowała Zawody 
Narciarskie o Puchar MRG 
w Kluszkowcach oraz zapla-
nowała ogłoszenie konkursu 
na logo MRG.

Plany i wizje
– Nowa rada jest bardzo am-
bitna! Mamy wiele pomysłów 
na promocję Brzeska wśród 
młodzieży, na spełnienie ocze-
kiwań wielu rówieśników 
– mówi z entuzjazmem prze-
wodniczący Michał Dziedzic. 
– Wydaje mi się, że ta rada 
będzie bardziej zgrana od 
poprzedniej. Przede wszyst-
kim – znamy się przynajm-
niej z widzenia. Poprzednia 
kadencja była próbną, roz-
poznawczą, młodzi przecie-
rali szlaki. Teraz mamy już 
pewien grunt pod nogami 
– zaznacza.
Michał nie zdradza wszystkich za-
mierzeń. Do priorytetowych należy 
utworzenie tras rowerowych w gmi-
nie i powiecie. Młodzi chcą nawiązać 
współpracę z innymi gminami i or-
ganizacjami w rodzaju PTTK w celu 
oznakowania ścieżek, wydania biulety-

Uczy się
demokracji

Michał Dziedzic już po raz drugi został radnym Mło-
dzieżowej Rady Gminy, tyle że w obecnej kadencji pełni 

funkcję przewodniczącego. 17-latek z ambitnymi plana-
mi i uczeń pierwszej klasy Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 wierzy w to, że przedstawiciele młodego 

pokolenia mogą wiele zdziałać w Brzesku.

nu sportowego z mapą tras, zabytków 
architektonicznych i przyrodniczych, 
miejsc rozrywki w okolicy. Wiążą się 
z tym także plany zorganizowania 
Rodzinnego Pikniku Rowerowego, 
który mógłby odbywać się właśnie na 
trasach rowerowych.
Kolejnym ważnym elementem planu 
pracy jest pomoc w organizacji Dni 
Brzeska. – Chcielibyśmy móc decy-
dować np. o zespołach, które mogą 
przyjechać, ponieważ większa część 
publiczności to ludzie młodzi i możemy 
najlepiej dotrzeć do informacji, jakich 
muzyków chcieliby posłuchać – mówi 
młody radny.

Radni chcą organizować pokazy kaska-
derskie lub wojskowe, występy mło-
dzieżowych zespołów, karaoke, a także 
koncert z okazji Pierwszego Dnia 
Wiosny czy charytatywne dyskoteki, 
z których dochód przeznaczony byłby 
na pomoc osobom niepełnosprawnym, 
chorym czy potrzebującym. Chcieliby 

stworzyć młodzieży możliwości prezen-
towania talentów. – Wielu z nas rysuje, 
maluje, fotografuje. Warto czasem 
pokazać to światu! To forma promocji 
uzdolnionej młodzieży – podkreśla 
przewodniczący.
Planują ośrodek, gdzie nauczyciele 
mogliby pomagać uczniom w nauce, 
rówieśnicy spotykać się w wolnym 
czasie i organizować zajęcia. Radni 
stawiają na współpracę z organizato-
rami imprez, stowarzyszeniami chary-
tatywnymi, Bankiem Żywności, strażą 
pożarną, policją, pogotowiem ratun-
kowym, samorządami uczniowskimi 
oraz władzami i radnymi miejskimi 
czy powiatowymi.

Dzieci też mają głos
– Nowi radni są chętni do pracy, kre-
atywni. Mam nadzieję, że nie jest to 
słomiany zapał i uda nam się wiele 
planów zrealizować – mówi optymi-
stycznie Michał. Wierzy, że nawet jako 
młodzi ludzie mogą mieć wpływ na to, 
co dzieje się w Brzesku. – Jeśli nasze 
pomysły będą realne, racjonalnie uza-
sadnione, to możemy wiele zdziałać. 
Wyrażamy zdanie innych młodych. 
Najważniejsze jest to, żeby dorośli 
dostrzegli, że działanie MRG jest po-
trzebne. Są tacy, którzy w to wierzą, 
inni rzucają nam kłody pod nogi. Opi-
nie, że bawimy się w politykierów czy 
wymigujemy się od nauki, są nieuza-

sadnione. Po pierwsze 
uczymy się demokracji, 
co jest bardzo ważne, 
zwłaszcza że młodzież 
rzadko uczestniczy 
w życiu społecznym. 
Po drugie, jeśli chcie-
libyśmy uciekać przed 
obowiązkami szkol-
nymi, te kilka godzin 
w miesiącu niewiele by 
nam pomogło.
– Nie działamy dla 
siebie, ale chcemy pro-
mować Brzesko dla 
młodzieży. Niektórzy 
radni poważnie do nas 
podchodzą, inni uwa-
żają, że dzieci głosu nie 
mają. Skoro powołali 
do życia Młodzieżową 
Radę Gminy, powinni 

się z nami liczyć. Chcemy pracować, 
trzeba dać nam tylko szansę – apeluje 
przewodniczący. – W przyszłości chciał-
bym brać udział w życiu społecznym 
Brzeska, mieć wpływ na to, co się tutaj 
dzieje. W końcu tu jest mój dom, tutaj 
się wychowuję.

Karina GAWeł

Młodzież zebrała się na tej samej sali, na której obradują ich dorośli 
partnerzy i tak samo wybrała prezydium

fo
t.

 M
. 
K

ot
fi

s











�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYmarzec 2007 wyróżnienie w KonKursie

– Aresztowano mnie w Brzesku 3 maja 
1940 roku razem z 23 osobami, któ-
re potem w pierwszym transporcie 
zostały wywiezione do Oświęcimia. 
Przebywaliśmy przejściowo w budyn-
ku monopolu tytoniowego i stamtąd 
dopiero codziennie rano wychodziła 
grupa więźniów, by zorganizować 
właściwy obóz oświęcimski. Zostałem 
potem przeniesiony na blok 14. – przej-
ściowy, a później do właściwego obozu. 
Szczerze mówiąc, byłem jednym z naj-
młodszych więźniów, miałem 16 lat 
i 5 miesięcy. W pierwszym transporcie 
było trzech młodszych ode mnie. Do-
stałem numer 261 – opowiada Zając.
W pierwszych miesiącach traktowa-
no go jak pełnoletniego, wykonywał 
tę samą pracę, co inni więźniowie. 
– Prawdę mówiąc, nie pamiętam, co 
w tych pierwszych miesiącach robiłem 
– dopowiada. 
Zaczął się krótki okres kwarantan-
ny. Gimnastyka, „powstań, tocz się” 
– miały przygotować więźniów do póź-
niejszych ciężkich warunków. – Gdy 
zostałem przeniesiony na obóz, pracę 
na dworze wykonywaliśmy biegiem. To 
wszystko było robione po to, żeby jak 
najszybciej nas wykończyć – wspomina 
były więzień.
 – Żydzi mogą żyć nie dłużej jak mie-
siąc, księża nie dłużej jak trzy miesią-
ce, a jedyne wyjście z obozu jest przez 
komin w krematorium – wspomina 
słowa ówczesnego komendanta. – Do 
dzisiaj pamiętam, iż wydawało mi się, 
że wraz z moją śmiercią skończy się 
cały świat.

25 kijów
Obowiązywała urzędowa kara 25 kijów. 
Gdy więzień pomylił się w ich liczeniu, 
ilość zwiększała się. Inną torturę sta-
nowił bunkier. Karany razem z trzema 
innymi ofiarami stawał w celi 90 na 
90 cm całą noc. – Otwór wentylacyj-
ny był troszeczkę większy jak ten... 
– Kazimierz Zając wskazuje palcem na 
dyktafon o wymiarach 6 na 12 cm. 
Funkcjonował też „słupek” – ludzi 
wieszano za ręce związane z tyłu 
– oraz śmierć przez powieszenie lub 
rozstrzelanie. – Często bez oficjalnej 
kary więźniowie, a zwłaszcza rosyjscy 

Od najmłodszych lat uczymy się w szkole o tym, co wydarzyło się w latach 1939-1945. 
Staramy się wyobrazić sobie tragedię, która się wtedy dokonała. Czasem nie możemy 
uwierzyć, że ktoś mógł przeżyć tak traumatyczne chwile. Jednak są tacy – nawet bliżej 
niż się spodziewamy. O swoich przeżyciach z Oświęcimia opowiada Kazimierz Zając.

Spotkałam człowieka...
jeńcy wojenni, byli truci i zabijani 
w czasie pracy lub na bloku w nocy 
– dopowiada Zając.
W październiku 1940 roku przybyło 
nieletnich. Każdy z nich miał wybrać 
zawód, który miałby wykonywać 
w przyszłości. Kazimierz Zając chciał 
się nauczyć ślusarstwa, przejąć zawód 
po ojcu. Został przydzielony do warsz-
tatu i uczył się tokarstwa. Po pół roku 
zdał egzamin – odkuł i wykończył klucz 
francuski. Później pracował w ślusarni, 
pod dachem. Dzięki temu nie musiał 
wychodzić na zewnątrz, gdzie panowały 
bardzo ciężkie warunki. – Z późniejsze-
go transportu z Brzeska, który przyje-
chał w grudniu 1942 roku, mój kolega 
„wykończył się” już w marcu. Nie prze-
żył nawet pół roku – zamyśla się.

Początek ucieczek
6 lipca nastąpiła pierwsza ucieczka. 
Po wieczornym apelu więźniowie stali 
z rękami założonymi na karku całą 
noc. Esesmani pilnowali, żeby nikt 
się nie poruszył. Niemcy liczyli na 
to, że w tym czasie uciekinier wróci. 
– Rano przyszedł największy morderca 
w Oświęcimiu, Palitzsch, i kazał wystą-
pić 30 osobom. Nie wiedzieliśmy po co? 
Całonocne stanie wykończyło mnie do 
tego stopnia, że też wystąpiłem. I oka-
zało się, że dobrze zrobiłem – opowiada 
Zając. Wraz z pozostałymi 29 osobami 
został zaprowadzony do budynku, któ-
ry trzeba było zdezynfekować. W przy-
szłości mieli tam zamieszkać esesmani. 
Inni więźniowie zaczęli słabnąć i tracić 
przytomność z wycieńczenia, dlatego 
o 12.00 komendant – lekarz zabronił 
dalszej „stójki”. 
Po późniejszych ucieczkach więźnio-
wie stali dwie, trzy godziny na apelu. 
– Nigdy nie myślałem o ucieczce. Jeżeli 
ktoś zbiegł, a władze niemieckie dzia-
łały na terenie zamieszkałym przez 
więźnia, to aresztowano całą jego 
rodzinę – podkreśla.
W budynkach kobiecych nie było 
podłogi, tylko ziemia. Między cegla-
nymi murami, na „łóżkach” spały po 
osiem. – Esesmanki, które nadzoro-
wały ich pracę, były czasem gorsze od 
mężczyzn. Strasznie się znęcały nad 
więźniarkami... 

Powrót rowerem
Kazimierz Zając w Oświęcimiu prze-
bywał do 19 grudnia 1944 roku. Prze-
wieziono go do Buchenwaldu, a na-
stępnie do Ravensbruck. 25 kwietnia 
ewakuowano go z innymi więźniami. 
Nie pamięta, czy 2 maja oswobodzili 
ich Amerykanie czy Anglicy. 3 maja 
ich miejsce zajęli Rosjanie. – Dwa dni 
tam jeszcze byłem, później zorganizo-
waliśmy sobie jedzenie i rowery. Nie 
zajechaliśmy daleko, bo po 3 kilome-
trach żołnierze radzieccy zabrali nam 
rowery – wspomina Zając. Pociągiem 
dojechał do Bydgoszczy. 18 maja wrócił 
do domu. – Pukam do drzwi, bo były 
zamknięte, a mama pyta: „Kto tam?” 
odpowiedziałem- „Ja”. „Jezus Maryja, 
Janek!”- krzyknęła mama. Mówię: „Nie 
Janek, tylko Kazek!” – bo w 1941 roku 
aresztowali mojego starszego brata, 
którego przywieźli do Oświęcimia w 42 
roku jako „prezent imieninowy”...
Zając wrócił 18 maja, a już 22 zatrudnił 
się w brzeskim browarze jako tokarz. 
Ukończył trzecią i czwartą klasę gimna-
zjum w ciągu jednego roku. W następ-
nym – pierwszą i drugą klasę liceum. 
Później zapisał się na studia na ówcze-
sną Akademię Handlową. Uzyskał dy-
plom ukończenia. Toczyło się normalne 
życie. – Moja małżonka zmusiła mnie, 
żebym zrezygnował z pracy w browarze, 
bo po drugiej zmianie przychodziłem do 
domu rano – zaznacza.

Kopiec
Jako były więzień dostał wiele od-
znaczeń. Znany jest również wśród 
młodzieży. Do dziś chodzi na spotkania 
w szkołach, jeździ do Oświęcimia i opo-
wiada o zdarzeniach z czasów II wojny 
światowej. Obruszony, pokazuje gazetę 
z adnotacją, że obóz powstał w 1941 
roku. – A w którym powstał? – W 40 
– odpowiadam. – Właśnie w 40... 
– potwierdza. – I to polska prasa tak 
fałszuje rzeczywistość. 
W innej publikacji figuruje tytuł: „Pol-
skie obozy koncentracyjne”. – Dlatego 
nalegamy, by mówić Auschwitz i Bir-
kenau, a nie Oświęcim i Brzezinka 
– wyjaśnia. Cieszy się na myśl o idei 
usypania kopca między Oświęcimem 
a Brzezinką. Miałby powstać z ka-
mieni, które przywoziliby uczestnicy 
wypraw do obozów. – Jeżeli my umrze-
my, to mogą Oświęcim zburzyć i powie-
dzieć, że go nie było –  kończy. 

Małgorzata SZyLAR

* Autorka otrzymała wyróżnienie w kon-
kursie redakcji BIM i Multimedia Polska 
za reportaż.
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Janusz Kukułka, wuefista pracujący 
w Gimnazjum nr 2, jest współorga-
nizatorem Turnieju Świętojańskiego 
na boiskach do piłki plażowej obok 
brzeskiej pływalni. Zawodnicy przy-
jeżdżają z Tarnowa, Nowego Sącza 
i, oczywiście, z Brzeska. Zmaganiom 
sportowym towarzyszy rzesza kibiców. 
Najtwardsi wytrzymują do końca, czyli 
do rana.
Od około dziesięciu lat nauczyciel co 
roku organizuje także wyjazdy na stoki 
narciarskie. W zgrupowaniu mogą 
brać udział wszyscy chętni, niezależnie 
od wieku. Inicjatywę wspiera Okocim-
ski Klub Narciarski.
Czy jest łatwo zorganizować zawody 
w Brzesku? – Na pewno nie jest to 
trudne. Oczywiście trzeba najpierw 
znaleźć dobry pomysł i środki finan-
sowe. Jednak chętnych nie brakuje. 
Dlatego takie inicjatywy mają sens 
– przekonuje.

Zabić nudę
(2)

Młodzież, która dusi się w czterech ścianach i wykazywać woli się w ruchu, ma w Brzesku 
wiele możliwości: piłkę plażową, siatkową i nożną, kręgle, pływanie, a nawet boks. Jedynie 
wielbicielom nart nie jest tu zbyt łatwo. Na stoki muszą bowiem dojechać. W Wokowicach 
trenują zwolennicy tenisa stołowego, a Mokrzyska promują szachy. „Olimp” z parafii 
Miłosierdzia Bożego postawił na kolarstwo górskie.
Wymieniać można zapewne długo. Wszak o drużynach i zwycięzcach pisaliśmy na tych 
łamach wielokrotnie. Tym razem wskazujemy tylko kilku trenerów, znanych tym, co nie 
boją się treningów. Cóż, w sporcie jak w życiu… Bez pracy nie ma… medali!

Kandydat musi rokować!
– Brzesko jest stolicą siatkówki! W tym 
światku każdy wie, gdzie leży nasze 
miasto, gdyż do niedawna byliśmy 
liderami jeśli chodzi o wyniki sekcji 
siatkarskich w Małopolsce – z dumą 
przyznaje wiceprezes Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego “Gryf”, działającego 
w Brzesku już od 1985 roku oraz tre-
ner juniorów KS “Okocimski” w piłce 
siatkowej, Wiesław Gibes.
W MKS “Gryf” istnieją sekcje dziew-
częce w grupach minisiatkówki (klasy 
4-6 szkoły podstawowej) trenowane 
przez Magdalenę Kostecką z ZSP 
nr 1, młodziczki (do 15 roku życia) 
prowadzone przez Magdalenę Bed-
narczyk-Fido z PG nr 2 oraz juniorki 
starsze, czyli dziewczęta w wieku od 
17 do 19 lat ćwiczące pod kierunkiem 
Michała Kosteckiego. Chłopcy or-
ganizują się w grupie minisiatkówki, 

którą prowadzi Kazimierz Sproski, 
nauczyciel wychowania fizycznego 
z SP 2 oraz w zespole młodzików tre-
nowanych przez Janusza Kukułkę.
Potem zaczyna się rola trenera Gi-
besa. – Na podstawie umowy, którą 
wypełniamy już od kilku lat, chłopcy 
po ukończeniu wieku młodzika prze-
chodzą z MKS “Gryf” do Klubu Spor-
towego „Okocimski”. Tutaj trenowani 
są w grupie wiekowej 15 – 17 lat jako 
juniorzy młodsi (kadeci), a później 
jako juniorzy starsi (do 19 roku życia) 
– zaznacza trener.
W klubie ćwiczą nie tylko wychowanko-
wie MKS-u, ale także siatkarze z Woj-
nicza, Zaborowia i spoza powiatu, np. 
z Bochni. Obecnie kadeci OKS uplaso-
wali się na 5. miejscu w województwie 
w rozgrywkach Małopolskiego Związku 
Piłki Siatkowej, a juniorzy starsi zajęli 
3. lokatę. W przeszłości brzescy siatka-
rze zajmowali bardzo wysokie miejsca 
w półfinałach Mistrzostw Polski, 
kilka razy trafili do finałów. W 1987 
we Wrocławiu młodzicy wywalczyli 
na nich 5. lokatę. W 1992 roku w Ja-
strzębiu Zdroju juniorzy starsi zajęli 
7. miejsce, podobnie było w 1995 roku 
w Warszawie, gdzie juniorzy młodsi 
zdobyli także 7. lokatę. Natomiast 
w 1996 roku młodzicy pojechali do 
Nysy, gdzie uplasowali się jako piąty 
zespół. Ostatnim dużym sukcesem 
siatkarzy „Okocimskiego” był udział 
w półfinałach MP w Radlinie w 2000 
roku. Obecnie drużyny świetnie sobie 
radzą na arenie małopolskiej.
– To nie jest SKS, do którego może na-
leżeć każdy. Tutaj działania są celowe, 
nastawione na dążenie do mistrzo-
stwa. Nie trzeba umieć dobrze grać 
w siatkówkę, można zacząć od zera, 
ale kandydat do sekcji musi rokować! 
– zaznacza trener. – Warunki fizyczne, 
jak wzrost, nie są bez znaczenia. Na-
bór prowadzimy przede wszystkim do 
minisiatkówki. Grać można w każdym 
wieku, ale 15–16 lat to ostatni gwiz-
dek, by zacząć trenować zawodowo.

wychowankowie w reprezentacji
Wiesław Gibes (na zdjęciu powyżej)  
traktuje sport jako pasję. – Bez zaan-
gażowania nie da się tego robić tyle 
lat. Wszyscy trenerzy to starsza kadra, 
teraz młodzi nie podejmują tak chętnie 
działalności pozazawodowej – mówi 
trener. – Nie robię tego dla siebie. Swoje 
cele osiągnąłem: zagrałem w II lidze 
piłki siatkowej, miałem okazję być na 
boisku z najlepszymi. Teraz moim pod-
opiecznym mówię, że trzeba wyznaczyć 
cel i do niego dążyć. Uważam, iż każdy 
chłopak powinien mieć pasję. Razem 

W Rycerce Dolnej koło Żywca juniorzy OKS-u trenowali pod okiem Wiesława Gibesa 
w sierpniu zeszłego roku
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z innymi fascyna-
tami siatkówki od 
1998 roku jeździ-
my na mecze Ligi 
Światowej po całej 
Polsce. Mieliśmy 
okazję spotkać się 
ze trenerami naj-
lepszych drużyn 
na świecie. Podró-

żujemy, żeby patrzeć na mecze, uczyć 
się w ten sposób. Praca w tego typu 
klubach sportowych jest dawaniem 
szansy młodzieży, aby pokazała na co 
ją stać, by spełniła się w jakiejś umie-
jętności.
Porażek nie bierze pod uwagę i wpaja 
to swoim wychowankom – Można prze-
grać, ale tylko wtedy, gdy zrobiło się 
wszystko, by wygrać; gdy się walczyło. 
Sport ma to do siebie, że zapewnienia 
o umiejętnościach są niczym, jeśli 
na boisku nie pokaże się tego, co się 
potrafi. Do tego jednak trzeba mieć 
charakter, mentalność sportowca, 
rywalizację we krwi – wylicza cechy 
dobrego siatkarza Gibes. Z tą krwią 
coś jednak jest na rzeczy, gdyż cała jego 
rodzina to pasjonaci sportu.
Spod skrzydeł brzeskich trenerów 
siatkówki wyfrunął na trzykrotnego 
Mistrza Polski w grupie seniorów 
Paweł Ignacok, który sławę zdobył 
w barwach AZS Częstochowa. Podob-
nie Rafał Mardoń, członek reprezen-
tacji Polski juniorów oraz jego brat, 
Paweł Mardoń, który reprezentował 
w zeszłym sezonie pierwszoligowy 
klub CKiS Jaworzno. Obecnie gra 
znów w OKS. Do młodzieżowej repre-
zentacji Polski powołani byli także 
Tomasz Dragun oraz Wojciech 
Rzepa. Zawodnicy MKS „Gryf” oraz 
KS „Okocimski” w swoich kategoriach 
wiekowych mieli także okazję rywa-
lizować z takimi gwiazdami polskiej 
siatkówki jak: Paweł Zagumny, 
Paweł Papke, Grzegorz Szymań-
ski, Krzysztof Ignaczak, Michał 
Bąkiewicz, Wojciech Grzyb czy ś.p. 
Arkadiusz Gołaś.

Magia boksu
Od roku działa Brzeski Klub Bok-
serski „Magic Boxing”, założony na 
podwalinach sekcji bokserskiej, któ-
rą edmund Kubisiak (na zdjęciu 
w środku) prowadził przez dwa lata 
przy Rodzinie Kolpinga. Miejscem tre-
ningów pozostała sala gimnastyczna 
SP nr 2. Obecnie na treningi przycho-
dzi około 20 młodych osób będących 
w stanie łączyć ćwiczenia z nauką. 
Trenują w poniedziałki, środy i piątki 
od 18.00 do 20.00.

– Do sekcji należą dwie dziewczyny: 
Dominika Biel i Joanna ślęzak. 
Jeśli nadal będą tak wytrwałe jak do-
tychczas, być może zdobędą niejeden 
tytuł. Od nich zależy 99 proc. sukcesu 
– przekonuje trener. – Ostatni procent 
to mój wysiłek i wsparcie sponsorów, 
dzięki którym możliwe są wyjazdy na 
zawody. Niestety, tych ostatnich ciężko 
pozyskać dla tak niszowego sportu, 
jakim jest boks.
Sekcja ma na koncie sukcesy. Do 
ostatnich należy Złota Rękawica Ma-
teusza Ptasińskiego na zawodach 
w Krakowie, walki w Berlinie, Grand 
Prix Polskiego Związku Bokserskiego 
dla Piotra Franczyka na turnieju 
w Tarnowie. W lutym wystartowała 
w indywidualnych eliminacjach do 
Mistrzostw Polski kadetów i juniorów 
w Krakowie.

– Boks to ciężka praca nad dosko-
naleniem siebie, to wyzwanie. Do 
walk na ringu zostają dopuszczeni 
najwytrwalsi. Daję z siebie wszystko, 
aby zapewnić młodym profesjonalny 
trening i takiego podejścia oczekuję 
od zawodników. Ten wymóg systema-
tyczności czyni ich bardziej zdyscypli-
nowanymi – mówi Kubisiak. – Chcę 
im pomóc w odnalezieniu swojej drogi. 
Boks czyni ich „twardszymi”, pomaga 
im w starciach z samym sobą i słabo-
ściami, jakie nimi targają.

wzajemnie się nakręcają!
– Chcę zapewnić młodzieży sporty 
niszowe. W BOSiR ciągle poszerzamy 
swoją ofertę, aby dać zajęcie nie tylko 
fanatykom piłki nożnej. Poza sekcją 
pływacką,w Gimnazjum w Jadowni-
kach ruszamy z sekcją łuczniczą oraz 
planujemy zajęcia ze strzelania na 

strzelnicy LOK-u! 
To nie będzie sport 
masowy – wyli-
cza Jan Ware-
siak (na zdjęciu). 
– Chciałbym udo-
wodnić, że w wol-
nym czasie można 
zrobić wiele poży-
tecznych rzeczy, 
spełnić się. Na szczęście są ludzie, 
którzy chcą czegoś więcej.
W styczniu zeszłego roku na pływalni 
powstał Klub Sportowy „Wiking Brze-
sko”, którego Waresiak jest prezesem. 
Dzięki temu pływacy uzyskali licencje 
i mogli rywalizować z innymi drużyna-
mi w zawodach.
– Pracuję społecznie od kilku lat 
i mam świadomość ograniczeń for-
malno–prawnych działalności pożytku 
publicznego. Pojawiła się potrzeba 
utworzenia odrębnego klubu, więc 
zorganizowałem go – mówi Waresiak. 
– Rejestrowaliśmy zawodników, szu-
kaliśmy sponsorów, piszemy projekty 
w ramach konkursów na realizację za-
dań publicznych. Ogromną rolę odgry-
wają tutaj rodzice, którzy sponsorują 
dzieciom przede wszystkim treningi, 
ale także wyjazdy na zawody.
Uczniowie pierwszych i drugich klas 
podstawówek są przyszłością klu-
bu. Trenują zarówno grupowo, jak 
i indywidualnie. – Wzajemnie się 
nakręcają! To zdrowa rywalizacja 
– zapewnia dyrektor BOSiR, wskazu-
jąc na świetną współpracę z trenerem 
Marcinem Kacerem. Już teraz 
mogą pochwalić się osiągnięciami 
w dwuboju (pływanie i bieganie) 
oraz trójboju (pływanie, bieganie 
i strzelanie z pistoletu pneumatycz-
nego), a trzeba zaznaczyć, że w tych 
dziedzinach nie ma zawodów niższej 
rangi. Zazwyczaj są to ogólnopolskie 
turnieje na bardzo wysokim poziomie 
w Lublinie, Warszawie, Częstocho-
wie, Dżonkowie i Łodzi.
Na uwagę zasługuje Sergiusz Sorys. 
– Jest niesamowicie wytrzymały! 
Żaden zawodnik tyle nie trenuje. Kil-
kanaście godzin tygodniowo pływania, 
biegania, strzelania i szermierki, które 
to dyscypliny składają się na czwórbój, 
wymagają niezwykle silnego charak-
teru oraz ciężkiej, regularnej pracy 
– zachwala zawodnika Waresiak. 
– Póki co zajmuje czwarte miejsce 
w ogólnopolskich notowaniach. Jak 
tak dalej pójdzie, to weźmie udział 
w Mistrzostwach Europy!

Karina Gaweł
Gabriela Smulska
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Maria Kędziora, lekarz specjali-
sta w rehabilitacji oraz pediatra 
w brzeskim szpitalu, prowadzi 

od 1998 roku Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wo-
lontariuszy „Ostoja”. – Zaczęło się od 
pomysłu, aby pacjenci szpitala mogli 
się nas, lekarzy, poradzić nie tylko 
w problemach medycznych. Chcieli-
śmy służyć radą, jak ułożyć sobie życie. 
Na studiach uczono nas, że lekarz 
rehabilitant powinien interesować 
się pacjentem także poza szpitalem. 
Wtedy nie istniały Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie; nie wiedzieliśmy 
nawet, że takie powstaną. Założyliśmy 
własną organizację – wspomina dok-
tor Kędziora. – Rok później przyszła 
do mnie pani Seidler, matka mojego 
niepełnosprawnego pacjenta Zbyszka. 
Żaliła się, że osoby niepełnosprawne 
oraz ich opiekunowie nie mają się 
z kim spotykać, siedzą w domu. Py-
tała, dlaczego tu nic się nie dzieje? 
Opowiedziała mi także o pewnym 
księdzu, który przygotowywał jej syna 
do komunii, zna język migowy. 
Okazało się, że to ks. eugeniusz 
Chmura, służący wtedy w parafii 

Samo
nie zmieni się nic

Większość trafia tu z przypadku, przychodzą raz i zostają. Potem nie umieją odejść, bo 
spotkania stają się częścią ich życia. Uśmiech i radość osób niepełnosprawnych nadają sens 
ich działaniu, a oni sami czerpią z nich siłę. I wierzą, że warto, że robią coś dobrego, że 
to jest potrzebne. Nagrodą jest poczucie spełnienia.

Miłosierdzia Bożego. Lekarka zapro-
ponowała mu funkcję duszpasterza or-
ganizacji, a on na to przystał. Zaczęło 
się od balu karnawałowego...
Od września 2006 roku opiekunem 
duchowym duszpasterstwa jest ks. 
Marcin Babiński. To on prowadzi 
część modlitewną spotkań, szuka dróg 
kontaktu z innymi wspólnotami osób 
niepełnosprawnych, służy modlitwą 
i wsparciem rodzinom podopiecznych, 
a także wolontariuszy.

faustynki i Kubusie
Trafiłam do wspólnoty wiosną 2000 
roku. Koleżanka zaproponowała mi 
wyjazd na obóz integracyjny w cha-
rakterze opiekuna. Był to mój pierwszy 
kontakt z osobami niepełnospraw-
nymi i bardzo się bałam. Nurtowały 
mnie pytania: „Czy sobie poradzę?”, 
„Jak mam się zachowywać?”, „Czy 
dam radę psychicznie?”. Przyszłam, 
i okazało się, że idziemy na ognisko. 
Spotkanie integracyjne wyszło super. 
Trochę się przełamałam, ale w mo-
jej głowie pojawił się mętlik. Jak to 
jest możliwe, że oni są tak chorzy 
i nieszczęśliwi, a jednocześnie mają 

w sobie tyle ciepła, siły, pogody ducha 
i uśmiechu? Nie umiałam tego pojąć... 
Pojechałam na obóz, który okazał się 
szkołą życia i cudownym przeżyciem. 
Zrozumiałam, że nie tyle zdrowe nogi 
się liczą, ale przede wszystkim umie-
jętność cieszenia się życiem i tym, co 
się otrzymało.
Na cześć patronów – apostoła, który 
według tradycji zawędrował ze swoją 
misją aż do Hiszpanii i świętej od 
Miłosierdzia Bożego – nazwaliśmy 
się wspólnotą „Kubusie i Faustynki”. 
Poznałam wspaniałych ludzi. Chorych 
i zdrowych. Spotykaliśmy się, razem 
bawiliśmy, wyjeżdżaliśmy na wycieczki 
i obozy. Uzależniłam się...

Z matki na córkę
O uzależnieniu mówią także obecni 
wolontariusze „Ostoi”. Niektórzy mło-
dzi ludzie próbują, ale psychicznie nie 
wytrzymują. Zapaleńcy przychodzą raz 
i zostają. Ich mottem stał się fragment 
piosenki „Bez wytchnienia”, punkowe-
go zespołu Włochaty: „Wypełnij swoje 
życie, nie wystarczy być żywym”. 
Aneta Chudyma, 22-letnia studentka 
Europejskiej Szkoły Wizażu i Stylizacji 
w Krakowie, potrafiła odpowiednio 
zinterpretować te słowa. – Pięć lat 
temu koleżanka mnie wciągnęła. Oka-
zało się, że oni nas potrzebują, ale i my 
wiele otrzymujemy. Nauczyłam się 
doceniać swoje życie. Czuję się lepiej, 
gdy mogę pomagać. Brakuje mi czegoś, 
gdy nie przychodzę na spotkania. Jest 
to forma odwiedzin przyjaciela. Osoby 
niepełnosprawne czerpią ogromną ra-
dość z życia i tym się z nami dzielą.
Podobnie myśli 23-letni Tomek, słu-
chacz Policealnego Studium Pracowni-
ków Służb Społecznych i Medycznych 
w Bochni, który do duszpasterstwa 
trafił dwa lata temu dzięki swojej 
dziewczynie. I został. – Przychodzę, by 
wypełnić wolny czas poprzez niesienie 
wsparcia osobom niepełnosprawnym. 
Daje mi to wewnętrzną satysfakcję, po-
godę ducha, zadowolenie. Mogę komuś 
pomóc – mówi z uśmiechem.
Również Patryk Wójcik „Botis”, 21-la-
tek, który studiuje na drugim roku pe-
dagogiki Małopolskiej Szkoły Wyższej, 
dzięki praktykom w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Brzesku dołączył do grona. 
– To tam dowiedziałem się, że taki wo-
lontariat funkcjonuje. Dzięki ludziom, 
z którymi zżyłem się na warsztatach, 
po wakacjach wciągnąłem się w dzia-
łalność w duszpasterstwie – wspomina. 
– Przychodzę tu, bo lubię. To daje mi 
satysfakcję. Lubię robić dobre rzeczy!
Agnieszka Wacławik-Szewczyk od 
sześciu lat jest instruktorem Warszta-

Andrzejki to wiele 
pracy ze strony 
wolontariuszy 
i jeszcze więcej 
radości ich pod-
opiecznych
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tu Terapii Zajęciowej. Wraz z doktor 
Kędziorą prowadzi duszpasterstwo. 
– Realizuję się w tym, czuję się po-
trzebna. Nigdy wcześniej nie działałam 
społecznie, a tutaj dostrzegłam, że to 
ma sens. Zmieniłam się dzięki temu 
– mówi. – Można zrobić wiele fajnych 
rzeczy, zmieniać świat, nie zawsze 
oczekując na zapłatę. Jeśli ma się 
jakieś marzenia i cele, można je reali-
zować społecznie.
16-letnia Kamila, córka Agnieszki, 
również jest wolontariuszką w duszpa-
sterstwie. Mama zabierała ją ze sobą 
na spotkania. Przychodzi do dziś, bo to 
daje jej dużo radości i satysfakcję.

rodzinny „plusik w niebie”
23-letnia Zuzanna Flądro studiuje 
pedagogikę w Małopolskiej Szkole 
Wyższej w Brzesku i zatrudniona 
jest jako pracownik interwencyjny 
w WTZ. Razem z siostrą przed pięciu 
laty od Marii Kędziory, rehabilitu-
jącej ich niepełnosprawnego tatę, 
otrzymały zaproszenie na spotkanie 
duszpasterstwa. – Nigdy wcześniej nie 
angażowałam się w wolontariat. Teraz 
jestem szczęśliwa, że mogę pomagać 
osobom niepełnosprawnym. Czuję, że 
to moje wyzwanie i pasja. Chcę to robić 
profesjonalnie w przyszłości – mówi 
pewnym głosem.
– Nie mogę bez tego żyć! Odkąd 
poznałam ludzi, nie mogliśmy się 
rozłączyć. Cała nasza rodzina jest 
zaangażowana w działalność dusz-
pasterstwa.– wspomina radośnie 
Maria Flądro, 20-letnia matu-
rzystka Liceum Plastycznego w No-
wym Wiśniczu. W sekcji artystycz-
nej pomaga w rozwijaniu talentów 
plastycznych. – Malowane ręcznie 
kubki, budy dla kotów, rysunki... 
To dla mnie wielka satysfakcja, 
gdy widzę, że oni się cieszą takimi 
zajęciami. To sprawia mi radość. 
Nadaje sens mojej pracy. 
Związana rodzinnie ze stowarzyszeniem 
„Ostoja” jest także 15-letnia uczennica 
Gimnazjum nr 2 Monika Cichońska. 
Jej niepełnosprawny brat jest uczest-
nikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Tarnowie, ale uczęszcza na spotkania 
duszpasterstwa w Brzesku. – Zaczęło 
się od wyjazdów na wycieczki; wtedy 
jest najtrudniej o zebranie wolonta-
riuszy. Później przychodziłam na spo-
tkania. To bardzo fajna sprawa! Dzieci 
nie nudzą się, a ja pomagam im się 
rozerwać. Cieszę się, że mogę im poka-
zać świat, np. podczas wycieczek. To na 
pewno jest jakiś plusik w niebie...
Również rodzice osób niepełnospraw-
nych przyjeżdżają na spotkania dusz-

pasterstwa. Już od sześciu lat na spo-
tkaniach pojawia się mama Natalki, 
Antonina Legutko. – Tak trzeba! 
Ktoś musi pomóc, a jeśli zna się osoby 
niepełnosprawne, chęci przychodzą 
same z siebie. Aż chce się działać, 
gdy widzi się wdzięczność dzieci... 
Tu wszyscy jesteśmy jedną wielka 
rodziną. Działalność we wspólnocie 
dowartościowała mnie, poznałam ludzi 
i uwierzyłam w siebie. To zmieniło 
moje życie...
Stanisław i Cecylia Czesak pocho-
dzą z Woli Dębińskiej. Ich niepełno-
sprawny syn Mateusz uczęszcza do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wycho-
wawczego w Złotej, do tzw. „klasy ży-
cia”, która pomaga w przystosowaniu 
do funkcjonowania w społeczeństwie. 
– Chcemy pomagać. Czujemy się lepiej 
po takim spotkaniu. Pragniemy dawać, 
a otrzymujemy za to radość z rozwoju 
naszego syna. Mateusz nawiązuje kon-
takty, może się odnaleźć w środowisku. 
Takie spotkania są potrzebne ludziom 
niepełnosprawnym – mówi z radością 
pan Stanisław. – Najlepiej jest, gdy 
można robić coś bezinteresownie. Po-
dziwiam tych młodych ludzi, bo prze-
cież mogliby siedzieć przed kompute-
rem, u znajomych, a oni przychodzą 
tutaj. To oni dają najwięcej!

aby żyć, trzeba…
Każdy z wolontariuszy daje coś od sie-
bie. Wszyscy także, choć czasem mniej 
to zauważają, otrzymują ogromny dar 
– tolerancji, akceptacji siebie i innych, 
umiejętność dostrzeżenia tego, co daje 
życie i świat. Stanisław Soyka śpiewał 
kiedyś w „Tolerancji”, że „życie nie po 
to tylko jest, by brać, życie nie po to, 
by bezczynnie trwać i aby żyć, siebie 
samego trzeba dać”. Mniej lub bardziej 
świadomie hasło to przyświeca Marii 
Kędziorze: – Moją ideą jest to, żeby 
niepełnosprawni nie tylko brali, ale 
i dawali coś społeczeństwu. Już teraz 
widać efekty naszej pracy: kolorowe 
ławki w Ogródku Jordanowskim, 

budy dla kotów, kubeczki, które prze-
kazaliśmy dzieciom z Domu Dziecka 
w Jasieniu. Wolontariusze mogą pomóc 
w przekonaniu niepełnosprawnych, że 
są wartościowi i mają wiele do zaofero-
wania. Każdy może służyć innym, a oso-
by chore dają coś niepowtarzalnego: 
radość z codziennych rzeczy, uśmiech. 
Czasem, gdy nic mi się nie chce i mam 
ochotę rzucić to wszystko, wystarczy, 
że zobaczę uśmiechnięte twarze dzieci 
i rodziców, a nagle powraca siła, chcę 
działać. Jak tu nie przyjść?! To radość 
dawania... Wracam ze spotkań zadowo-
lona i szczęśliwa. Mam także poczucie 
spełnienia w zawodzie. Jeśli czuję, że 
zrobiłam wszystko dla osoby niepełno-
sprawnej, co mogło jej pomóc... Gdybym 
interesowała się tylko tym, co dzieje się 
w przychodni, to nie byłoby pełne.

strach ma wielkie oczy
Od kilku lat sytuacja się zmienia. Mam 
wrażenie, że jeszcze dziesięć lat temu 
osoby niepełnosprawne to było tabu 
w społeczeństwie. Nie pisało się o nich, 
nie mówiło, nie widywano ich na ulicy. 
Słyszałam w dzieciństwie uwagi, że to 
kara dla rodziców. Chore lub kalekie 
dziecko oznaczało wstyd dla  rodziny. 
Na szczęście te bzdury przechodzą do 
lamusa. Działalność wolontariuszy, 

rodziców, a w końcu samych osób 
niepełnosprawnych sprawiła, że 
doszło do zbiorowej zmiany sposobu 
myślenia. Ludzie otwarli się na to, 
co inne i niekoniecznie gorsze. Wręcz 
przeciwnie! – Nie trzeba się bać 
niepełnosprawnych! Oni są bardziej 
normalni, niż zdrowi ludzie! Widzą 
więcej, łatwiej ich urazić, ale i sprawić 
radość – zapewnia Maria Flądro.
Jednak Cichońska jest realistką: 
– Znam wiele osób, które tu przyszły 
raz i uznały, że nie są w stanie pa-
trzeć na cierpienie i chorobę innych. 
Rozumiem ich, ale cieszę się, że 
mam na to wewnętrzną siłę.

Taki strach miałam i ja. Bałam się 
pierwszego spotkania, bałam się wy-
jazdu. Nie wiedziałam, co mnie czeka. 
Myślę, że takie nastawienie bierze się 
przede wszystkim z niewiedzy i braku 
kontaktu z osobami niepełnosprawny-
mi. Dopiero bliższe poznanie zmienia 
nastawienie. Choć często o tym zapomi-
namy, a przecież – jak śpiewają Indios 
Bravos – „życie to chwila zbyt krótka, 
aby móc narzekać i czekać, aż stanie się 
cud (…) samo nic nie zmieni się...”.

Karina GAWeł

* Autorka pracowała jako wolontariuszka 
w duszpasterstwie „Kubusie i Faustynki”.

Taka była pierwsza spartakiada integracyjna
w Brzesku w 2000 roku
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Miał wówczas niewiele ponad 
trzydzieści lat, a za sobą pierw-
sze, ale już znaczące, sukcesy 

gospodarcze jako fabrykant i wielki 
posiadacz ziemski oraz jako polityk 
i działacz samorządowy na terenie 
powiatu brzeskiego. Dzięki swym 
działaniom stał się osobą bardzo za-
możną, szeroko znaną i poważaną. 
Przypuszczalnie do podjęcia budowy 
nowej siedziby skłoniła go głównie 
świadomość zajmowania wysokiej 
pozycji w hierarchii społecznej, ale 
zapewne także megalomania nuwory-
sza i ambicja stania się kimś jeszcze 
znaczniejszym. A własny pałac (właści-
wie okazała rezydencja) miał przydać 
mu dodatkowego splendoru będącego 
udziałem utytułowanych arystokratów, 
do których należał jego teść (noszący 
tytuł hrabiego) Artur Sumiński, mają-
cy swoją siedzibę – pałacyk lub dwór 
– w podbrzeskiej Słotwinie.

***
Idąc za przykładem wielu współcze-
snych mu bogatych kupców i prze-
mysłowców oraz za wskazaniami 
ówczesnej mody, Jan Albin postanowił 
nadać swojej nowej siedzibie, mającej 
wedle pierwotnego zamysłu pełnić rolę 
li tylko prywatnego mieszkania jego 
rodziny, postać późnobarokowego pała-
cyku, podobnego pałacom, jakie w dru-
giej połowie XVIII w. fundowała sobie 
austriacka czy niemiecka arystokracja 
i polscy magnaci. Program funkcjonal-
ny i ideowy takich wzorów osobiście 
przystosował do swoich potrzeb.

Fabrykancka siedziba przetrwała dłużej niż powojenna prowizorka

Do budowy pałacu – zwanego nowym 
domem lub nowym pałacem w odróżnie-

niu od zbudowanego przez Jana Ewan-
gelistę Götza na terenie browaru tzw. 

starego pałacu – pełniącego rolę zarówno 
domu mieszkalnego jak i siedziby browar-

nianej administracji Jan Albin przystąpił 
dopiero w kilka lat po śmierci ojca,

14 marca 1893 roku. 

Dom
ku prezencji

i wygodzie Jak już powiedzieliśmy, w trakcie 
pierwszego etapu budowy pałacu – za-
kończonego w 1898 roku – powstał jego 
korpus, połączone z nim przewiązką 
„kuchenne” skrzydło zachodnie i opi-
sana już pałacowa kaplica. Jan Albin 
zbudował ją przypuszczalnie jako 
wyraz pamięci o swym ojcu, człowieku 
niezwykle religijnym, założycielu licz-
nych pobożnych fundacji i kawalerze, 
nadanego mu w roku 1869 przez papie-
ża Piusa IX, Krzyża Komandorskiego 
Orderu Św. Sylwestra. 

***
Pałac, pomyślany zrazu jako mieszka-
nie rodziny Jana Albina, ostateczny 
kształt architektoniczny i pełny pro-
gram funkcjonalny uzyskał dopiero 
z chwilą zakończenia przypadającego 
na lata 1908-1911 drugiego etapu jego 
budowy, zrealizowanego w oparciu 
o projekty austriackiego architekta 
Leopolda Simony. Wtedy to zbudowa-
ny został, wzorowany na zachodnim, 
piętrowy pawilon wschodni z we-
wnętrznym podjazdem dla powozów 
na parterze i pokojami gościnnymi na 
piętrze, piętrowy łącznik z główną ga-
lerią (sień myśliwska) i ze znajdujący-
mi się na piętrze pokojami dla służby 
oraz mieszczącą się po jego północnej 
stronie oranżerią, czyli tzw. „ogrodem 
zimowym” i palmiarnią. Owa rozbu-
dowa pałacu wiązała się najpewniej 
z podjętymi przez Götza juniora na 
dworze cesarskim, a uwieńczonymi 
sukcesem, staraniami o uzyskanie 
przezeń dziedzicznego tytułu baro-
na monarchii austro-węgierskiej. 
Przyznający mu go dekret podpisał 
cesarz Franciszek Józef 30 kwietnia 
1909 roku.

***
Pomimo historyzującej, wręcz eklektycz-
nej, formy architektonicznej scalającej 
w jedno elementy wzorowane na roz-
wiązaniach najwybitniejszych twórców 
późnego francuskiego i niemieckiego 
baroku oraz wiedeńskiej secesji, a także 
rokokowego wyposażenia i wystroju, pa-
łac Götzów łączył w sobie bardzo nowo-
czesne jak na czasy, w których powstał, 
materiały i rozwiązania techniczne 
z wysokim poziomem wykonania. Dość 
powiedzieć, iż oprócz tradycyjnej cegły 
do jego budowy użyto już cementu mu-
rarskiego, z którego wykonano szereg 
elementów żelbetowych, a także cemen-
tu portlandzkiego, stosowanego jako 
główny składnik sztucznego kamienia 
i marmuru, oraz konstrukcji stalowych 
– do budowy oranżerii i palmiarni. Po-
nadto obok znanych już od połowy XIX 
wieku stropów odcinkowych systemu 
Kleina wprowadzono płaskie stropy 
żelbetowe i centralne, nawiewne ogrze-
wanie kanałowe ciepłym powietrzem 
wszystkich pomieszczeń. 

Andrzej B. KRuPIńSKI

* Autor jest historykiem sztuki, konser-
watorem, rysownikiem i publicystą. Dok-
toryzował się na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej. Pełnił funkcję 
dyrektora Muzeum Okręgowego w No-
wym Sączu. Był pracownikiem naukowym 
w Kierownictwie Odnowienia Zamku na 
Wawelu i miejskim konserwatorem zabyt-
ków w Tarnowie. Publikacjami w BIM-ie 
rozpoczął szkic monograficzny o zespole 
pałacowo-parkowym Götzów pt. „Dzieje 
brzeskiej rezydencji Götzów”. Dwa pierw-
sze odcinki „Siedziba na miarę właścicieli” 
i „Narodziny pałacu”, skrócone w czasopi-
śmie z powodów technicznych, ukażą się 
w pełnej wersji w przygotowywanym przez 
autora wydaniu książkowym.
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– Ludzie garnęli się do teatru. A mnie 
to cieszyło – przypomina sobie 83-letni 
Jan Topolski. – Czubato… Wszyscy 
stali… Przychodzili półtorej godzi-
ny wcześniej, by zająć miejsce. Byli 
wygłodniali przedstawień – opisuje 
atmosferę panującą w małej, dusznej 
sali świetlicy.
Miał 23 lata, gdy dwa do trzech wieczo-
rów tygodniowo spędzał na próbach, 
a pozostałe w kościelnym chórze. Jego 
babka Katarzyna pomstowała: – Be-
styjo, gdziesik latoł!
Na siedzenie w domu pozostawała 
niedziela, a i to nie zawsze. Przecież 
przedstawienia odbywały się w ostatni 
dzień tygodnia. Z grupą jeździł też do 
Okocimia i na Słotwinę.
Uczyć się kwestii jadowniczanie mogli 
tylko wieczorami, gdy skończyli pracę. 
W sukurs przyszli im… Niemcy. To oni 
w 1943 roku, dzięki namowom Kazi-
mierza Wawryki, zaczęli elektryfi-
kację. Światło pojawiło się najpierw 
wzdłuż głównej drogi, a na końcu na 
Bocheńcu i Gawrońcu.

Zaczytany przy oknie
Pierwszy powojenny zespół two-
rzyli oprócz Topolskiego: Czesław 

Premiera
„in finitus gładko”

Po wojnie amatorzy grali na półmetrowym podwyższeniu w drewnianym budynku mieszczącym 
świetlicę, Radę Gromadzką i przedszkole. W ciasno ubitej ciżbie ponad stu widzów wpatrywało 
się w aktorów Andrzeja Hamielca. Dopiero na początku lat 60., po wyburzeniu starej budowli, 
wygodnie rozsiedli się przed sceną w Domu Ludowym wybudowanym społecznie z materiałów 
uzyskanych od nowohuckich przedsiębiorstw, w których pracowali jadowniczanie.

i edward Czerneccy, Wanda Dadej, 
Jan Kądziołka, Maria Kłos, Włady-
sława Kucia, Tomasz Mrówka, Jan 
Okas, Janina Stec, Michał Stępak, 
Stanisław Szafrański, Genowefa 
świerad, Marian świerad, Anna 
Topolska. W latach 60. dołączyły do 
nich Halina i Józefa Nowackie, 
elżbieta i Anna Cyga 
oraz siostry Siciarz.
Reżyser żądał absolut-
nej solidności. Sam roz-
dzielał role, a kobiety 
przepisywały je ręcznie. 
Na próbach siadywał 
przed sceną i dyrygował 
aktorami. Początkowo 
odczytywali wypowiedzi 
z kartki, oswajali się 
z kolejnością kwestii, 
by w końcu grać bez 
pomocy zapisków. Po 
pracowitej jesieni i zi-
mie, po Nowym Roku, 
następowała premiera.
W czasie przedstawień 
reżyser zamieniał się w suflera. Wcho-
dził do ciasnego zagłębienia w scenie 
i zapominalskim podpowiadał tekst. 
Kartki przed nim oświetlała naftowa 
lampa. W chwilach ciszy szept suflera 
niósł się po sali.
Andrzej Hamielec nie skończył nawet 
podstawówki. Był samoukiem. Prze-
czytał wszystkie książki z wiejskiej 
biblioteki. Mieszkał w małej chacie 
z żoną i pięciorgiem dzieci. Upodobał 
sobie miejsce przy oknie. Miejscowi 
wiedzieli, że idąc do kościoła, zobaczą 
go przy szybie z książką. Cenili sobie 
rozmowy z nim.

Popularny repertuar
Od 1946 roku aktorzy występowali z ja-
sełkami. Raz na dwa lata grali sztukę. 
W zdobyciu zezwolenia pomagał Ha-
mielcowi pracownik Rady Narodowej, 
repatriant ze Wschodu, Mieczysław 

Mądrzak. Cenzura nie zakwestio-
nowała żadnego przedstawienia, ani 
„Zrękowin u Druzgały”, ani kolejnych: 
„Pan Grajcarek idzie w kumy”, „Ślu-
bów panieńskich” Aleksandra Fredry, 
„Zalotów na kwaterze”, „Krakowiaków 
i górali”, „Ułana i młynarki”, a nawet 
„Mazepy” Juliusza Słowackiego. Ostat-
nie były „Zaloty”. Teatr przetrwał do 
1979 roku, kiedy zastąpiła go coraz 
popularniejsza telewizja, a reżyser 
podupadł na zdrowiu.
Zanim to się stało, zabiegał o oprawę 
przedstawień. Halabardy wycinali mu 
stolarze. Z tektury robił okna i drzwi, 
przypinane potem do wiszącego w tle 
sceny rudego płótna. Wykorzystywał 
drzewka, ale już zwierząt na deski 
sceniczne nie wprowadzał. Nawet 
w jasełkach. Całość ukrywała płowo-
złota kurtyna.

Grał jak panisko
Jan Topolski do dziś wspomina powo-
jenne chrzty. Dziecko do kościoła nieśli 

rodzice chrzestni. Zdarzy-
ło się raz, że zapomnieli 
imienia. Skonsternowany 
ksiądz zdecydował się na 
Ignacego. Jednak malca 
w domu wołano „Józuś”. 
Podobnie było i z panem 
Grajcarkiem. Bohater 
sztuki uznał, iż to „nie-
przezpiecznie” nazwać 
dziecko jak ojciec: „Nocą 
zawołacie Pietrek, a tu się 
gramoli mały Piotruś!”
Emeryt chętnie wyśpie-
wuje dziś swoje kwestie. 
Jako kum, kojarzący 
małżeństwa, zwracał się 
do widzów, przeplatając 

gwarę i łacinę: „Skoro sprawa poszła in 
finitus gładko, niech mi będzie wolno 
dulce zabrać głos i winszuję młodym 
pobierenia wartko. Gracias agimus 
czyńmy wraz! Wiwat, niech żyją mnogo 
lat! Wiwat, niech im życie szczęściem 
wre! Niech się mnożą, kieby śliczny 
kwiat! Sursum corda venere!”
Jego widzowie nie obrażali się, gdy 
śpiewał kwestię z „Krakowiaków 
i górali”: „To hańba Europy, że u nas 
głupie chłopy! (…) dla inteligenta to 
los zaiste psi, marnować swe talenta 
na odludnej wsi!”
83-latek grywał gospodarzy „jak pa-
nisko”. Sam przygotowywał kostium, 
robił wąsy z lnu. Wybierał ubrania dla 
przywódcy pasterzy w jasełkach. Do 
niedawna był najstarszym członkiem 
zespołu „Jadowniczanie”.

Iwona DOJKA

Andrzej Hamielec był znany we wsi
ze swego oczytania

Jan Topolski był aktorem 
jak „panisko”
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– Spektakl jest montażem kabaretu, 
tańca i przede wszystkim muzyki. 
Chcieliśmy wypromować nasz zespół 
muzyczny, bo wiemy, że gra na instru-
mentach jest bardzo popularna wśród 
młodzieży... Może w przyszłości 
powiększymy skład? – mówiła 
z entuzjazmem Anna Rudnik. 
Jej opinię potwierdzają pozo-
stali pedagodzy: Małgorzata 
Bielawska, Mariusz Klim-
czak, Dorota Moszczyńska 
i Magdalena Opiła–Żurek 
W szkolnym zespole grają: 
Karol Augustyn (kontra-
bas, saksofon), Igor Derżko 
(perkusja), Tomasz Hładun 
(gitara elektryczna), Jakub 
Kaczmarczyk (kontrabas 
i wokal), Michał Kasperek 
(wokal), Maciej Kołodziej (gi-
tara basowa), Piotr Nalepka 
(wokal) i Artur Oleksy (saksofon).

Brazylijska telenowela wymięka!
– Niech żyje miłość! – powitała gości 
wicedyrektor ewa Hudyma. – Tylko 
ona nadaje sens życiu!
Prowadzący imprezę Maciej Stolarz 
poczuł się jak ryba w wodzie, gdy 
stanął na scenie. – A teraz zagrają 
chłopcy, którzy żyją, aby kochać lub 
kochają, aby żyć... Jakoś tak! – za-
powiedział pierwsze wejście zespołu. 
Publiczność nabrała rumieńców, gdy 
na scenie układ taneczny zaprezento-
wały: Anna Adamczyk, Katarzyna 
Bujak, Sylwia Cieśla, Anna Ciuruś, 
Iwona Kalarus, Wioletta Kamiń-
ska, Marta Marecik, Żaneta Woda 
i Sylwia Zelek. 
Samych siebie przeszli Radosław 
Chamielec, Daniel Dziedzic i Da-
mian Gruchała w kabarecie o mi-
łości, zazdrości i rywalizacji między... 
kobietami. „Gładkie” nóżki, sportowe 
buty, sztuczny biust, mała czarna i blu-
zeczka w groszki wywołały wybuch 
śmiechu i gromkie brawa. Wszystko 
w rytmie rocka, popu i disco. Innymi 
słowy – brazylijska telenowela wy-
mięka! Po brutalnej wojnie scenicznej 
o mężczyznę nadeszła pora na relax... 
disco relax.

24 LuTeGO w kinie „Bałtyk” koncer-
towała grupa Bruno Schulz, suppor-
towana przez brzeski Green Power. 
Mimo, że ten kielecki zespół jest sto-
sunkowo dobrze znany wśród zoriento-
wanych w rynku muzycznym miłośni-
ków polskiego rocka, jego występ nie 
ściągnął zbyt wielu widzów i zaledwie 
połowa miejsc była zapełniona. Niska 
frekwencja i brak entuzjastycznego 
nastawienia słuchaczy nie zniechęciły 
jednak grupy, która zagrała rzetelny, 
profesjonalny koncert. Muzyka w no-
woczesnym stylu, zbliżonym może nieco 
do brzmienia formacji Myslovitz, grana 
z dużym polotem i energią nie zdołała 
mimo wszystko skłonić widzów do za-
bawy. Dlatego, mimo dobrej gry, reakcja 
publiczności sprawiła, że Bruno Schulz 
zapewne nie zaliczy tego koncertu do 
szczególnie udanych i pewnie brzesz-
czanie nieprędko ujrzą ich ponownie. 
Co do występu formacji Green Power, 
złożonej z uczniów ZSP nr 2 w Brze-
sku, to – zważywszy, że to debiut – wy-
padł on nie najgorzej. Widać było, że 
chłopcy podeszli do muzyki w sposób 
czysto rozrywkowy, traktując występ 
jak dobrą zabawę. Ewentualne braki 
techniczne rekompensowali wesołymi 
minami, tworząc sympatyczną, acz nie 
porywającą atmosferę.      (ru)

wielkopostny rock

notatnik kulturalny
12 marca MOK proponuje wy-
jazd na operetkę „Zemsta nie-
toperza” w reżyserii Janusza 
Józefowicza, do Teatru im. 
Juliusza Słowackiego w Krako-
wie. W ostatni dzień miesiąca 
wielbiciele komedii odwiedzą 
teatr „Bagatela”, gdzie zobaczą 
„Testosteron”. Niestety, kon-
cert zespołu Żywioły w kinie 
„Bałtyk” został przesunięty na 
późniejszy termin. Za to praw-
dziwa gratka czeka Brzesko 12 
kwietnia. Wystąpi wtedy Kaba-
ret pod Wyrwigroszem.
Na ostatnim spotkaniu 7 marca 
Jerzy Skarżyński, dzienni-
karz Radia Kraków i Dziennika 
Polskiego, pokazał fanom rocka 
Koncert „Guitar Wars” nagrany 
w Japonii. 11 kwietnia w Brze-
skiej Piwnicy będzie można 
obejrzeć show zatytułowane 
„The Doors Of The 21st Century 
- L.A. Woman Live 2004”.   (d)

Być może Walentynki stały się totalną komercją, ale czy to źle, że o miłości mówi się i śpiewa 
wtedy więcej niż zazwyczaj? Nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 zaznaczają, że występ 14 lutego w kinie „Bałtyk” był promocją szkoły, skierowaną przede 
wszystkich do gimnazjalistów. Młodzi artyści postawili na nieszablonowość i oryginalność.

Zakochana „Zielonka”
oświadczył się Kiepskiemu
– Czy to nie jest wielka rzecz – znaczyć 
dla kogoś wszystko? – zadumał się 
Stolarz, zmieniając nastrój... Jednak 
publiczność z romantycznego roz-

marzenia wyrwał Artur Pogwizd, 
który z chipsami i colą zasiadł przed 
telewizorem, oddając się namiętnemu 
kibicowaniu ulubionej drużynie. Śmiał 
mu przerwać Marcin Gnyla, oświad-
czając, że chce jego córkę Jolę za żonę. 
Okazało się, iż Jolki są dwie, ale na 
szczęście właściwa była wolna. 
– Jesteśmy zakochani po uszy – zaczął 
młody nieśmiało. Na teściu większego 
wrażenia to nie zrobiło. – Tato... – rzekł 
przyszły zięć. – Jeszcze nie pozwoliłem 
do siebie mówić tato! – sprostował 
szybko ojciec Jolki i usłyszał: – Ale do 
mnie już można!
Kiedy uczniowie chcieli pożegnać się 
z publicznością, ta nie dała za wygra-
ną. Zespół porwał do tańca.
– Chcemy pochwalić się naszymi ta-
lentami! Przecież w listopadzie nasz 
zespół zdobył trzecie miejsce na XIV 
Małopolskim Konkursie „Kraina Ła-
godności” w Krakowie. Takich ludzi 
nie można chować przed światem 
– zachwalała podopiecznych Rudnik. 
Również sukcesem zakończył się kon-
cert. – Ze sprzedaży biletów na dwa 
występy walentynkowe uzbieraliśmy  
1300 zł, co pozwoli nam na zakup 
sprzętu muzyczno-nagłaśniającego 
– podkreśliła Moszczyńska.

Tekst i fot. Karina GAWeł

 Amor strzelał i za kulisami...
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skojarzenia dopuszczalne
– NOWy RZąD, STARA BIDA… – pa-
dło ze sceny Restauracji „Galicyjska”. 
4 lutego wystąpił – jak skomentowali 
go towarzyszący mu artyści – „mały, ale 
jakże wielki” Bohdan Smoleń. Znany 
twórca kabaretowy pomieścił program 
w ramach poprawności politycznej 
i wyrzucił z niego przymiotnik „łysy” 
na rzecz dopuszczalnego określenia „za-
czesany inaczej”. Zabawom polszczyzną 
nie było końca, bo na pytanie o zwy-
cięzcę w wyborach parlamentarnych 
artyści odparowali zaczepnie: „Z czym 
ci się pisak kojarzy?”   (i)

WeRNISAŻ poplenerowej wystawy 
prac podopiecznych warsztatów te-
rapii zajęciowej z Brzeska, Podolan, 
Tarnowa, Gorlic i Woli Rzędzińskiej 
rozpoczął recitalem gitarowym Paweł 
Lekki. Wystawione 1 lutego w MOK 
fotografie, obrazy i rysunki kupić bę-
dzie można na majowej aukcji.
Prezentacja zebrała twórczość uczest-
ników październikowego pleneru 
w Bartkowej, gdzie pomocą służyli im 
wolontariusze z Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Tarnowie i Anna 
śliwińska. Oprócz tradycyjnych akry-

jesienne detale

li, technik mieszanych oraz szkiców 
niepełnosprawni wykorzystali także 
fotografię cyfrową. – To pozwoliło na 
zupełnie spontaniczne odzwierciedle-
nie pejzażu jesiennego – podkreśla in-
struktorka plastyki Anna Piwowar-
ska. Zwycięzcą konkursu na najlepszą 
fotografię okazał się Marek Ćwioro 
z Brzeska. W jego dziełach widać wraż-
liwość na przyrodniczy detal.
Plon pleneru swój pierwszy wernisaż 
miał w Tarnowie. Potem zbiór prac o ty-
tule „Kaprysy jesieni” odwiedzi miasta 
wszystkich uczestników imprezy.  (d)

taneczne spotkania

W NAJKRóTSZyM MIeSIąCu roku dwukrotnie zakołysało kinem „Bałtyk”. 
11 lutego Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, Jadowniczanie, Porębianie oraz Zespół 
Dziecięcy ze Szczurowej pod kierunkiem Witaliny i Michała Pastuchów po-
kazali tańce krakowskie, rzeszowskie, kaszubskie, sądeckie i górali żywieckich. 
Dopiero na końcu do zabawy włączyła się publiczność w walcu kotylionowym. 
Cały spektakl wyreżyserowała etnochoreograf Janina Kalicińska. Akompa-
niowała kapela w składzie: Andrzej Soja, Aleksander Frankowicz, Wiesław 
Brożek, Ryszard Sroka i Bogusław Wójcik.
18 lutego królowały rytmy współczesne, choć także klasyka w postaci baletu dała 
o sobie znać na samym początku wieczoru. Grupa taneczna ze świetlicy w Okocimiu 
prowadzona przez Kazimierza Cygana wystąpiła z tańcem towarzyskim. Pokazały 
się też cheerleaderki z Mokrzysk z instruktorką Iwoną Tomasik. Zespół pod opieką 
Bogusławy Frankowicz pokazał program nowoczesny. Organizator, Miejski Ośro-
dek Kultury, dwoma wieczorami rozpoczął cykl o nazwie „Taneczne spotkania”.   (da)

w szrankach wierszy
uTWORy POeTóW ziemi brzeskiej 
recytowali uczestnicy Powiatowego 
Turnieju Poezji 22 lutego w MOK-u. 
Komisji konkursowej przewodniczył 
literat i satyryk Andrzej Grabowski. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
jury przyznało pierwsze miejsce ex 
aequo Agnieszce Górowskiej (ZSP 
w Czchowie), Darii Hołysz i Kindze 
Płachcie (ZSP nr 1 w Brzesku). Drugą 
lokatę zajęły także trzy osoby: Nata-
lia Tekiela, Anna Bober (ZSP nr 1) 
i Marcin Mida (ZSP nr 2 w Brzesku). 
Wyróżnienia zdobyli: Sylwia Kuśnierz 
z Czchowa oraz Barbara Marmol 
i Joanna Tekiela z ZSP nr 1. Wśród 
licealistów śpiewających poezję zwycię-
żyła Sylwia Plewa z ZSP nr 2, a wyróż-
nienie przypadło zespołowi Małopolanie 
z ZSP nr 1. Dwóm gimnazjalistkom 
przyznano drugie miejsca w kategorii 
recytacji. Były to Anna Piela z Łysej 
Góry i Paulina Kozub z PG nr 1 
w Brzesku. Wyróżnienia otrzymały: 
Gabriela Woda (PG nr 1), Roksana 
Burek (PG w Uszwi) i Pamela Tom-
czyk (Gimnazjum Katolickie). Za poezję 
śpiewaną jury nagrodziło Patrycję 
Pawełek z PG w Uszwi.      (D)
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Prace podopieczny WTZ 
skusiły wielu widzów

Było skocznie, hucznie, z przytupem!

Skupienie
zanim gruchnie 
śmiech
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Przed startem krótki instruktaż

Popłynęli dalej niż w 2006 roku

146 uCZeSTNIKóW 
wzięło udział w biciu 
rekordu w pływaniu 24-
godzinnym 9 i 10 lute-
go. Razem pokonali 86 
950 m. To o 1800 m wię-
cej niż w zeszłym roku! 
Brzeski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji już po raz 
czwarty zorganizował 
imprezę dla mieszkań-
ców powiatu. 
– Umiejętności uczest-
ników były bardzo róż-
ne, jednak zaangażowa-
nie i chęć uczestnictwa 
w czymś nietypowym, 
i nadal jeszcze elitar-
nym, bardzo duża – ko-
mentuje wydarzenie Jan Waresiak, 
dyrektor pływalni.
Aktywną grupę stanowili pracownicy 
MPEC w Brzesku, członkowie Klubu 
Sportowego „Jakub”, uczniowie ZSP 
nr 1 i PG w Przyborowie. Jednak 
najliczniejszy, bo 25-osobowy zespół, 
wystawiło PG w Jadownikach. Od 
północy do wczesnych godzin rannych 
pływali najbardziej wytrwali – za-
wodnicy Klubu Sportowego „Wiking” 
oraz szczepanowscy strażacy. Nad 

ranem zmienili ich przedstawiciele 
brzeskiej policji. 
Biciu rekordu towarzyszył m.in.: 
nocny turniej gier komputerowych 
XBox360 i loterie fantowe. Chętni 
mogli trenować reanimację krą-
żeniowo-oddechową na manekinie 
wypożyczonym od Państwowej Straży 
Pożarnej. Na zakończenie odbył się 
pokaz ratownictwa wodnego oraz wy-
stęp szczepanowskiego Teatru Dzieci 
Ognia.          (gaw)

REKORDZIŚCI: Paweł Janas – 7 450 m, Sergiusz Sorys – 7 150 m, Jarosław Gi-
buła – 4 550 m, Dawid Curyło – 3 600 m, Ewa Kloc – 3 000 m, Przemysław Baran 
– 3 000 m, Jakub Kornaus – 2 900 m, Michał Szostak – 2 250 m, Adam Bączek 
– 2 200 m, Wojciech Wojdak – 2 100 m, Michał Waresiak – 2 000 m, Inez Machowska 
– 1 950 m, Tymoteusz Legutko – 1900 m, Andżelika Jeziorek – 1 850 m, Katarzyna 
Kordek – 1 650 m, Dawid Szlachta – 1 550 m, Pamela Zych – 1 450 m, Paweł Gładysz 
– 1 450 m, Michał Halik – 1 250 m, Michał Ropek – 1 150 m, Krystian Bałabuch 
– 1 100 m, Gabriel Grodzki – 1 100 m, Andrzej Suchanek – 1 050 m, Janusz Duda 
– 1 050 m, Jan Kurtyka – 1 000 m, Konrad Szot – 950 m
NAJMŁODSI: Gabriela Kurek i Radosław Kraj
NAJSTARSZY: Lesław Kołodziej

17 LuTeGO NA STRZeLNICy brzeskiej Ligi Obrony Kraju ruszyła 5. runda 
zawodów strzeleckich dla młodzieży. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych rywa-
lizowało siedem zespołów. Najliczniej reprezentowany był ZSP nr 2. Gimnazjaliści 
strzelali podzieleni na osiem drużyn. Najsilniejsze pochodziły z Brzeska oraz Biel-
czy. W grupie najlepszych licealistów znaleźli się Mateusz Koczwara i Jakub 
Szawernoga rywalizujący w kategorii karabinek pneumatyczny oraz Krzysztof 
Gierek i Jarosław Reczek strzelający z pistoletu pneumatycznego.
Po 5. rundzie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych prowadzi Klub Sportowy 
„Wiking”, a za nim drużyna „Zielonka I”, wśród gimnazjalistów przodują Michał 
Noworyta i Anna Latuszek (karabinek pneumatyczny) oraz Sergiusz Sorys 
i Sławomir Kurtyka (pistolet pneumatyczny). Zespołowo na pierwszym miejscu 
znajduje się drużyna „Team Brzesko”. Kolejne zawody na strzelnicy w Brzesku 
odbędą się 17 marca.            (d)

Młodzieżowa liga
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PiłKa nożna – iii liGa
Wiosna 2007

24.03 – godz. 15.00 
OKS – KOLEJARZ (0:3)*
01.04 – godz. 12.00
KORONA II – OKS (1:1)
07.04 – godz. 16.00 
OKS – MOTOR (1:3) 
14.04 – godz. 16.00
OKS – WISŁOKA (1:3)
21.04 – godz. 16.00
HETMAN– OKS (0:2)
28.04 – godz. 17.00
OKS – HUTNIK (1:2)
02.05 – godz. 17.00
STAL Sanok – OKS (0:0)
05.05 – godz. 17.00
OKS – STAL Rzeszów (1:2)
13.05 – godz. 17.00
WIERNA – OKS (0:3)
19.05 – godz. 17.00
OKS – AKS Busko (1:0)
26.05 – godz. 17.00
AVIA – OKS (0:0)
02.06 – godz. 17.00
OKS – GÓRNIK (2:0)
06.06 – godz. 17.00
WISŁA II – OKS (1:1)
10.06 – godz. 17.00
OKS – SANDECJA (1:1)
6.06  - godz. 17.00
ORLĘTA – OKS (0:1)
* wynik z rundy jesiennej

tabela
po rundzie jesiennej

1. MOTOR Lublin  15 32 28-11

2. KORONA II Kielce 15  28 28-17

3. GÓRNIK Wieliczka  15 27 19-14

4. HUTNIK Kraków  15 27 19-13

5. STAL Rzeszów  15 26 25-14

6. KOLEJARZ Stróże  15 26 18-11

7. ORLĘTA Radzyń  15 24 16-13

8. OKOCIMSKI  15 20 16-16

9. SANDECJA  N. Sacz 15 19 17-19

10. WIAŁOKA Dębica  15 18 20-23

11. WISŁA II Kraków  15 18 15-24

12. WIERNA Małogoszcz 15 17 12-29

13. AVIA Świdnik  15 15 9-15

14. AKS Busko Zdrój  15 14 17-23

15. HETMAN Zamość  15 12 10-22

16. STAL Sanok  15  7 10-25
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Ósme miejsce w tabeli po rundzie 
jesiennej to dobra pozycja do ataku 
o wyższe cele, czy też do obrony przed 
degradacją?
– Przystępując do rozgrywek, nie za-
kładaliśmy walki o czołowe miejsca, 
a to, co osiągnęliśmy na półmetku 
sezonu, odpowiada naszym aktualnym 
możliwościom.

I satysfakcjonuje Pana?
– Pierwszy rok po awansie z czwartej 
ligi traktujemy jako okazję do ogrania 
drużyny i dobrego przygotowania jej do 
walki o co najmniej 6-7. pozycję, gwa-
rantującą po reorganizacji rozgrywek 
miejsce w nowym kształcie drugiej ligi. 
W tym kontekście środek tabeli trzeba 
oceniać pozytywnie. 

Start jednak nie dawał powodów do 
optymizmu.
– To prawda, ale nie zapominajmy, że 
do zespołu przyszło kilku nowych za-
wodników, a oswojenie się paru piłka-
rzy z grą w wyższej klasie musiało nie-
co potrwać. Z drugiej strony, na samym 
początku przyszło nam zmierzyć się na 
wyjeździe z Kolejarzem, Motorem, Wi-
słoką i Hutnikiem – drużynami, które 
po rundzie jesiennej zajmują czołowe 
miejsca w tabeli. Gdyby udało się nam 
w tych meczach zdobyć punkty, to nasz 
zespół byłby w czubie.

Teraz powinno być łatwiej, bo zagra-
cie z tymi drużynami na własnym boisku.
– Wierzę, że tak będzie.

Kibice pomogą, ale zapewne nie 
tylko na tym buduje Pan swój optymizm? 
Wydaje się, że zespół doznał poważne-
go osłabienia po odejściu Pawła Weina-
ra do Arki Gdynia. 
– Owszem, Paweł był ostoją naszej 
defensywy, ale teraz zespół będzie grał 
w nieco innym, chyba korzystniejszym 
ustawieniu 3-5-2. Ponadto znacznym 
wzmocnieniem kadrowym powinien 

n

n

n

n

n

Awans 
bez rekordu

Przed inauguracją wiosennej rundy 
trzecioligowych rozgrywek, która nastąpi 

24 marca, rozmawiamy ze Zbigniewem 
Kordelą – trenerem piłkarzy
Okocimskiego Klubu Sportu

być dynamiczny i waleczny Dominik 
Policht, który wrócił z USA oraz inny 
wychowanek klubu – Rafał Okas, 
ostatnio grający w Stali Sanok.

To wszystkie zmiany, jakich Pan 
dokonał w przerwie zimowej?
– Oprócz nich pozyskaliśmy jeszcze 
„młodzieżowca” Wojciecha Kobylskiego 
z Krakusa. Żałuję natomiast, że nie 
udał się transfer bramkarza Glinika 
Gorlice – Tomasza Libery. Cóż, zabra-
kło pieniędzy.

No, właśnie – prawdą jest, że spon-
sor klubu ograniczył dotacje?
– Istotnie, mamy na ten rok nieco 
mniejszy budżet. Trzeba było renegocjo-
wać umowy z niektórymi zawodnikami, 
ale nie można narzekać. Mamy zapew-
nione przyzwoite warunki do pracy. 

Miejscowy browar nie jest jedynym 
sponsorem...
– Klub jest przecież także wizytówką 
Brzeska. Nic więc dziwnego, że oczeki-
wania wobec miasta są większe. Gdyby 
wzięło ono na siebie ciężar utrzymania 
bądź co bądź miejskiego obiektu, wówczas 
i kondycja całej sekcji piłkarskiej byłaby 
zdecydowanie lepsza. Przykład można by 
wziąć z wielu innych miast. W skali roku 
to wydatek około 350 tys. zł. 

Są szanse na tak znaczną pomoc?
– Wiem, że są prowadzone rozmowy 
z burmistrzem Brzeska. Jeśli Rada 
Miasta nie przyznałaby na klub takich 
środków, to chyba możliwe są inne roz-
wiązania. Ale ja nie jestem kompetent-
ny wypowiadać się w tych sprawach.

Zatem wróćmy do sportu. Jak ocenia 
Pan przygotowania do sezonu?
– Zima nas oszczędziła, więc naprawdę 
w dobrych warunkach cały czas mo-
gliśmy trenować na boisku. Podobnie 
jak przed rokiem przygotowywaliśmy 
się wyłącznie na własnych obiektach. 
Nie było potrzeby tracić pieniędzy na 
wyjazdowe zgrupowania. Drużyna już 
teraz bardzo dobrze prezentuje się pod 
względem motorycznym. 

Co, oprócz motoryki, będzie naj-
większym atutem Pana zespołu?
– Myślę, że zaskoczymy rywali ofen-
sywnym stylem gry. Doświadczeni 
Rafał Policht i Marcin Imiołek, a także 
Tomasz Metz i czyniący postępy Da-
riusz Karwat czy Sergiusz Kostecki 
– mają naprawdę spory potencjał. 
Zespół, który rozpocznie rozgrywki na 
wiosnę, będzie o wiele mocniejszy od 
tego sprzed roku.

n

n

n

n

n

n

Czy poprawi swoją pozycję?
– Na pewno stać nas na przesunięcie 
się w górę tabeli o 2-3 miejsca. To 
jest realne.

Nie obawia się Pan odejścia z dru-
żyny któregoś z podstawowych dzisiaj 
zawodników? Przecież już w tej przerwie 
zimowej bliski przejścia do ŁKS-u Łódź 
był Tomasz Metz.
– Tomek był obserwowany przez łódzki 
klub, z którym przebywał nawet na 
zgrupowaniu. Z transferu jednak nic 
nie wyszło, bo ŁKS zainteresowany był 
pozyskaniem go, ale bez odstępnego dla 
nas. Zarówno Metz, jak i pozostali pił-
karze z klubowej kadry, mają podpisane 
kontrakty, więc nie ma obawy, że odejdą 
od nas. No, chyba że będzie chciał ich 
pozyskać klub pierwszoligowy.

A Pan nie szuka innego pracodawcy?
– Nie widzę takiej potrzeby, tym 
bardziej że zaliczam się do „długo-
dystansowców”. W tarnowskiej Unii 
przepracowałem przecież jedenaście 
lat, w tym sześć sezonów prowadziłem 
zespół w drugiej lidze. Takie przypad-
ki w zawodzie trenerskim należą do 
rzadkości. Z OKS-em pracuję dopiero 
niespełna dwa lata.

W takim razie życzę Panu wywalcze-
nia awansu do drugiej ligi bez koniecz-
ności wyrównania rekordu długości pracy 
w jednym klubie. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: K

n

n

n

n

Po ostatniej rundzie drużyna
jest przygotowana do walki o wyższą 

pozycję w trzeciej lidze
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W styczniowym numerze BIM-u 
ukazał się teksty Bożeny Kali-
nowskiej „Krytycznie o mono-

grafii”. Autorka wypowiada się „kry-
tycznie o monografii” „Brzesko. Dzieje 
miasta i regionu”, co podkreśla także 
tytuł (jeśli tytuł pochodzi od redakcji, 
wówczas to redakcja naruszyłaby zasa-
dy bezstronności i obiektywizmu), za-
powiada zastrzeżenia do opracowania 
szkolnictwa powojennego, ale odwołuje 
się tylko – jak pisze – do „ustępu” 
(pół strony, s. 954-955). Dopatruje się 
nieścisłości w informacjach dotyczą-
cych LO, tymczasem fakty na 
temat LO znajdują się 
w monografii, ale na 
innej stronie. Pani 
Kalinowska pisze: „W 
rozdziale „Szkolnic-
two brzeskie w latach 
1989-2005” znajduje się 
ustęp zatytułowany „Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1”, a w nim 
pojawiły się nieścisłe informacje do-
tyczące działalności Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Brzesku. Przede wszystkim w latach 
1989-2002 byliśmy jeszcze samodzielną 
jednostką organizacyjną, a szkołą kie-
rował do roku 1990 mgr Jan Makurat, 
a od grudnia 1990 roku – mgr Józef 
Kubas. Dopiero od września 2002 roku 

liceum weszło w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1.”

Uważna lektura – choćby tylko spi-
su treści monografii – dowodzi, że 

rozdział nosi tytuł „Rozwój szkolnictwa 
w latach powojennych” i obejmuje 
strony 897-957. „Szkolnictwo brzeskie 
w latach 1989-2005” jest krótkim 
podrozdziałem, w którym zwraca się 
uwagę na organizację szkolnictwa 
w Brzesku w związku 

z wprowadzeniem re-
formy strukturalnej na mocy ustawy 
o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 roku i omawia się odpowiednio 
szkoły podstawowe i gimnazja oraz 
szkolnictwo ponadgimnazjalne, krótko 
podsumowując ich działalność. Frag-
ment „Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1”, jak sam tytuł wskazuje, 
poświęcony jest ZSP nr 1. LO tylko 
wymienia się w kontekście połączenia 

szkół i na końcu 
podkreślając do-
robek. O Liceum 
Ogólnokształcącym 
w Brzesku pisze się 
na stronach 904-
905 oraz 937-941, 
omawiając działal-
ność szkoły w latach 
1945-1991, o czym 
świadczy przed-
ostatnie zdanie na 
s. 940: „W latach 
1945-1991 Liceum 
Ogólnokształcące 
w Brzesku wy-
kształciło 4000 ab-
solwentów” (w przy-
pisie źródło).

Fragment mo-
nografii, na 

podstawie którego 
pani Bożena Kali-
nowska dopatrzy-
ła się nieścisłości 
brzmi :  „Zespół 
Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 
w Brzesku im. Mi-
kołaja Kopernika 
utworzono w roku 

szkolnym 2002/2003 na bazie dotych-
czasowego Liceum Ogólnokształcącego 
oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
(…) Zarówno Liceum Ogólnokształ-
cące, którego ostatnim dyrektorem był 
Józef Kubas (1990-2002) oraz Zespół 
Szkół Ekonomicznych, kierowany 
przez Jerzego Rogozińskiego w la-
tach 198501991 oraz Janinę Cehak 
w okresie 1991-2002, to szkoły o dużym 
dorobku, zasłużone dla społeczności 
lokalnej Brzeska i regionu.” (s. 954).

Nikt nie pisze o utworzeniu 
zespołu szkół w 1989 

roku, tylko w roku 
szk. 2002/2003 (oczy-
wiste jest, że we wrze-

śniu 2002, bo wtedy 
rok szkolny się zaczyna). 

Kadencję dyrektora Jana Ma-
kurata (1987-1990), wskazuje się na 

s. 940 w części poświęconej LO. Gdzie te 
nieścisłości, niech czytelnik osądzi sam.

Oto następny zarzut pani Kali-
nowskiej: „Autorka wymienia 

kolejnych dyrektorów Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w latach 1989-2005. 
Nie stosuje natomiast tego kryterium, 
pisząc o Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mikołaja Kopernika.”
I odpowiedni fragment monografii: 
„Rozwój liceum był możliwy dzięki 
pracy i aktywności wszystkich dy-
rektorów placówki: Witolda Zającz-
kowskiego (1945-1950), Władysława 
Glodta (1950-1955), Józefa Gurgula 
(1955-1960), Zbigniewa Starzyka 
(1960-1987), Jana Makurata (1987-
1990)”. (s. 940)
Zestawienie nie wymaga komentarza.

Wskazując na sesję naukową po-
święconą problematyce wejścia 

Polski do Unii Europejskiej, nie pisze 
się g d z i e ją zorganizowano, tylko 
k i e d y (2002 rok). Z kontekstu i zda-
nia poprzedzającego informację wyni-
ka, że stanowi ona o dorobku LO.
Nie znajdzie jednak czytelnik w mo-
nografii szczegółów takich jak przy-
gotowanie paczek świątecznych przez 
uczniów liceum, „okolicznościowych 
programów artystycznych”, organizo-
wanie kiermaszy, lekcji koleżeńskich 
(przez nauczycieli), wymiany młodzie-
ży, egzaminów maturalnych łączonych 
z wyższymi uczelniami, o co dopomina 
się pani Kalinowska. Takie informacje 
znajdują swoje miejsce w kronikach 
szkoły, sprawozdaniach z działalności 
placówki itd. Szkoła to instytucja wy-
chowawcza i edukacyjna zobowiązana 
do pewnych form działalności i aktyw-
ności w środowisku i chwała jej za to. 

Czytanie

ze zrozumieniem
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Tworzenie biogramów „niezapomnia-
nych nauczycieli” również przekracza 
ramy monografii, zwłaszcza, że jest 
to opracowanie poświęcone miastu 
i regionowi, nie liceum. Dyrektora Zbi-
gniewa Starzyka szeroko cytuje się na 
s. 904, 937, 940, 941, gdyż jest on auto-
rem opracowania „Rozwój gimnazjum 
i liceum w Brzesku w Polsce Ludowej 
1945-1978”, zamieszczonego w maszy-
nopisie powielonym „Zarys dziejów 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcą-
cego 1911-1978” oraz folderu okolicz-
nościowego „80 lat liceum w Brzesku”. 
Czesław Złonkiewicz został odnotowa-
ny w zestawieniu obrazującym stan 
zatrudnienia w liceum i gimnazjum 
w Brzesku w 1945 roku jako nauczyciel 
etatowy matematyki, stopień służbowy 
VII (tabela nr 17, s. 938), 
sporządzonym na podsta-
wie dokumentu „Rozdział 
czynności przygotowany 
przez dyrektora Witolda 
Zajączkowskiego” z dnia 
5 marca 1945 i 1 paździer-
nika 1945, znalezionym 
w Archiwum Państwo-
wym w Krakowie Oddział 
w Bochni.

O udz ia l e  uczn iów 
w olimpiadach i kon-

kursach przedmiotowych 
wspominam na s. 940 i 955, z ko-
nieczności wskazując kroniki szkolne 
jako źródło szczegółowych informacji 
(s. 940), gdyż nie otrzymałam takiego 
zestawienia, mimo że w 2004 roku 
zwróciłam się do dyrekcji ZSP nr 1 
o wykaz olimpijczyków i osiągnięć 
szkoły (choćby tylko za lata 1989-
2004). Możliwość zaprezentowania 
dorobku szkoły mieli też ostatni dyrek-
torzy LO: dyrektor Józef Kubas i jego 
zastępca Bożena Kalinowska, bo do 
nich, przystępując do pracy nad mo-
nografią, z taką prośbą zwróciłam się 
w 2001 roku. Wypożyczono mi wówczas 
kroniki szkolne, prosząc też bardzo 
szybko o ich zwrot. Nikt nie kwestionu-
je dorobku brzeskiego liceum, podobnie 
jak pozostałych szkół. Konieczność 
skrócenia do minimum informacji ze 
względu na ograniczoną liczbę stron 
przeznaczoną na poszczególne zagad-
nienia, a tak jest w przypadku każdego 
monumentalnego opracowania, może 
wywołać u czytelników, ale również 
u autorów, uczucie niedosytu. Na roz-
wój szkolnictwa w latach 1945-2005 
(60 lat) przeznaczono 60 stron. (LO 
w Brzesku w monografii poświęcono 
ok. 7 stron, zdecydowanie więcej niż 
innym szkołom).

Praca nad monografią ze wzglę-
du na brak opracowań była dla 

wszystkich autorów wyzwaniem, po-
szukiwanie źródeł i archiwaliów do 
dziejów Brzeska – intelektualną przy-
godą, a współpraca z tak znakomitym 
gronem naukowców i specjalistów oraz 
mieszkańcami Brzeska zaangażowa-
nymi w powodzenie przedsięwzięcia 
– przyjemnością i zaszczytem.
Lektura przypisów świadczy o ogrom-
nej liczbie dokumentów, które autorzy 
wykorzystali. Przy opracowaniu pro-
blemu szkolnictwa korzystano nie tylko 
z kronik szkolnych, również z protoko-
łów rad pedagogicznych, schematów 
organizacyjnych szkół, sprawozdań 
z wizytacji szkół dokonanych przez 
władze oświatowe, tj.: Wydziałów 

Oświaty i Kultury w Brze-
sku, Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Krako-
wie. W pracy przywołuje 
się bogate archiwalia 
Inspektoratu Oświaty 
w Brzesku, Starostwa 
Powiatowego w Brzesku, 
Urzędu Miasta i Gminy 
w Brzesku. „Kronika po-
wiatu brzeskiego” i „Kro-
nika miasta Brzeska” 
Jana Burlikowskiego 
mogły być wykorzystane 
dopiero po zweryfikowa-

niu informacji z innymi źródłami. 
Praca nad monografią dla wszystkich 
autorów była pracą badawczą. Suge-
stie wypowiedziane na łamach BIM-u, 
że „nie wykazano się sumiennością 
prawdziwego badacza” są krzywdzące, 
mijają się z prawdą i naruszają dobra 
osobiste autora opracowania. Godzą 
też w dobro publiczne, jakim jest mo-
nografia. Na szczęście profesorowie 
(nie liceum) Feliks Kiryk i Jan Lach, 
redaktorzy naukowi dzieła są gwaran-
tem wysokiego poziomu merytorycznego 
publikacji. Sami podczas promocji 
książki wskazywali na niedociągnięcia, 
ale są one natury technicznej (literówki, 
mała czcionka w tabelach, niektóre 
tytuły podrozdziałów mogły być inaczej 
zaadjustowane). Książka „Brzesko. 
Dzieje miast i regionu” została bardzo 
pozytywnie przyjęta przez środowiska 
naukowe Krakowa i Warszawy. Wypa-
da się cieszyć, że zainteresowanie dzie-
dzictwem kulturowym Brzeska owocuje 
dalszymi pracami. W Instytucie Peda-
gogiki Akademii Pedagogicznej w Kra-
kowie powstała praca magisterska na 
temat Technikum Mechaniczno-Elek-
trycznego w Brzesku, wykorzystująca 
rozdział „Rozwój szkolnictwa w latach 
powojennych”.

O G Ł O S Z E N I E

Krakowska Kongregacja Kupiecka 
o/Brzesko zaprasza do udziału 

w misji gospodarczej
do Republiki Mołdawii w terminie 
29 marca – 1 kwietnia 2007 roku

W tych dniach organizowane będą 
targi firm mołdawskich „Wszystko 
do domu” połączone z wystawami, 
seminariami i spotkaniami.
Będziemy szczególnymi gośćmi tych 
targów, mając możliwość nawiązania 
własnych kontaktów biznesowych 
ze specjalnie dla nas zaproszonymi 
firmami, przedstawicielami kultury 
i oświaty mołdawskiej oraz spotkań 
z wystawcami i przedsiębiorcami 
– organizatorami targów.
Oczekiwane branże:
* Materiały budowlane do wyposa-
żenia domu i biura
* Nowoczesne technologie budownictwa
* Wyposażenie i narzędzia
* Różnorodne rodzaje kafelek, płytki, 
linoleum
* Usługi remontowe, budownicze, 
wzornictwo i architektura
* Meble do wyposażenia domu, 
biura, hoteli, barów i restauracji
* Dywany i wykładziny, rolety, pościel
* Wyposażenie łazienek i pokoi
* Chemia gospodarcza
* Naczynia kuchenne i urządzenia AGD
* Metalowe wyroby ogrodzeniowe
* Urządzenia elektryczne
* Sprzęt ogrodowy
* Usługi bankowe, prawne i inne

Zachęcam do czytania dzieła „Brzesko. 
Dzieje miast i regionu”, czytania ze zro-
zumieniem i poznawania dziedzictwa 
kulturowego Ziemi Brzeskiej, z którego 
można być dumnym.

Anna Skoczek

Niniejszy tekst stanowi polemikę 
z wydrukowanym w styczniowym 
numerze BIM listem, wypowiadającej 
się w imieniu Stowarzyszenia Przy-
jaciół Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, 
Bożeny Kalinowskiej, wicedyrektora 
LO w latach 1990-2002. Wypowiedź 
dr Anny Skoczek została zamieszczo-
na w całości, z tytułem autorki.

Redakcja
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OD 23 DO 25 LuTeGO na hali Wisły 
Kraków trwały walki eliminacyjne ka-
detów i juniorów do Mistrzostw Polski. 
Z BKB „Magic Boxing” w kategorii 
wagowej 80 kg kadetów zakwalifikował 
się Kamil Mleczko oraz w kategorii 
juniorów Mateusz Ptasiński (54 kg).
To nie jedyny sukces klubu. 26-letni 
Piotr Franczyk w lutym zajął trze-
cie miejsce w zawodach Polskiego 
Związku Bokserskiego w Tarnowie. 
Zawodnik od listopada 2004 roku 
trenuje pod okiem edmunda Kubi-
siaka. W swojej wadze 75 kilogramów 
i grupie seniorów walczy z bokserami 
biorącymi udział w międzynarodowych 
olimpiadach i meczach.
Grand Prix to cykl trzech imprez. 
Następna odbędzie się w marcu w Gru-
dziądzu. Ośmiu najlepszych pięściarzy 
pojedzie na Mistrzostwa Polski. W lu-
tym w sali „Pałac–Tarnów” spotkało się 
102 zawodników. Czternastu walczyło 
w wadze Franczyka. Brzeszczanin prze-
grał w finale z Dariuszem Sękiem.
– Boks jest wspaniały! Zawsze przed 
walką pojawiają się obawy, ale strach 
mija na ringu. Wtedy nie myślę o tym, 
co czuję, ale jak uderzyć lub uniknąć 

SeKCJA SIATKóWKI dziewczyn, 
MKS „Gryf”, ma 85 uczestniczek. 
Trenują one w salach sportowych 
brzeskich podstawówek, Gimnazjum 
nr 2 i w hali przy ZSP nr 1. Startują 
w rozgrywkach Małopolskiego Związku 
Piłki Siatkowej. W kategorii mini piłki 
siatkowej grają zawodniczki prowadzo-
ne przez Magdalenę Kostecką (szko-
ły podstawowe). Młodziczki trenuje 
Magdalena Bednarczyk (gimnazja), 
a juniorki ćwiczą pod okiem Madaleny 
Kosteckej i Michała Kosteckiego 
(szkoły ponadgimnazjalne).
Zespół III ligi dziewcząt ukończył roz-
grywki sezonu 2006/2007 na ósmym 
miejscu spośród 13 startujących grup. 
– Zespół grał w niestabilnym składzie. 
Częste kontuzje i choroby nie dały 
możliwości rozegrania dwóch kolej-
nych meczów w takim samym składzie 
– tłumaczy trener Kostecki i zaznacza, 
że ten skład osobowy stać na wygraną 
w lidze oraz na próbę awansu do II ligi 
państwowej. – Należy wyróżnić dwie 
zawodniczki, które nie opuściły ani 
jednego meczu. Są to Wiola Kusiak 
oraz Magdalena Kostecka – zaznacza. 
Nowy sezon jego podopieczne zaczną 
we wrześniu.       (K)

Podsumowanie sezonu: 
piłka siatkowa kobiet

Na 24 mecze „Gryf” zdobył 33 punkty, 
co dało mu 8. miejsce w lidze.

Wygrane mecze:
SKAWA Wadowice – 3:0, 3:0
MKS Wieliczka – 3:2
POPRAD Stary Sącz – 3:1
JEDYNKA Tarnów- 3:0
KĘTRZANIN Kęty – 3:1, 3:2
OGNIWO Piwniczna – 3:0, 3:2
MOSiR Bukowno – 3:1, 3:2

SKŁAD:
Studentki: Marta Śnioszek, Paulina 
Kurek, Elżbieta Kukułka; ZSP nr 1: 
Magdalena Bączek, Dorota Zydroń, 
Anna Radecka, Wioletta Kusiak, Ilona 
Ropek; LO w Bochni: Ewa Trytko; PG 
nr 2: Małgorzata Stolarz, Katarzyna 
Gawenda, Magdalena Gicala, Pauli-
na Pająk; PG w Woli Dębińskiej: Anna 
Drużkowska, Lucyna Matura; Grające 
trenerki: Magdalena Kostecka (ZSP 
nr 1), Urszula Gancarz (SP nr 2)

WIKARIuSZe diecezji tarnowskiej, 
ks. Sławomir Szyszka ze Szczepa-
nowa i ks. Piotr Cichoń z Okocimia, 
wystąpili w reprezentacji Polski w III 
Mistrzostwach Europy Kapłanów 
w Piłkę Halową w Sarajewie od 12 
do 14 lutego. Polscy księża zakoń-
czyli mistrzostwa jako wicemistrzo-
wie. W półfinale stoczyli zacięty bój 

Piłka kapłanów

z gospodarzami turnieju, Bośnią 
i Hercegowiną, pokonując ich na 5 
sekund przed końcem meczu 1:0. Po 
raz trzeci z rzędu w finale spotkały 
się drużyny Polaków i Chorwatów. 
Mecz zakończył się remisem 1:1. 
Dopiero w rzutach karnych repre-
zentacja Chorwacji pokonała naszych 
kapłanów wynikiem 4:3.     (gaw)

sukcesy magicznych pięściarzy

ciosu. Myślę o tym, jak boksować, 
żeby walka była piękna technicznie... 
– Franczyk z entuzjazmem ocenia swo-
ją dyscyplinę. – Ciężko jest się nastawić 
na zwycięstwo, gdy wiem, że walczę 
z bardzo dobrym zawodnikiem. Czasem 
łatwiej jest boksować z nieznajomym. 
Jednak najlepiej walczyć z kimś po raz 
kolejny. Wtedy można przewidzieć jego 
słabe i mocne strony. Zdarza się i tak, 
że zwycięstwo jest kwestią przypadku, 
a nie umiejętności...
Jeździ na różne zawody i mecze spa-
ringowe. – Często trener zabiera nas 
do Nowego Sącza, do Krakowa na halę 
Wisły lub Wandy w Nowej Hucie. Dwa 
razy boksowałem na turnieju o Złotą 
Rękawicę Wisły. W 2005 roku prze-
grałem dopiero w finale – nie kryje 
zadowolenia. – W zeszłym roku brałem 
udział w Gali Boksu w Brzesku, a na 
drugiej imprezie w naszym mieście, 
Eliminacjach o Puchar Polski kadetów 
i juniorów boksowałem w walce poka-
zowej. Trener zabrał mnie także do 
Norymbergi. Ten rok rozpoczął się od 
meczu Berlin–Kraków w Niemczech.

Karina GAWeł

Z pucharem wicemistrza (pierwszy z lewej 
w dolnym rzędzie – ks. Piotr Cichoń, obok 

niego z prawej – ks. Sławomir Szyszkafo
t.
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