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„...Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełny barwnych pisanek.
I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole śniadanie...”

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy,
ciepła wiosennego słońca i spokoju duszy,

jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny.
Życzymy, aby nadchodzące Święta były źródłem

wszelkich pomyślności.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Lech Pikuła

Burmistrz Brzeska Jan Musiał
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Radni Rady Miejskiej

Wierzę w magiczną moc Wielkanocy. Cała otoczka tych dni,
religijne obrzędy i ludowe tradycje, jak żadne inne, prowo−
kują największych twardzieli do refleksji nad sensem trwa−
nia, przemijania, odrodzenia. W wiosennym słońcu budzą−
ca się do życia natura dodaje otuchy, napawa optymizmem,
podtrzymuje iskrę nadziei, zachęca do tworzenia z pasją.
Tak bardzo tego wszystkiego nam dzisiaj potrzeba nie tylko
podczas tych świątecznych dni. Wierząc w trwałość owej
magii, w imieniu Zespołu Redakcyjnego BIM−u, życzę jej
wszystkim naszym Przyjaciołom i Czytelnikom.

Marek Latasiewicz
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Człowiekowi nie wystarcza zaspokoje−
nie najbardziej przyziemnych potrzeb.

Pragnie czegoś więcej niż kiełbasa, zabawa
czy piwo. W każdym jest chęć tworzenia,
czynienia dobra, tworzenia wspólnoty miło−
ści z innymi ludźmi. Pragnąc tego, co naj−
głębsze, napotykamy jednak na własne
ograniczenia. Wynikają one z grzechu pier−
worodnego oraz z powodu naszych osobi−
stych grzechów i zniewoleń. Skażeni grze−
chem, nie potrafimy sobie poradzić z własną
słabością, ale także nie radzimy sobie ze sła−
bością drugiego człowieka, zwłaszcza z naj−
bliższego otoczenia. „Zapłatą za grzech jest
śmierć” – mówi św. Paweł (Rz 6,23). Jest to
śmierć duszy, śmierć duchowa, oddzielają−
ca nas od Boga, który jest źródłem wszelkie−
go dobra i piękna, szczęścia i spełnienia.
Jest jednak Dobra Nowina. Do mnie nie−
szczęśliwego i grzesznego przychodzi Chry−
stus. Przychodzi na świat, aby mnie odku−
pić. Wciela się w naturę ludzką, będąc
w pełni Bogiem, staje się w pełni człowiekiem.
Chce mnie odkupić przez całkowitą ofiarę
z siebie. To najpełniejsze ofiarowanie siebie
Bogu polega przede wszystkim na wy−
pełnieniu woli Ojca...
Jednocząc się z cierpiącym Chrystusem,
możemy ofiarować również swoje własne
cierpienie dla zbawiania ludzi. To jest wiel−
ka tajemnica, że współcierpiąc z Jezusem,
mamy współudział w odkupieniu świata.
Możemy ofiarować Jezusowi nasze cier−
pienie fizyczne, a także ból związany z we−
wnętrznym rozdarciem, odrzuceniem,
trudną sytuacją emocjonalną. Przez to
wszystko Pan Jezus już przeszedł. Do−
świadczył zdrady Judasza, jednego ze
swoich apostołów, nie kogoś obcego, ale
przyjaciela. Dlaczego Jezus dopuścił do
takiej sytuacji? Być może dlatego, aby so−
lidaryzować się z tymi, którzy dzisiaj do−
świadczają zdrady najbliższej osoby.

„Dziś mi Jezus powiedział: Często nazywasz
mnie mistrzem swoim. Miłe to jest dla

mojego serca, ale nie zapominaj, uczennico
moja, że jesteś uczennicą mistrza ukrzyżowa−

nego; to jedno słowo niech ci wystarczy.
Ty wiesz, co się zawiera w krzyżu.”

 (Dzienniczek 1513)

„Dziś w czasie mszy świętej widziałam
Pana Jezusa cierpiącego, jakoby konał

na krzyżu – który rzekł: Córko moja,
rozważaj często cierpienia moje, które

dla ciebie poniosłem, a nic ci się
wielkim nie wyda, co ty cierpisz dla

mnie. Najwięcej mi się podobasz, kiedy
rozważasz moją bolesną mękę; łącz

swoje małe cierpienia z moją bolesną
męką, aby miały wartość nieskończoną

przed moim majestatem”.
(Dzienniczek 1512)

 Skracajmy
czas ucisku

Jakie mamy dowody, że Pan Jezus zmar−
twychwstał? W Ewangelii nie ma ani

jednego opisu Zmartwychwstania. Gdyby
autorzy Ewangelii chcieli kłamać, mogliby
wymyślić scenę zmartwychwstania. To, że
nikt tego najważniejszego wydarzenia nie
opisał, jest właśnie dowodem, gdyż świad−
czy o wiarygodności Ewangelii. Apostołowie
nie ośmielili się opisać czegoś, czego nie wi−
dzieli jako świadkowie.
Zmartwychwstały Jezus, zanim objawił się
uczniom, pokazał się najpierw Marii Mag−
dalenie – kobiecie, byłej prostytutce. W cza−
sach Jezusa kobieta nie mogła być świad−
kiem w sprawie sądowej, a tu Jezus uczynił
ją swoim pierwszym świadkiem i posłał do
uczniów, aby powiedziała im, że spotkała Go
żywego. Gdyby Ewangelia była zmyślona,
to do tej misji zostałby wybrany mężczyzna.
Dowodem zmartwychwstania jest także to,
że wszyscy uczniowie, oprócz Jana, oddali
życie za prawdę o Jezusie, ponieśli śmierć
męczeńską. Gdyby byli oszustami, ukrywa−
jącymi ciało Jezusa, nie spotkałaby ich taka
śmierć.
Skutkiem zmartwychwstania i zesłania Du−
cha Świętego jest powstanie wspólnoty Ko−
ścioła i jej szybki rozwój. Ci, którzy spotkali
Zmartwychwstałego, świadczyli o tym z od−
wagą i prostotą. A potem na przestrzeni
2000 lat miliony ludzi nawiązały relację mi−
łości z Jezusem Zmartwychwstałym, wcho−
dząc na drogę świętości.

„Poznałam, że największa potęga jest
ukryta w cierpliwości. Widzę, że cierpli−

wość zawsze wiedzie do zwycięstwa, choć
nie zaraz, ale to zwycięstwo pokaże się po
latach. Cierpliwość łączy się z cichością.”

 (Dzienniczek 1514)

Nie mówimy, że oczekujemy powrotu Je−
zusa, ale Jego przyjścia. Dlaczego? Bo

On jest wciąż z nami. Powiedział bardzo
wyraźnie: „A oto jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt
28,20). Pan Jezus Zmartwychwstały przyj−
dzie powtórnie, ale już inaczej, niż w mo−
mencie narodzenia. Przyjdzie „w chwale”,
to znaczy w pełni swojej mocy.
Koniec świata często kojarzy się ludziom
z kataklizmem i zagładą. Tymczasem przyj−
ście w chwale – paruzja – to przyjście w peł−

ni szczęścia. Jezus mówi, że sprawiedliwi
będą wtedy „jaśnieć jak słońce” (Mt 13, 43).
To będzie pełnia czasu, zwieńczenie wszel−
kich wspaniałych dzieł Bożych. Kiedy Je−
zus wspomina o końcu świata, mówi: „na−
bierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ
zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 28), czyli
coś wspaniałego dla nas. W Apokalipsie
mamy piękny opis wizji św. Jana: „I ujrza−
łem niebo nowe i ziemię nową (...), a On
będzie „BOGIEM Z NIMI”, i otrze z ich oczu
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie”
(Ap 21,1−5).
Otrzymujemy obietnicę czegoś, czego do koń−
ca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale na
pewno obietnica ta jest związana z czułą mi−
łością Boga. Od proroka Izajasza dowiadu−
jemy się, że Bóg zaprosi nas na ucztę z „tłu−
stego mięsa i wybornych win” (Iz 25, 6).
W Starym Testamencie tłuszcz należał się
Bogu, tłuszcz ze zwierząt ofiarnych spala−
no dla Boga na ołtarzu. Czyli zapowiedzia−
na uczta oznacza, że będziemy mieli udział
w tym, co należy do Boga. Natomiast u św.
Mateusza czytamy, że gdy Jezus przyjdzie:
„Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie
potężnym” (Mt 24,30−31). Trąby w przepi−
sach prawa Starego Testamentu służyły do
ogłoszenia mocy i świętości Boga. Ogłaszały
też rozpoczęcie roku jubileuszowego, w któ−
rym umarzano wszelkie długi. Głos trąb za−
powiada więc nie tylko przyjście mocy Bo−
żej, ale również wyzwolenie, odkupienie,
wolność, radość, pokój, świętowanie.
Jezus mówił, że przed Jego powtórnym przyj−
ściem na świat będzie czas ucisku, będą woj−
ny, trzęsienia ziemi, kataklizmy. Te wszy−
stkie nieszczęścia od momentu śmierci
i zmartwychwstania Jezusa nieustannie
trwają. Ich koniec, a nie początek, nastąpi
z chwilą przyjścia Pana.
Jezus obiecuje, że czas ucisku zostanie skró−
cony ze względu na wybranych. Wybrani to
ci, którzy przez chrzest i przez wiarę idą za
Jezusem. Czyli naszym zadaniem jest skra−
canie czasu ucisku i przyspieszanie przyj−
ścia Pana. W jaki sposób możemy to czynić?
Przez dziękczynienie i oddawanie chwały
Bogu naszym życiem.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu,
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie

i oczekujemy Twego przyjścia w chwale...

Ks. Józef Mularz
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Ostatni raport
Radna Anna Kądziołka−Kukurowska,
przewodnicząca komisji opiniującej celo−
wość ewentualnego przejęcia przez gminę
zespołu pałacowo−parkowego od powiatu,
złożyła obszerne sprawozdanie z działal−
ności tej komórki od momentu powołania
jej do życia. W okresie od 5 grudnia ubie−
głego roku, czyli momentu, kiedy Rada
Miejska powołała komisję, odbyło się sie−
dem posiedzeń, w tym także wyjazdowe
do Niepołomic i Wieliczki. Uznano, iż do−
świadczenia innych samorządów w odna−
wianiu i utrzymywaniu obiektów zabytko−
wych mogą stać się istotnym argumentem
w dyskusji nad sensem przejęcia pałacu
Goetzów od władz powiatowych. Sam kom−
pleks składa się z budynku, kilkunasto−
hektarowego parku i lasu. W sumie zaj−
muje on powierzchnię ok. 44 ha. Radni
obawiali się oddawać pałac w prywatne
ręce ze względu na możliwość utraty kon−
troli nad tym, co w budynku powstanie
i czemu będzie służył. Rzeczoznawcy wy−
cenili wartość nieruchomości na 3,8 mln
zł, jednak powiat gotowy byłby przekazać
ją nieodpłatnie gminie, by uniknąć dal−
szych kosztów, związanych z utrzyma−
niem oraz postępującej degradacji sub−
stancji majątkowej.
Komisja doszła do wniosku, że najroz−
sądniejszym rozwiązaniem byłoby po−
wołanie fundacji na rzecz pałacu, która
zajęłaby się gromadzeniem środków nie−
zbędnych na rewaloryzację zabytku. Jest
to perełka architektury na skalę Mało−
polski, a może i całego kraju. – Tema−
tem trzeba zainteresować nie tylko gmi−
nę, powiat czy województwo, ale może
np. Kościół. W pałacu znajduje się prze−
cież kaplica, w której mogłyby być udzie−
lane śluby. Możnaby również podjąć
współpracę z Akademią Rolniczą i przyj−
mować studentów na praktyki – to tyl−
ko niektóre propozycje radnej Kądzioł−

Koniec misji

     komisji?

poro pracy mieli brzescy rajcy podczas ostatniej sesji. Obok debat na temat
przyszłości pałacu Goetzów oraz stanu bezpieczeństwa publicznego,
znalazło się aż dziesięć uchwał. Nic więc dziwnego, iż sesja trwała, niemal
nieprzerwanie, przez osiem godzin.

S

ki−Kukurowskiej. – Tutaj mogłyby prze−
nieść swe siedziby MOK i biblioteka pu−
bliczna, która już teraz boryka się z pro−
blemami lokalowymi. Uniknęlibyśmy
wówczas konieczności budowy nowego
obiektu. Uważam również, że pomiesz−
czenia na piętrze powinny zostać za−
adaptowane na hotel – dodała radna.
Faktem jest, iż miejsca do wykorzysta−
nia jest sporo. W pałacu znajdują się bo−
wiem aż 234 pomieszczenia. Zrodziła się
również nadzieja na współpracę z Ko−
palnią Soli w Wieliczce, jednak dopiero
po oddaniu do użytku autostrady, która
skróci czas przejazdu pomiędzy miasta−
mi.
– Biorę udział w spotkaniach ze staro−
stą w tej sprawie, ale podstawowym kro−
kiem będzie podjęcie przez Radę Powia−
tu decyzji o przekazaniu pałacu –
odpowiadał burmistrz Jan Musiał. –
Trzeba też oszacować koszty funkcjono−
wania obiektu i ewentualne przychody
z jego działalności. Z pewnością nie−
odzowne będzie połączenie funkcji kul−
turalnych i komercyjnych. Jedno jest
pewne – trzeba się spieszyć, aby jeszcze
przed zimą znaleźć w budżecie środki na
sporządzenie dokumentacji technicznej
renowacji, zabezpieczenie dachu oraz na
utrzymanie obiektu przez całą zimę.
Radni postanowili przyjąć oświadczenie,
które stanowi wolę przejęcia pałacu od
władz powiatowych. Daje to również bur−
mistrzowi miasta uprawnienia do pro−
wadzenia rozmów w tej sprawie.
Oświadczenie zostało przez brzeskich
rajców przyjęte jednogłośnie. Pojawiły się
jednocześnie głosy, by komisję zwaną
„pałacową” rozwiązać, gdyż zakończyła
ona już swoją misję. Stanie się to naj−
prawdopodobniej tuż po przejęciu obiek−
tu przez gminę.

Grunty za „złotówkę”
Zgromadzeni na posiedzeniu mogli tak−
że wysłuchać analizy stanu bezpieczeń−
stwa publicznego, przedstawionej przez

komendanta powiatowego policji, An−
drzeja Małka oraz zapoznali się z funk−
cjonowaniem szkół podstawowych nr 2
i nr 3 w Brzesku oraz nr 1 i nr 2 w Ja−
downikach, na podstawie raportu naczel−
nika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
UM, Józefa Cierniaka.
Ponadto podjęto niezwykle istotną dla
mieszkańców blokowisk uchwałę w spra−
wie stosowania bonifikaty przy nabywa−
niu na własność przez Spółdzielnię Miesz−
kaniową w Brzesku nieruchomości
oddanych w użytkowanie wieczyste. Radni
wyrazili zgodę, by odsprzedać spółdziel−
ni grunty z bonifikatą w wysokości 90 %.
Następnym krokiem będzie przekazanie
przez spółdzielnię gruntów mieszkańcom
za symboliczną „złotówkę”.

Zasłużeni dla Brzeska
Już niebawem zaszczytny tytuł „Zasłu−
żony dla Miasta Brzeska” odbiorą pań−
stwo Anna i Kazimierz Kuralowie, sły−
nący z wszechstronnej działalności
charytatywnej, nie szczędzący wsparcia
osobom potrzebującym – najuboższym,
chorym, samotnym. Radni nie mieli wąt−
pliwości, iż tytuł ten należy się właśnie
właścicielom restauracji „Galicyjska”.
Jednocześnie zdecydowano o nadaniu ty−
tułu „Honorowy Obywatel Miasta Brze−
ska” księdzu prałatowi Zygmuntowi
Bochenkowi, proboszczowi parafii pw.
św. Jakuba Apostoła i Marii Matki Ko−
ścioła w Brzesku.
W związku ze zbliżającymi się wybora−
mi do Parlamentu Europejskiego pod−
jęto ponadto dwie uchwały dotyczące
utworzenia specjalnego obwodu do gło−
sowania w SP ZOZ oraz włączającą trzy
nowo powstałe ulice w mieście do odpo−
wiednich obwodów głosowania. Dodat−
kowo podjęto decyzję o powiększeniu
składu Komisji Prawa, Porządku Pu−
blicznego i Promocji Rady Miejskiej
o osobę Janiny Drużkowskiej−Cader,
która sama wyraziła chęć uczestnicze−
nia w pracach tego gremium.        (IW)

Wciąż nie jest znana przyszłość
pałacu Goetza.
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Goście z Płowdiw

Na początku marca w brzeskim magistracie gościli przedstawiciele bułgar−
skiego Płowdiw. Celem ich wizyty było nawiązanie szerszej współpracy go−
spodarczej pomiędzy lokalnymi firmami oraz wzajemne poznanie samorzą−
dowców i przedsiębiorców obydwu miast.

Współpracę zainicjowało przedsiębior−
stwo Matik Chemiplast, które już od
dawna oferuje swoje usługi na bułgar−
skim rynku. Firma zajmuje się m.in.
produkcją elewacyjnych mas plastycz−
nych, farb i klejów. Z wizytą do Brze−
ska przybyła wiceprezydent 500−ty−
sięcznego miasta i jednocześnie
architekt odpowiedzialna za budownic−
two regionalne – Emilia Chirilowa,

inżynier miejski, dyrektor generalny ds.
architektury i budownictwa – Dicio
Hristov Dafow, poseł w parlamencie
bułgarskim, dyr. ds. inwestycji – Pe−
ter Popow, dyr. Konsorcjum Bellini –
Hristo Belev, odpowiedzialny za sprze−
daż w Konsorcjum Bellini – Janko Iwa−
now. Obecni też byli: Giuseppe Filar−
di – dyr. firmy Chemiplast w Szwajcarii
oraz Wiesław Czerski – dyr. ds. pro−
dukcji i technologii tejże firmy.
Przy okazji roboczej wizyty, delegacja
została przyjęta przez burmistrza
Jana Musiała. – Było to spotkanie kur−
tuazyjne, na którym zarekomendowa−
łem naszym gościom brzeskie firmy.
Cieszę się, że tutejsze przedsiębiorstwa
chcą eksportować swoje produkty oraz
usługi i rozwijać się. Ponadto obowiąz−
kiem gminy jest wspieranie tego typu
inicjatyw, co niniejszym czynimy – po−
wiedział nam burmistrz Brzeska. (IW)

Z satysfakcją informujemy, że w konkursie na najlepszego inwestora obiektu sporto−
wego w 2003 roku jednym z laureatów została Gmina Brzesko. II nagrodą wyróżnio−
no krytą pływalnię, którą oddano do użytku w kwietniu ub. roku. Konkurs odbywał
się pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a nagrodę odebrała
delegacja Urzędu Miejskiego 1 kwietnia br. podczas odbywających się w Warszawie
X Międzynarodowych Targów Mody, Sprzętu i Budownictwa Sportowego – „Sport –
Rekreacja 2004”. Gratulujemy!        (mk)

Na granicy opłacalności

MIEJSKIE Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Brzesku zna−
lazło się w poważnych tarapa−
tach finansowych. Jeśli w najbliż−
szym czasie nie zostanie
wdrożony program naprawczy,
spółce może zabraknąć pieniędzy
do końca roku.
Konkurencja na brzeskim rynku
przewozów pasażerskich nie jest
równa. Od kilku lat MPK mie−
rzy się z prywatnymi przewoźni−
kami, jednak wciąż jest w gor−
szej sytuacji. Kierowcy busów
kursują w najlepszych godzinach
i dniach oraz obsługują najpopu−
larniejsze linie. Spółka musi na−
tomiast zapewnić dojazd miesz−
kańcom nawet najodleglejszych
miejsc w gminie, często przewo−
żąc w autobusach tylko... powie−
trze. Powstał już nowy program
naprawczy, opracowany przez
prezesa MPK, w porozumieniu
z Radą Nadzorczą. Koncepcje
w nim zawarte określają dodat−
kową dotację gminy w wysokości
160 tys. zł, bądź redukcję za−
trudnienia lub likwidację liczby
wykonywanych kursów.

Budownictwo do gmin?

PODCZAS ostatniej sesji Rady
Powiatu trzech wójtów usiłowa−
ło przekonać starostwo, aby zgo−
dziło się na przekazanie części
kompetencji wydziału budownic−
twa do gmin. Po niedawnej
zmianie przepisów obecnie wy−
łącznie Starostwo może wyda−
wać pozwolenia na budowę. Ze
względu na daleki dojazd peten−
tów do stolicy powiatu zapropo−
nowano, by urząd skierował
część swoich pracowników do
poszczególnych gmin. Byłaby to
jedyna możliwość rozwiązania
tego palącego problemu, bez „na−
ginania” przepisów prawnych.
Sprawa ma jeszcze być tema−
tem debaty podczas planowane−
go spotkania zarządu powiatu
z Konwentem Wójtów i Burmi−
strzów Powiatu.

W SKRÓCIE

Nagrodzona pływalnia!

Mimo przewlekłej niedyspozycji,
która m.in. nie pozwala na stawie−
nie się przed Sądem Powszechnym,
radny Sejmiku Małopolskiego Cze−
sław Kwaśniak nie ogranicza ak−
tywności w działalności politycznej.
Pisze apele, zwołuje konferencje,
uczestniczy w rozmaitych zebra−
niach, wysyła do redakcji gazet li−
sty otwarte, wyrażając w nich swe
niezadowolenie z zarządzania gmi−
ną i powiatem brzeskim.
Tymczasem przed Sądem Rejonowym
w Brzesku toczy się sprawa z jego powódz−
twa przeciwko burmistrzowi Brzeska,
którego oskarżył o naruszenie dóbr oso−
bistych poprzez powiedzenie, że radny
Kwaśniak w związku z prowadzeniem sa−
mochodu po pijanemu „w sposób ewi−
dentny prawo naruszył, a obecnie ma
poważne problemy z wymiarem sprawie−

dliwości, zmienia zeznania i mataczy”.
Na posiedzenie Sądu, wyznaczone na 10
marca, Kwaśniak nie stawił się, przed−
stawiając przez swego pełnomocnika za−
świadczenie lekarskie. Natomiast propo−
zycja ugody, zaproponowana przez
burmistrza Brzeska, nie została przyję−
ta. Sąd zdecydował więc o zweryfikowa−
niu powodów, jakie stoją Kwaśniakowi
na przeszkodzie, by zgłaszać się na we−
zwania Temidy i skierował go na kolejne
badania przez biegłych lekarzy.
Przed zamknięciem numeru BIM−u do
druku termin następnej rozprawy nie
był znany.  (l)

Aktywność
radnego

Burmistrz Brzeska z bułgarskimi gośćmi.
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Przez powiat rowerem

WSZYSTKIE gminy powiatu
brzeskiego porozumiały się
w sprawie wspólnego przygotowa−
nia sieci tras rowerowych. Uda−
jąc się w podróż jednośladem, jed−
nym z wybranych szlaków, można
będzie trafić w najbardziej atrak−
cyjne miejsca i zobaczyć najcen−
niejsze zabytki. W koordynację
działań pomiędzy gminami zaan−
gażował się radny powiatowy Ka−
zimierz Brzyk. W przygotowania
i wytyczenie tras rowerowych, li−
czących w sumie około 200−300
km, zaangażowało się również
Biuro Promocji i Rozwoju Urzę−
du Miejskiego w Brzesku.
Wszystkie samorządy wspólnie
wystąpią o dofinansowanie przed−
sięwzięcia z funduszy unijnych za
pośrednictwem Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.

Stop goliźnie

KILKADZIESIĄT tysięcy zło−
tych gmina Brzesko zamierza
wydać na ochronę uczniów tutej−
szych szkół przed szerzącą się
w Internecie pornografią. Zaku−
piony zostanie specjalny pro−
gram „Cenzor”, który w pierw−
szej kolejności zainstalowany
będzie w komputerach biblio−
tecznych i świetlicowych, czyli
tam, gdzie opiekunowie nie
mogą bezpośrednio czuwać nad
młodzieżą surfującą po sieci.
Później system ten zostanie za−
instalowany w salach informa−
tycznych w gimnazjach.

Bezpieczeństwo i kredki

KILKASET egzemplarzy ksią−
żeczek do kolorowania pt. „Bez−
pieczeństwo przedszkolaka” tra−
fiło do brzeskich przedszkoli.
Wydawnictwo przedstawia w cie−
kawy sposób, jak należy zacho−
wać się w domu, na ulicy czy
w szkole. Kolorowanki, ufundo−
wane przez Starostwo Powiato−
we w ramach akcji „Bezpieczny
Powiat Brzeski”, kolportowane
są wśród najmłodszych przez
samych policjantów.            iw

„Hulające wietrzysko, harmider ptasich
śpiewów, chyżo czmychające zbudzone
z drzemki tchórze” – to tylko niewielkie
fragmenty dyktanda, z jakim musieli się
zmierzyć uczestnicy gminnego konkursu
pod patronatem burmistrza Brzeska, o ty−
tuł „Mistrz Ortografii 2004”. Od trzech
lat konkurs jest organizowany w Szkole
Podstawowej w Buczu.
Pomysłodawcami konkursu są nauczyciel−
ki Dorota Bałut i Maria Koryga. One
również, wraz z Elżbietą Baran oraz
Mirosławem Migdałem, zasiadają
w komisji oceniającej prace. Konkurs skie−
rowany jest do uczniów klas szóstych, ale
wraz z nimi do dyktanda zasiedli rów−

Mieszkańcy Bucza dobrze przygotowali
się w tym roku na wiosenny przylot bo−
cianów. Kilka gniazd górujących nad wsią
jest tutaj symbolem przyjaznego klima−
tu i gwarantem odpowiedniego przyrostu
naturalnego.
Minionej zimy nie przetrwało jedno
z gniazd, znajdujące się na posesji sołty−
sa, Stanisława Milewskiego. Misternie
sklecone przez ptaki, nie oparło się śnież−
nej zimie. Postanowiono więc upleść z wi−
kliny nowe gniazdo i zamontować je jesz−
cze przed przylotem bocianów. Z pomocą
pospieszyli strażacy z brzeskiej komen−
dy PSP (na zdjęciu), dysponujący odpo−
wiednim podnośnikiem. Wiklinowy kosz
nałożono na drewniany pal, który jedno−
cześnie nieco skrócono. – Bociany nie naj−
lepiej się tutaj czuły, gdyż gniazdo znaj−
dowało się trochę zbyt wysoko – uważa
Stanisław Milewski.
− Sołtys myślał, że jak zrobi najwyższe
gniazdo, to i bociany do niego najprędzej
przylecą – żartują mieszkańcy obserwu−

Mistrz ortografii

nież dorośli – nauczyciele, dyrektorka
PSP w Buczu Agata Basaraba oraz wi−
ceburmistrz Krzysztof Bigaj. W grupie
starszych uczestników konkursu przyzna−
no dwie równorzędne nagrody „Złotego
Pióra” dla Marii Węglowskiej z PSP nr
2 w Brzesku i Anny Dobrzańskiej z PSP
w Okocimiu. Zaszczytny tytuł „Mistrza
Ortografii 2004” przypadł natomiast
Maciejowi Pajorowi z Okocimia.
Organizatorzy dziękują za pomoc w orga−
nizacji imprezy naczelnikowi Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu UM Józefo−
wi Cierniakowi, radnemu Stanisławo−
wi Milewskiemu i sponsorowi – piekar−
ni „Jedność” z Rudy Rysiów.         (IW)

Będzie więcej dzieci...

jący zdarzenie. W połowie marca pierw−
sze ptaki pojawiły się w swych gniazdach,
także w tym, przygotowanym specjalnie
przez sołtysa.         (IW)

Do dyktanda przystąpili również dorośli. Na pierwszym planie: wiceburmistrz Krzysztof
Bigaj i dyr. Agata Basaraba. Fot. I. Węglowski
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Wielkanoc to najważniejsze święto
u chrześcijan, podczas którego przeży−
wamy śmierć i zmartwychwstanie Chry−
stusa. Każdy region Polski ma z zwią−
zane z tym okresem różne zwyczaje
i tradycje. Są one tak silnie zespolone
z tradycjami religijnymi, że trudno jest
czasami dostrzec rozgraniczenie między
kościelnymi obrzędami, a tradycjami
życia świeckiego. W kulturze ludowej
Święta Wielkanocne to moment prze−
łomu. W przyrodzie nadchodzi wiosna,
po raz kolejny rozpoczyna się cykl prac
na roli, które w efekcie mają zapewnić
dobrobyt. Właśnie z pomyślnością i po−
wodzeniem związanych jest szereg zwy−
czajów i tradycji. Niektóre z nich prze−
trwały do dzisiaj.

Niedziela Palmowa
W tym dniu Kościół obchodzi triumfal−
ny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Na
pamiątkę tego wydarzenia wierni przy−
noszą do świątyń palmy, symbolizują−
ce te, którymi witano Jezusa. Niegdyś
obowiązkowe było samodzielne wyko−
nanie takiej palmy. Zazwyczaj robiono

R e l i g i j n e
obrzędy i tradycja

je z gałązek wierzby oraz dekorowano
kwiatami wykonanymi z bibuły. Poświę−
coną w kościele palmę umieszczało się
w domu, nad drzwiami lub za ramą
świętego obrazu, aby strzegła od ognia
i piorunów. Rolnicy głaskali nią zwie−
rzęta, aby nie chorowały. Szli także
w pole i błogosławili nią ziemię, żeby
ustrzec swoje plony od różnych zaraz.
Zwyczaj wykonywania oryginalnych
palm przetrwał szczególnie na południu
kraju. W nie tak odległej od Brzeska –
Lipnicy Murowanej co roku odbywają
się konkursy na największe i najbar−
dziej fantazyjnie zdobione palmy.
W ostatnich latach tradycję tę przejęły
inne miejscowości, m.in. w Okocimiu
zwyczaj ten cieszy się coraz większym
zainteresowaniem, nie tylko miejsco−
wych, parafian.

Wielki Czwartek
Ten dzień nazywany jest także Świę−
tem Kapłanów, ponieważ w tym dniu,
w czasie Ostatniej Wieczerzy został
ustanowiony sakrament kapłaństwa.
Wszystkim chyba znany jest obrzęd ob−

mywania nóg dwunastu wiernym przez
kapłana, co jest nawiązaniem do gestu
Pana Jezusa, który obmył nogi swoim
dwunastu uczniom. Kiedy w kościele za−
wiązywano dzwony, gospodarze szcze−
pili drzewa owocowe, wierząc, że będą
lepiej rodziły. Wieczorem, głównie na
wsiach, młodzi chłopcy biegali z kołat−
kami (symbolizującymi zdradę Juda−
sza). Wierzono, że ich dźwięk odstra−
szy wszelkie zło.

Wielki Piątek
To dzień, w którym obchodzimy pamiąt−
kę śmierci Jezusa. Dawniej był to dzień
pełen obawy i lęku. W szczególny sposób
doglądano zagrody, aby nie dostała się
do niej czarownica i gdzieś nie „podrzu−
ciła” swoich czarów. Woda w potokach
i rzekach, w tym dniu przed wschodem
słońca, miała magiczną moc. Kto się
w niej wymył, zabezpieczył się przed cho−
robami, zapewnił sobie zdrowie i urodę.
Pogoda wielkopiątkowa zapowiadała
dobre lub złe zbiory siana. Tę mądrość
ludową wyrażały przysłowia:
W Wielki Piątek mróz, to na górce sia−
na wóz. W Wielki Piątek deszczu kro−
pla, to na górce siana kopka. W Wielki
Piątek jasno, to w stodole ciasno.

Wielka Sobota
W tym dniu odbywa się uroczyste świę−
cenie pokarmów. Niegdyś spożywano je
podczas śniadania w Niedzielę Zmar−
twychwstania. W koszyku przynoszo−
nym do kościoła nie może zabraknąć
baranka, zrobionego z chleba lub cukru.
Ma on symbolizować Baranka−Chrystu−
sa i Jego zwycięstwo. Poza tym każdy
chyba koszyczek zawiera kawałek chle−
ba, ponieważ Jezus jest Chlebem Ży−
cia, kiełbasę, sól, a także chrzan do−
prawiony cukrem, który nam
przypomina, że gorzka męka Chrystu−
sa została osłodzona cudem zmar−
twychwstania. W koszyku powinny się
także znaleźć barwne pisanki, ponie−
waż jajka są symbolem nowego życia.
Malowanie jajek na Wielkanoc, to tra−
dycja wciąż chyba najżywsza. Ale dzi−
siaj już rzadko zdobi się je w tak kunsz−
towne wzory, jak dawniej. Do barwienia
używano różnych naturalnych barwni−
ków, jak na przykład łupinek z cebuli,
kwiatów malwy, kory dębowej. Dawniej
wierzono, że jajka posiadają moc ma−
giczną i chronią przed złymi duchami.
Często zakopywano je w polu, aby za−
pewnić sobie dobry urodzaj, lub w kur−
nikach, aby kury dobrze się niosły.
Na wieczornej Mszy św. święcono wodę
i ogień. Przed kościołem płonęło ogni−
sko. Popiół sypano na pole przy pierw−
szej orce, aby oczyścił ziemię.

arówno Święta Bożego Narodzenia jak i Wielkanocy mają bardzo wiele cech
wspólnych. Przede wszystkim pokazują naszą gościnność, pobożność, narodowy
charakter. Dzielenie się podczas Wigilii opłatkiem, a przy wielkanocnym stole
święconym jajkiem, przypomina prastare chrześcijańskie agapy.

Z

Scena drogi krzyżowej z głośnego filmu „Pasja” Mela Gibsona.

Fot. Monolith Films
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Niedziela Zmartwychwstania
Ten dzień powinien rozpocząć się nabo−
żeństwem rezurekcyjnym. Po Mszy
wszyscy udają się do domów na świą−
teczne śniadanie, które w Niedzielę
Wielkanocną jest bardzo uroczystym
momentem. Rodzina zgromadzona przy
stole dzieli się jajkiem i składa sobie
życzenia, a potem spożywa poświęcone
pokarmy. W wielu domach gospodarz,
podając poświęcone jajko, mówi:− Chry−
stus zmartwychwstał. Wówczas reszta
domowników odpowiada: – Prawdziwie
zmartwychwstał.
Skorupek z poświęconych jajek i skórek
z kiełbasy nie wolno było pod żadnym
pozorem dawać zwierzętom czy kurom.
Należało je zebrać i wynieść na pole
orne, aby lisy nie porywały kur. Tego
zwyczaju ściśle przestrzegano. Do świę−
conych jaj jedzono chrzan, odłamując
z całego korzenia. Ten dzień, tak jak to
jest do tej pory, raczej spędza się w gro−
nie rodzinnym.

Poniedziałek Wielkanocny
 – Śmigus Dyngus
Od wczesnych godzin rannych wszyscy,
bez względu na wiek i płeć, polewają się
wodą, zachowując jednakże umiar. Ale
przed laty dziewczęta cieszące się szcze−
gólnym powodzeniem były zaciągane pod
studnie lub wrzucane do rzeki. Podobno
ta dziewczyna, której zmoczono ubrań−
najwięcej miała bardzo szybko wyjść za
mąż. Dawniej w dworach, zamiast wia−
der z wodą, używano do skrapiania dam
perfum. Jednak obrzęd oblewania dużą
ilością wody nie był obcy arystokracji.
Za czasów panowania Augusta III naj−
większą rozkoszą było dopaść damę
w łóżku i urządzić jej niemiłosierną ką−
piel. Początki tego zwyczaju giną w mro−
kach dziejów. Niektórzy twierdzą, że
zwyczaj wzajemnego oblewania się wodą
w Poniedziałek Wielkanocny pochodzi
z Jerozolimy, gdzie przeciwnicy chrześci−
jaństwa mieli jakoby przy pomocy wody
rozpędzać wiernych, zbierających się
w celu rozpamiętywania zmartwych−
wstania Chrystusa. Inni widzą w tym
symbol masowego chrztu, obmycia
z grzechu i odrodzenia do nowego życia.
Wodą poświęconą w Wielką Sobotę go−
spodarz w lany poniedziałek skrapiał
obejście, by się w nim darzyło.
Ktoś kiedyś powiedział, że kultywując
nasze tradycje, nie zapomnimy o korze−
niach. Przekazując zwyczaje, tworzymy
naszą kulturę. Czy tegoroczna Wielka−
noc będzie bogatsza w rodzime trady−
cje, które przejęliśmy od naszych ojców
i dziadów? A jakie będą następne świę−
ta za kilka czy kilkanaście lat?

ŁUKASZ WRONA

Jej stroje, tańce i obyczaje
kultywuje  zespół „Krakowia−
cy Ziemi Brzeskiej”. Jak rela−
cjonuje jego choreograf – Ja−
nina Kalicińska, nie
prezentują oni zwyczajów wio−
sennych. Na wsi zajmowała
się nimi młodzież, a w jej gru−
pie tańczą głównie dorośli. To
puste miejsce w kontynuowa−
niu tradycji wykorzystała, wy−
stępująca w zespole Regina
Głuszak – nauczycielka w Pu−
blicznej Szkole Podstawowej
w Mokrzyskach. Wraz ze swy−
mi podopiecznymi, na podsta−
wie przekazów Oskara Kolber−
ga, zrekonstruowała obyczaje
ziemi krakowskiej, związane
z drugim dniem Świąt Wiel−
kanocnych.
„Jeżdżenie z traczykiem” na−
leży do chłopców. Obchodzą
oni wieś, prowadząc przed
sobą na drągu okrąg na dwóch
kółkach. Przesuwanie go po
ziemi wywołuje ruch, umiesz−
czonej na nim, figurki drwala
ciosającego drzewo. I cóż nad−
zwyczajnego w tej dziecinnej zabawce?
Okazuje się, że postać tracza ma korze−
nie biblijne. Obyczaj ma przypominać
człowieka, który przygotował drzewo na
krzyż Chrystusa.
Ruchomej figurce towarzyszą dzwon−
ki, ozdoby, hałas i śpiew. Chłopcy prze−
bierają  się za ułanów. Zakładają sło−
miane, bogato zdobione czapki
z warkoczami. Przypinają sobie papie−
rowe epolety i noszą drewniane sza−
belki. Podczas wizyty w każdym domu
urwisy otrzymują „szczodroki” – jaj−
ka, kiełbasę i „spyrkę” (słoninę). Ob−
chodzenie chat kończą wspólnym sma−
żeniem jajecznicy. A co mogą w tym
czasie robić dziewczęta? One wędrują
po wsi ze śpiewami i gałęzią kwitną−
cej jabłoni, symbolizującej budzenie
się natury do życia.
W zaprezentowanym 9 marca, w ra−
mach I Powiatowego Przeglądu Folk−
loru widowisku, Regina Głuszak przy−

Określenie położenia geograficznego Brzeska nie nastręcza problemów. Go−
rzej jednak jest, gdy przyjdzie ustalić usytuowanie okolicznych ziem na ma−
pie kultury ludowej. Okazuje się wtedy, iż miasto i sąsiednie okolice wchodzą
w zasięg oddziaływania tradycji wsi krakowskiej.

Traczykiem
po szczodroki

pomniała kultywowanego do dziś
w drugi dzień świąt śmigusa, po któ−
rym pojawili się chłopcy z traczykiem.
Na dziewczęta natknęli się w chacie od−
wiedzanej gospodyni. A skoro było miej−
sce, była muzyka, to czemu nie zatań−
czyć krakowiaka czy polki?
− Proszę panią! To był program nad
programy! – taki komentarz jednego
z widzów przytacza Janina Kaliciń−
ska. Ona sama cieszy się z zaintere−
sowania folklorem w szkołach. Dla
podejmujących taką działalność na−
uczycieli, prowadzi warsztaty meto−
dyczne. Liczba uczestników marcowe−
go przeglądu przeszła oczekiwanie
organizatorów. Na scenie kina „Bał−
tyk” pojawiło się aż dziesięć zespo−
łów ze szkół podstawowych i gimna−
zjalnych. To dobrze, że tradycja nie
ginie w narodzie...

IWONA DOJKA

Konkurs palm w Okocimiu.
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esienią 2000 r. brzeski szpital przystąpił do realizacji programu „Zintegrowane
Ratownictwo Medyczne”. Dzięki temu w miejscu dawnej Izby Przyjęć powstał
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), natomiast Pogotowie Ratunkowe
zastąpiły Zespoły Ratownictwa Medycznego.

J

Podstawę prawną nowych jednostek sta−
nowi ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Pań−
stwowym Ratownictwie Medycznym. Ma
ona na celu koordynację działań służb
ratunkowych, a więc zarówno medycznych,
jak i policyjnych oraz pożarniczych.

Najpierw remont
Dostosowanie pomieszczeń dawnej Izby
przyjęć do wymogów modelowego oddzia−
łu ratunkowego wymagało remontu ok. 700
m kw. powierzchni. Obecnie funkcjonuje
tam ambulatorium, sala obserwacyjna,
resuscytacyjno−zabiegowa, intensywnej
terapii, mała sala zabiegowa i sala gipso−
wa oraz szereg pomieszczeń pomocniczych.
Szpitalny Oddział Ratunkowy korzysta
z całodobowych usług szpitalnego labora−
torium, np. przy oznaczaniu grupy krwi
poszkodowanego. Wszystkie nowe sale
spełniają wymagania sprzętowe. W każ−
dej chwili do dyspozycji lekarzy jest apa−
rat RTG (także przyłóżkowy), USG i sprzęt
do reanimacji.

Karetki
W obrębie Szpitalnego Oddziału Ratun−
kowego funkcjonują Zespoły Ratownictwa
Medycznego, które dysponują trzema, za−
kontraktowanymi przez Narodowy Fun−
dusz Zdrowia, karetkami. W Powiatowym
Planie Zabezpieczenia Medycznego
uwzględniono jeszcze uruchomienie

Pogotowie
po nowemu

w przyszłości czwartego zespołu. Stałą go−
towość utrzymuje jedna karetka reani−
macyjna i dwie wypadkowe, z których jed−
na na stałe rezyduje w Czchowie. W skład
każdego zespołu ratunkowego wchodzą
trzy osoby: lekarz, ratownik lub sanita−
riusz, kierowca, a w „erce” dodatkowo –
pielęgniarka. Szpital dysponuje także
dwoma karetkami zabezpieczającymi
transport sanitarny.

Wykwalifikowani ratownicy
Do wypełnienia wymagań ustawy pozo−
stały jeszcze warunki personalne. Obec−
nie zatrudnia się pięciu lekarzy na peł−
nym etatatch i trzech na częściowych.
Jedynie dwie osoby posiadają specjaliza−
cję z medycyny ratunkowej. Także pielę−
gniarki powinny zdobyć odpowiednie
uprawnienia. Miejsce dawnych sanitariu−
szy powoli zajmują wykwalifikowani ra−
townicy medyczni. Obecnie pracuje ich
dziesięciu. Od 7:00 do 15:00 zarówno
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, jak
i w Zespołach Ratownictwa Medycznego,
lekarze przyjmują pacjentów w ramach
etatów. Poza tą porą pełnią dyżury 16−
godzinne w dni powszednie i 24−godzinne
w święta. Pozostali pracownicy dyżurują
po 12 godzin.
Obok lekarzy ratunkowych pracują także
chirurdzy i interniści. Po 18:00 w obrębie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego moż−

na liczyć na opiekę ze strony jednego z le−
karzy rodzinnych. Niestety, doraźnej po−
mocy okulistycznej czy dentystycznej Na−
rodowy Fundusz Zdrowia w ramach
kontraktu już nie zapewnia. W nagłych
wypadkach należy więc szukać pomocy
w Tarnowie. Brakuje także psychiatry, choć
wiele jest przypadków, wymagających po−
mocy właśnie takiego specjalisty.

Jak wzywać?
Średnio w Szpitalnym Oddziale Ratun−
kowym przyjmuje się 30 pacjentów na
dobę. Zgłaszają się samodzielnie lub
przywożą ich zespoły karetek. Pytana
o liczbę wezwań niepotrzebnych, ordyna−
tor oddziału – dr Adelina Skupiewska
odpowiada lapidarnie: – Za dużo.
Jednocześnie podkreśla, iż nikt za takie
naganne procedery nie jest karany. Oso−
by postronne nie są bowiem niejedno−
krotnie w stanie ocenić, czy stan potrze−
bującego pomocy faktycznie wymaga
szybkiej interwencji. Każdemu jednak
udziela się pomocy. Bardzo ważne jest,
by przy wezwaniu telefonicznym karet−
ki, podać dyspozytorowi dokładne infor−
macje na temat stanu chorego i adresu.
Dzięki temu możliwy jest szybki wybór
rodzaju karetki i przyspieszenie jej przy−
bycia. Dyspozytor już w czasie wezwania
naciska przycisk z numerem, wyjeżdża−
jącego natychmiast, zespołu ratunkowe−
go i kontynuuje rozmowę. Znacznie skra−
ca to czas oczekiwania, który wydłuża się
zwłaszcza na obszarach wiejskich i w
okresie złej pogody.
Dla zabezpieczenia się przed fałszywymi
wezwaniami zainstalowano urządzenie do
nagrywania rozmów oraz odtwarzające
i wyświetlające numer telefonu rozmówcy.
Ordynator Adelina Skupiewska zapowia−
da, iż od kwietnia Szpitalny Oddział Ra−
tunkowy występuje o karanie osób używa−
jących telefonu alarmowego do zabawy,
w tym również rodziców odpowiedzialnych
za nieodpowiednie żarty swych dzieci.

Pacjent na oddziale
Ideałem jest sytuacja, gdy jeden lekarz
zajmuje się chorym zarówno w karetce,
jak i po przywiezieniu go na oddział.
W praktyce jednak stosuje się zasadę
bezpośredniego przekazania pacjenta le−
karzowi dyżurującemu na oddziale ratun−
kowym. Poszkodowanego, w zależności od
jego stanu, kieruje się do ambulatorium,
sali obserwacyjnej lub resuscytacyjno−
zabiegowej. Obserwacja może trwać do
trzech dni. Podlega jej także pacjent, który
oczekuje na konsultację specjalisty,
a transport do Tarnowa nie jest koniecz−
ny. W pomieszczeniu resuscytacyjno−zabie−
gowym dokonuje się reanimacji i zabiegów
podtrzymujących życie do momentu usta−
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bilizowania stanu chorego. Na Oddziale Ra−
tunkowym nie leczy się przewlekle, a jedy−
nie stawia wstępną diagnozę, stabilizuje
stan chorego i kieruje na docelowy oddział
szpitala w Brzesku lub przykładowo w Tar−
nowie, ewentualnie wypisuje do domu.

Transport chorych
W wypadkach zagrożenia życia i koniecz−
ności transportu do innego szpitala pa−
cjent nie ponosi żadnych kosztów. Podob−
nie bezpłatnie przewozi się dzieci. Jednak
gdy stan chorego pozwala mu podróżo−
wać pod opieką innej osoby, wtedy obo−
wiązuje częściowa opłata, jeśli zdecydu−
je się on na skorzystanie z karetki
transportowej. W pozostałych sytuacjach
pokrywa on w całości wszelkie koszty tego
typu usługi. Opłaty te ustalono na pod−
stawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dn. 10 V 2003 r.

Policja przy pacjencie
Zarówno lekarze Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, jak i Zespołu Ratownictwa
Medycznego, są zobowiązani do informo−
wania policji, gdy zachodzi podejrzenie
przestępstwa, wypadku, a nawet wystą−
pienia szkody przy pracy. Także w sytu−
acji kontaktu z agresywnym, psychicznie
chorym prosi się odpowiednie służby
o wsparcie. Zespół Ratownictwa Medycz−
nego nie ma obowiązku udzielania po−
mocy, gdy występuje zagrożenie życia
i zdrowia któregokolwiek z ratowników...

Powstanie w Brzesku nowych jednostek
ratownictwa medycznego nie jest tylko
wynikiem wejścia na „polskie, kręte dro−
gi do Europy”, lecz rodzimej idei prof.
Juliusza Jakubaszko. Jej istotę stanowi
ujednolicenie systemu służb ratunkowych
w całej Polsce i dążenie do spełnienia
standardów światowych.

IWONA DOJKA

Trudni pacjenci
− To jest bardzo dynamiczna praca – mówi
lek. Bartosz Mrózek. W Szpitalnym Od−
dziale Ratunkowym styka się z rozmaity−
mi wypadkami, wymagającymi wiedzy
z różnych dziedzin medycyny. Pacjenci nie
zawsze są przychylnie nastawieni. Zda−
rzają się osoby pod wpływem alkoholu lub
z objawami choroby psychicznej. W wielu
domach karetki wzywa się tylko po to, by
zaoszczędzić sobie podróży i wyczekiwa−
nia w kolejce do lekarza rodzinnego. By−
wają też przypadki wyzwisk, obelg i awan−
tur, zwłaszcza wtedy, gdy bliscy domagają
się hospitalizacji chorego, a nie ma ku temu
wyraźnego powodu.

Można inaczej
Pracę zespołów karetek można ułatwić, a
przez to zapewnić ewentualnemu poszko−
dowanemu szybką pomoc. Po szczegółowym
określeniu miejsca dyspozytorce, wystar−
czy wyjść do głównej drogi, przy której znaj−
duje się dom. Kierowcy, choć dobrze orien−
tują się w terenie, nie znają jednak
budynków położonych na uboczu. Dobrze
jest też, w miarę możliwości, oświetlić dom
i zaopatrzyć go w widoczny numer. Należy
przygotować miejsce do badań i udzielić
pierwszej pomocy poszkodowanemu. O re−
alizację tego ostatniego wskazania najtrud−
niej, gdyż – jak komentuje doktor Mrózek:
– Świadomość medyczna społeczeństwa nie
jest tak duża, jak byśmy chcieli.
To najczęściej jej brak sprawia, iż karetki
wzywa się do spraw zupełnie błahych, np.
grypy czy zwykłych przeziębień.

Szybko i skutecznie
Jakich predyspozycji wymaga się od le−
karza w Zespole Ratownictwa Medyczne−
go? Przede wszystkim dużej wiedzy, od−
porności psychicznej i zachowania zimnej
krwi w stopniu większym, niż przy innych
specjalizacjach. Decyzje w czasie akcji re−
animacyjnej podejmuje się szybko. Nie
ma możliwości popadnięcia w rutynę. –
Lekarz musi być przygotowany do mody−
fikacji swoich działań w zależności od
przypadku – stwierdza mój rozmówca.
To na lekarzu spoczywa odpowiedzialność
za działania całego zespołu ratunkowe−
go. On też wydaje polecenia ratownikowi
medycznemu, który pełni rolę asystenta.

raca w Zespołach Ratownictwa Medycznego stawia szczególne wymagania.
O ile na oddziałach szpitalnych pacjenci są wyselekcjonowani, to lekarze ze
specjalizacją z medycyny ratunkowej spotykają się z rozmaitymi, często
zaskakującymi sytuacjami.

P

Lekarz w karetce
Samodzielne działania podejmuje jedy−
nie w sytuacji konieczności udzielania
pomocy wielu poszkodowanym, na przy−
kład przy wypadkach komunikacyjnych.

Sezonowo i na pełny zegar
Praca w zespołach i na oddziale ratunko−
wym podlega pewnej „sezonowości”. Zimą
częste są złamania, zwichnięcia i skrę−
cenia. Inny charakter mają też urazy po−
szkodowanych w wypadkach samochodo−
wych. Z uwagi na mniejsze prędkości
pojazdów są one lżejsze niż w lecie. W okre−
sie prac rolnych wiele jest ran ciętych czy
amputacji urazowych. Częstsze są także
duszności alergiczne.
Podobnie jak na innych oddziałach szpi−
tala, także w SOR używa się „pagerów”
do przywoływania lekarzy. Zdarza się, że
pracują oni 32 godziny bez przerwy, gdy
etat w przychodni lub na oddziale szpi−
talnym łączy się z dyżurem. Sami pono−
szą koszty zakupu słuchawek, a czasem
ubrań ochronnych oraz dokształcania i spe−
cjalnych ubezpieczeń. Wysokie wymaga−
nia pacjentów i pracodawcy nie idą w pa−
rze z wysokością wynagrodzenia, które
wynosi średnio ok. 1000 zł brutto za etat.
Dlatego, zmuszeni sytuacją, lekarze pra−
cują po 80 lub100 godzin tygodniowo, bio−
rąc dodatkowe dyżury. To wymusza ciągły
pobyt poza domem, a w konsekwencji
wpływa na życie rodzinne lekarzy. Ordy−
nator Szpitalnego Oddziału Ratunkowe−
go – Adelina Skupiewska, jest zobowią−
zana do stałej gotowości. – Ani na chwilę
nie mogę wyłączyć telefonu – wyjaśnia.
W każdej chwili może zostać wezwana do
szpitala. Jakiekolwiek dalsze wyjazdy
poza Brzesko są możliwe dopiero po usta−
leniu zastępstwa.

Noc na dachu
Patrząc z dystansu czasowego, w niektó−
rych interwencjach dostrzec można aneg−
dotyczną stronę. W brzeskim Oddziale
Ratunkowym opowiada się historię o noc−
nym wezwaniu, w czasie mroźnej zimy,
do stojącego na dachu chorego psychicz−
nie. Na każdą próbę podejmowania roz−
mów przez lekarza, straż pożarną czy
policję pacjent odpowiadał zrzucaniem
dachówek. Do rana rozebrał pół dachu...
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Nie strać, chyba że Cię na to stać?!
7% VAT jeszcze do końca kwietnia br.

WIELKA PROMOCJA BLACH DACHOWYCH

* Trapez, blachodachówka
* Systemy rynnowe PCV firmy „Kaczmarek”,

akcesoria dekarskie
* Specjalna oferta cenowa przy wymianie pokryć eternitowych

Zadzwoń i zamów bezpłatny obmiar i kosztorys
(0−14) 625 86 65, kom. 0−506 104 500

CENTRUM POKRYĆ  DACHOWYCH „AQUAPLAST’
Brzesko ul. Krakowska 14

Naprzeciw CPN w Jadownikach (przy głównej)

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
oraz rodzinnego szczęścia i wszelkiej pomyślności

życzą wszystkim swoim Klientom

Zarząd
Rada Nadzorcza
oraz pracownicy

Banku Spółdzielczego w Brzesku

Sprawdź nas!!!
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I trudno nie przyznać racji Andrzejowi
Krupińskiemu, który w taki właśnie spo−
sób rozpoczyna opis zalet Okocimia
w swej ostatniej publikacji. Wieś ta jest
wszak nadzwyczaj urokliwa, a jej walo−
ry nieustannie odkrywają, z chęcią prze−
prowadzający się tutaj, mieszczuchy. To
obecnie najbardziej ekskluzywna sypial−
nia Brzeska, gdzie w ostatnich latach po−
budowali swe domy biznesmeni, przed−
siębiorcy, tu swą posesję posiada senator
RP Mieczysław Mietła. O atrakcyjności
Okocimia świadczy chociażby fakt, że za
ar działki trzeba dzisiaj zapłacić nawet
4500 złotych...

Jednogłośnie
Ale nie można nie zauważyć i tego, że
wielu okocimian po utracie pracy w bro−
warze powiększyło szeregi bezrobot−
nych. Z trudem wiążą koniec z końcem,
bo warunków do prowadzenia wielkich
gospodarstw tutaj nie ma. 6 sklepów
spożywczych i 2 bary to cała sieć han−
dlowo−gastronomiczna wsi, liczącej dwa
tysiące mieszkańców. Chętnie skupia−
ją się oni wokół inicjatyw miejscowej
parafii pw. Trójcy Przenajświętszej,
Domu Ludowego, Ochotniczej Straży
Pożarnej i prężnie działającego Stowa−
rzyszenia Miłośników Ziemi Okocim−
skiej, ale także żywo włączają się
w przedsięwzięcia inspirowane przez
Grażynę Mleczko (na zdjęciu), od
1999 roku pełniącą funkcję sołtysa wsi.
– Miałam w ogóle nie startować
w ostatnich wyborach, ale ludzie mnie
przekonali. Na 136 osób zgromadzo−
nych na zebraniu wiejskim, otrzyma−
łam 134 głosy – podkreśla dumna...

Pani
sołtys

Centralne w Domu Ludowym
Pani Grażyna nie jest jednak zbyt wylew−
na, gdy pytam ją o powody, które decydu−
ją o tak wielkim szacunku, jakim darzą
ją współmieszkańcy. W ub. roku jako je−
dyna z brzeskiej gminy została uhonoro−
wana wyróżnieniem w rankingu najlep−
szych sołtysów i wójtów Małopolski. – To
nagroda chyba za pracę z dziećmi i mło−
dzieżą – zażenowana szuka słów. – No,
może też zauważono prace związane z ka−
nalizacją wsi – dodaje. – Mamy już prze−
cież skanalizowane dwie trzecie wsi...
Wśród imprez organizowanych dla dzie−
ci i młodzieży, organizowanych przez
Radę Sołecką w większości wspólnie ze
Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Oko−
cimskiej, wymienia: zabawy na Dzień
Dziecka, zakończenie wakacji, bale kar−
nawałowe, rozmaite konkursy okoliczno−
ściowe, minimundial, wycieczki. – Nie
mamy zbyt wiele pieniędzy, ale wspoma−
ga nas grupa sponsorów, sami też wy−
pracowujemy pewne środki, organizując
w Domu Ludowym m.in. bale sylwestro−
we – mówi pani Grażyna i zaraz – jakby
dla zbilansowania plusów z minusami –
dodaje zatroskana: – Gdyby udało się
nam wreszcie odnowić wiekowy budynek
Domu Ludowego?
Oprócz biura sołectwa, znajduje się
w nim biblioteka i świetlica. Na sali ban−
kietowej można organizować imprezy dla
ponad stu osób.

Skąd taki posłuch?
Rzecz w tym, że modernizację należało−
by rozpocząć od zainstalowania central−
nego ogrzewania, ale jego koszt wyraźnie
przerasta możliwości sołectwa. 6100 zło−
tych rocznych dotacji z gminy na całą wieś
ledwie wystarcza na najważniejsze po−
trzeby, związane z funkcjonowaniem bu−
dynku. – We własnym zakresie wymalo−
waliśmy wszystkie sale na parterze,
urządziliśmy elegancko kuchnię, ale
wszystkiego w czynie społecznym nie da
się zrobić – żali się pani sołtys. Wymie−
nia: Maria Szydek, Józefa Bartman, Jó−
zefa Zynek, Grzegorz Oleksy, Adam Ku−
ral, Barbara Stachowicz, Jan Jemioło –
to ci pierwsi na liście najbardziej uczyn−

nych, ale to także efekt starań członków
Rady Sołeckiej, a nade wszystko miej−
scowej młodzieży...
Praca ta rzuca się w oczy od razu po prze−
kroczeniu progu Domu Ludowego. Jest
czysto i wszystko w najlepszym porząd−
ku. Zachwycają piękne firany w oknach
i haftowane serwety na stołach. Na apel
pani Grażyny do pomocy zgłaszali się
starzy i młodzi, przychodzili całymi ro−
dzinami. – Nie potrafię wytłumaczyć,
skąd taki zapał, dlaczego mam taki po−
słuch? – kokietuje. – Nie można złego
słowa powiedzieć o mieszkańcach wsi, bo
kiedy naprawdę potrzebna była pomoc,
nigdy jej nie szczędzili. Pewnie, że zna−
leźliby się i tacy, którym nic się nie podo−
ba i odwracają się od każdej inicjatywy,
ale to normalne w każdym skupisku...

Lista kolejnych życzeń
Pani Grażyna unika sprowadzenia roz−
mowy na temat jej zasług. Twierdzi, że
stając po raz drugi do wyborów na sołty−
sa, niczego nikomu nie obiecała. Nie po−
trzebowała – najlepszą rekomendacją
były dokonania w pierwszej jej kadencji.
Została wybrana niemal jednogłośnie. –
Jak ludzie mają jakieś problemy, próbu−
ję je z nimi wspólnie rozwiązywać – tłu−
maczy.
Wspólnym działaniem zaś można reali−
zować kolejne cele. A lista życzeń miesz−
kańców Okocimia wcale nie jest krótka.
Tuż za zakończeniem kanalizacji wsi i re−
montem Domu Ludowego, znajdują się
budowa boiska sportowego oraz dokoń−
czenie wyasfaltowania drogi przy ulicy
Kasztanki (większa rola w tym jednak
Jadownik), podobnie także ulic św. Jana
i Stromej. Trzeba wszak wiedzieć, że wiej−
skie ulice mają swoje nazwy...

Tatry i kawałek Krakowa
Pani sołtys z rozrzewnieniem wspomina
czasy, kiedy występowała w zespole lu−
dowym „Okocimianie”. – Nawet nie wia−
domo, co się stało z pięknymi strojami –
mówi. – Czy jeszcze się kiedyś odrodzi?
– wzdycha. W pewnym sensie wokalne
tradycje Okocimian kontynuuje parafial−
na schola, uświetniająca wszystkie waż−
niejsze uroczystości nie tylko na wsi.
− Ludzie tu są naprawdę dobrzy i uczyn−
ni, a okolica spokojna i przyjazna – za−
chwala swą rodzinną miejscowość Gra−
żyna Mleczko. – Przy ładnej pogodzie
można stąd zobaczyć szczyty Tatr i ka−
wałek Krakowa...
Można do tego tylko dodać, że Okocim
w ostatnich latach bardzo się zmienił, wy−
piękniał, a mieszkańcom żyje się wygod−
niej. To niewątpliwa zasługa takich lu−
dzi, jak Pani Sołtys...

MAREK LATASIEWICZ

O kocim z wsi otaczających Brzesko ma niewątpliwie
najatrakcyjniejsze położenie. Leży na wyniosłym garbie,
będącym, tak jak i pobliski Bocheniec, jednym z najdalej
ku północy wysuniętych wzniesień Pogórza Wiśnickiego.
Rozciąga się z niego rozległy widok na nizinę
nadwiślańską i ciemną smugę Puszczy Niepołomickiej –
z jednej strony i na pogórzański krajobraz południowej
części ziemi brzeskiej – z drugiej...
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− Sporo pieniędzy otrzymaliście?
− Na początek sto tysięcy złotych. Na
mocy umowy, podpisanej na czas nie−
określony, w kolejnych latach mieliśmy
otrzymywać dotacje zależne od ilości
sprzedanego piwa, sygnowanego nazwą
„Okocim”. W roku 2003 przekazano na
nasze konto 63 tysiące. Warto przy tym
podkreślić przychylność w załatwieniu
sprawy ówczesnego kierownictwa bro−
waru, z prezesem Mieczysławem Mie−
tłą na czele. Właściwie nie było kwe−
stii spornych. Także w szybkiej
rejestracji stowarzyszenia swój udział
mieli ówcześni prezesi browaru.
− Sytuacja wręcz wymarzona dla no−
wej organizacji. Zapewne pomysłów,
jak wydawać pozyskane środki, nie
brakowało?
− Właściwie, samo życie podpowiada,
jak najlepiej wydawać pieniądze, gdzie
są największe potrzeby. Akurat w 1998
roku zakończono we wsi wodociągowa−
nie, więc nie było dylematu, co robić da−
lej: oczywiście, należało iść za ciosem
i rozpocząć przygotowania do kanaliza−
cji. Nikt nie miał wątpliwości, że to był
priorytet i w dodatku inwestycja bar−
dzo korzystna z punktu widzenia bro−
waru. Przecież poprzez załatwienie
sprawy zrzutu ścieków na wsi, jedno−
cześnie poprawialiśmy jakość wody wy−
korzystywanej do produkcji piwa.
− Jak liczne jest obecnie Stowarzy−
szenie?
− Mamy 41 członków, ale nie ilość, lecz
raczej ich aktywność jest ważna. Do sto−
warzyszenia należą ludzie w różnym
wieku, reprezentujący rozmaite grupy
społeczne, ale zameldowanie w Okoci−
miu nie jest koniecznym kryterium. Za
to nie ma na przykład w stowarzysze−
niu ani księdza proboszcza, ani miesz−
kającego w Okocimiu senatora Mietły.
Nie oznacza to jednak, że obaj nie włą−
czają się do realizacji podejmowanych
przez nas inicjatyw. Niewykluczone, że
jeszcze w tym roku skorzystamy ze sta−
tutowego zapisu o możliwości nadania
członkostwa honorowego i wówczas
znajdą się oni w naszym gronie.

Towarzystwo gospodarnych okocimiaków
− Udział w kanalizacji jest widocz−
ny. Pod jakimi innymi, znaczniejszy−
mi przedsięwzięciami może się pod−
pisać Wasze Stowarzyszenie?
− Dzięki nam powstała drużyna piłkar−
ska „Okocim”. Występuje w B klasie, a
niemal całe jej utrzymanie spada na sto−
warzyszenie. Niemal całe, bo staramy
się pozyskiwać dla niej sponsorów z ze−
wnątrz. Trzeba podkreślić, że nigdy nie
odmawialiśmy księdzu proboszczowi, za
którego przyczyną parafia stała się głów−
nym naszym beneficjentem. Dokładali−
śmy się do remontu zabytkowego kościo−
ła i odnowy zabytków cmentarnych.
Przymierzamy się także do pomocy przy
budowie sali gimnastycznej. Mieliśmy
spory wkład przy urządzeniu asfaltowe−
go boiska przyszkolnego, nie szczędzili−
śmy też pomocy przy organizacji licznych
imprez kulturalnych oraz sportowych,
żeby tylko wymienić tradycyjny już prze−
gląd kolęd i pastorałek w Domu Ludo−
wym, wielkanocny konkurs palm, czy cie−
szący się ogromnym zainteresowaniem
„minimundial”. Nie zapominamy rów−
nież o świetlicy wiejskiej, szkole, biblio−
tece, Ochotniczej Straży Pożarnej, ini−
cjatywach podejmowanych przez Radę
Parafialną i Radę Sołecką.
− Nie jesteście konkurentami dla
tych organizacji?
− Wręcz przeciwnie, w każdym przypadku
staramy się znaleźć nić porozumienia.
− Czy wydawanie pieniędzy to jedy−
ne „zmartwienie” Stowarzyszenia?
− To zbyt daleko idące uproszczenie. Dys−
ponując określonym kapitałem wła−
snym, coraz częściej angażujemy go
w pozyskiwanie kolejnych środków fi−
nansowych z zewnątrz. Oczywiście, pod−
stawą jest rozsądne gospodarowanie
posiadanymi pieniędzmi, tak, by każ−
da decyzja była korzystna dla miesz−
kańców wsi. Między innymi dlatego, by
nie opóźniać prac związanych z kanali−
zacją, udzieliliśmy gminie pożyczki.
Podobnie było ze złożonym wnioskiem
na realizację ścieżek rowerowych, przy
którym trzeba było zainwestować środki
własne. To wszystko zgodne jest ze sta−

tutem Stowarzyszenia, w którym zapi−
sano, że ma ono inicjować i wspierać
inicjatywy lokalne. I to robimy, nie ogra−
niczając się zresztą jedynie do naszej
miejscowości. Chcemy na przykład, by
wspomniane ścieżki rowerowe stały się
inicjatywą powiatową.
− Lepiej się żyje obecnie w Okocimiu?
− Z pewnością jest to widoczne, ale zda−
jemy sobie sprawę z tego, jak wiele na−
leżałoby jeszcze zrobić. Oczywiście, wiele
spraw nie leży w gestii stowarzyszenia.
− Jakie więc rysują się plany na naj−
bliższą przyszłość...
− Może wreszcie doczekamy się projektu
graficznego logo, chcemy także urucho−
mić własną stronę internetową. Znacz−
nie w ten sposób poszerzyłby się kon−
takt z naszymi sympatykami w świecie.
A z większych przedsięwzięć, na pewno
sen z powiek spędza nam niezmiernie
droga renowacja zabytkowych nagrob−
ków na cmentarzu. O wsparciu w budo−
wie sali gimnastycznej wspominałem,
może uda się nam wybudować dla dru−
żyny boisko piłkarskie. Problem nato−
miast wyłania się z modernizacją sta−
rego budynku Domu Ludowego.
− Czyżby zabrakło w nim miejsca na
siedzibę Stowarzyszenia?
− Nie ukrywam, że chętnie byśmy się
tam wprowadzili, myśleliśmy też
o urządzeniu w jednej z sal izby pamię−
ci. Budynek musi jednak spełniać nie−
zbędne standardy, a takim nie będzie
bez zainstalowania w nim nowoczesne−
go systemu ogrzewania. Niestety, gmi−
na nie posiada na ten cel środków.
− Jak zwykle, nakłaniając do społecz−
nego działania pasjonatów...
− No, właśnie. Trzeba jednak ich pracę
docenić. Jak wielkie to ma znaczenie,
mogłem się przekonać, kiedy postano−
wiliśmy uhonorować symboliczną pla−
kietką naszego wieloletniego radnego,
pana Adama Kurala. Jego wzruszenie
było najwymowniejszą odpowiedzią na
pytanie, czy opłaca się pracować spo−
łecznie dla dobra innych...

Rozmawiał MAREK LATASIEWICZ

Założone w 1997 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej jest ważnym centrum aktywi−
zującym mieszkańców wsi wokół najbardziej żywotnych interesów sołectwa. Można zaryzykować
twierdzenie, że bez znaczącej pomocy stowarzyszenia, nie byłoby realne doprowadzenie kanalizacji.
Na zasobność budżetu „okocimiaków” decydujący wpływ ma... sprzedaż piwa z okocimskiego browa−
ru. 1 sprzedany hektolitr to 5 groszy w kasie stowarzyszenia... Prezes Franciszek Brzyk (na zdjęciu)
nie ukrywa, że powołanie do życia stowarzyszenia wymusiły zmiany w przepisach prawa, dotyczące
ochrony znaków towarowych. Browar, za używanie w logo swych produktów nazwy „Okocim”, mu−
siał po prostu zapłacić. Komu? – Skoro sołectwo nie posiada osobowości prawnej, padł pomysł, by
zarejestrować stowarzyszenie – mówi, kierujący nim od początku działalności, prezes Brzyk...
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Czysty i zadbany kościół parafialny, wy−
remontowana plebania czy uporządkowa−
ne wokół otoczenie potwierdzają te słowa,
bo to przecież zasługa nie tylko gospodar−
nego proboszcza, ale w równej mierze
szczodrych okocimian. Ks. Gutowski pod−
kreśla, że od tamtych czasów, kiedy przej−
mował w 1977 roku probostwo od ks.
Franciszka Kazka, Okocim zmienił się nie
do poznania. – Wtedy to była jakby zapo−
mniana wieś – wspomina. – Ludzie ucie−
kali stąd. Jak tylko w Brzesku wybudo−
wali jakiś nowy blok, to zaraz
wyprowadzały się z Okocimia trzy, cztery
rodziny. Nie było tu dróg asfaltowych, w do−
mach ludzie nie mieli gazu, mało kto de−
cydował się tutaj na budowę nowego
domu, a w całej wsi było pięć samocho−
dów osobowych. To nie to, co teraz. Starzy
okocimianie wracają, sporo przybywa no−
wych, którzy kupują działki i stawiają
piękne domy. Życie znacznie poprawiło się
pod względem materialnym...

***
– A ludzie? – zastanawia się. – Myślę, że
także zmienili się, szczególnie po 1989
roku. Inaczej myślą, są bardziej otwarci,
ale podobnie jak niegdyś, także teraz nie
można zarzucić im obojętności i braku
życzliwości. No, ale co też ciekawe, od
pewnego czasu zwiększa się liczba miesz−
kańców Okocimia. To cieszy, że parafia−
nom dobrze się wiedzie...
Kiedy pytam mieszkańców o ich probosz−
cza, także nie słyszę choćby jednego kry−
tycznego słowa. – To dobry dyplomata,
potrafi pogodzić ogień z wodą – słyszę. –
Proszę pana, on umie rozmawiać z ludź−
mi – dodają.
Nie ulega wątpliwości, że te zdolności ks.
Gutowskiego, jednoczą okocimian w po−
dejmowaniu wspólnych przedsięwzięć,
a jeśli dochodzi do sporadycznych są−
siedzkich konfliktów, miejscem rozejmu
staje się plebania. Proboszcz, skromnie,
nie widzi w tym nic szczególnego i swej
roli nie przecenia. Unika rozmowy o suk−
cesach w pracy kapłańskiej.

S p o k o j n y
żywot parafii

hyba nikt tak dobrze nie zna mieszkańców Okocimia, jak ich duszpasterz ks.
Stanisław Gutowski (na zdjęciu). W marcu minęło równo trzydzieści lat,
jak rozpoczął pracę w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej. Od ponad
ćwierćwiecza jest proboszczem. – To ludzie dobrzy, uczynni i ofiarni, choć
w zdecydowanej większości niezbyt zamożni – mówi o swoich parafianach.

C

– Normalnie się pracuje, rok po roku, cieszy
wzajemna ludzka życzliwość – mówi. – Ale
żeby jakieś specjalne osiągnięcia? Najważ−
niejsze, że przez tyle lat ludzie wytrzymali
ze mną, a ja z nimi – uśmiecha się...

***
Nie chce mówić również o porażkach, do
których jednak chętniej się przyznaje: –
Oczywiście, że najbardziej boli obojęt−
ność religijna. Smuci fakt, że są i tacy,
którzy unikają sakramentów świętych,
mimo że nie mają przeszkód, by je przy−
jąć. To moje największe porażki. Byłbym
też szczęśliwszy, gdybyśmy mieli więcej
powołań kapłańskich. Przez te trzydzie−
ści lat zostało wyświęconych jedynie
trzech księży z Okocimia: ks. Stanisław
Jemioło – obecnie na placówce misyjnej
we Francji oraz ks. Stanisław Nowak –
proboszcz parafii w Kątach i pracujący
w Woli Łużańskiej ks. Jerzy Godzik.
Stąd pochodzą ponadto trzy siostry za−
konne, do święceń kapłańskich zdąża
jeden kleryk. Mogłoby być ich więcej –
dodaje z nutką żalu...

***
Współpracy z Radą Sołecką, Stowarzysze−
niem Miłośników Ziemi Okocimskiej,
Radą Parafialną, oddziałem Caritasu,
szkołą ks. Gutowski wydaje pozytywną
opinię. – Wspólnie zdziałać można więcej
dobrego – tłumaczy. – Mamy wszak wspól−
ne cele. Stowarzyszenie przeznacza pew−
ne środki na niekończące się remonty dzie−
więtnastowiecznego kościoła oraz
konserwację zabytkowych nagrobków, zre−
fundowało też instalację oświetlenia. Duża
wreszcie jego zasługa w wybudowaniu
cmentarnej kaplicy, chociaż przy tym
przedsięwzięciu nie można pominąć po−
mocy pana Janusza Niemca i kilku innych
indywidualnych sponsorów.
Ale i parafia wychodzi naprzeciw potrze−
bom mieszkańców, wspierając społeczne
inicjatywy. Najświeższym przykładem jest
choćby przekazanie parafialnej działki pod
budowę szkolnej sali gimnastycznej.

***
W spokojne, jakby ślamazarnie toczące
się życie Okocimia przynajmniej dwa
razy w roku, wkrada się większy zgiełk.
Na tradycyjnie obchodzony w sierpniu
odpust parafialny oraz w kwietniu, kie−
dy w kościele ufundowanym przez wła−
ściciela browaru Jana Ewangelistę Go−
etza, celebrowana jest uroczysta Msza
św. w intencji założyciela, dawnych i dzi−
siejszych zarządców browaru, a także
pracowników. Uczestniczą w niej potom−
kowie rodziny Goetzów i dyrekcja bro−
waru. Szczególnie doniosła uroczystość
odbywała się w 1995 roku na 150−lecie
powstania browaru. Przybyła na nią
delegacja rządowa i liczni goście z zagra−
nicy. Nigdy wcześniej nie było w Okoci−
miu tylu VIP−ów. Po mszy na plebanii
gościnny proboszcz podejmował obiadem
około 100 dostojnych gości...
Najbliższe uroczystości w kwietniu
i sierpniu będą szczególnie podniosłe, bo
główny celebrant założy szaty prałata.
W grudniu ub. roku tytuł ten nadała ks.
Gutowskiemu Kapituła Bocheńska.
 – Czy mam jeszcze jakieś plany? –
zamyśla się ks. proboszcz. – Oby kon−
flikty omijały Okocim – o to nieustan−
nie się modlę.

MAREK LATASIEWICZ

Ks. STANISŁAW GUTOWSKI – pocho−
dzi z Połomia Dużego k. Nowego Wiśni−
cza. Gimnazjum oraz Seminarium Du−
chowne ukończył w Tarnowie. Po
święceniach kapłańskich, które przyjął
w 1961 r., pracował jako wikariusz w Za−
wadzie k. Nowego Sącza, Złockiem i Żab−
nie. Od 1974 roku w parafii Trójcy Prze−
najświętszej w Okocimiu, od 1977 – jest
proboszczem. W grudniu 2003 r. Kapi−
tuła Bocheńska nadała mu tytuł prałata.
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Okocim, zwany niegdyś Okocinem, jest
jedną z najstarszych wsi otaczających

Brzesko. Pierwszą wzmiankę potwierdzają−
cą jego istnienie znajdujemy w dokumencie
króla Kazimierza Wielkiego z 12 maja 1344 r.,
wystawionym dla komesa Spicimira, podów−
czas kasztelana krakowskiego, potwierdzają−
cym temu wielmoży prawa do, będących w je−
go posiadaniu, zamków, miast i wsi. Z tego też
dokumentu wynika, że Okocim wraz z kilko−
ma innymi wsiami leżącymi nad Uszwicą, jesz−
cze w XIII w. nadali przodkom komesa książę−
ta Bolesław Wstydliwy i Leszek Czarny. Wnosić
stąd możemy, iż istniał już wtedy jako osada
wchodząca w skład dóbr monarszych.

Po śmierci kasztelana Spicimira oko−
ło 1355 r. Okocim wraz z Brzezowcem,

Jasieniem oraz Porębą (Spytkowską) prze−
szedł na jego starszego syna Jana z Melszty−
na (...), by w posiadaniu jego potomków po−
zostać aż do 1512 r. Wtedy to ostatni
z Melsztyńskich, także Jan, sprzedał go Pio−
trowi Czernemu. Z kolei Czerni trzymali
Okocim do początków XVIII w. Później Oko−
cim, podzielony na trzy części, czyli na tak
zwane „dwory” (dolny, górny i średni), nale−
żał do kilku rodzin: Czarnowskich, Stadnic−
kich, Dwernickich, następnie do Jana An−
drzeja Sendzimira (1780) i Spławskich.
W 1802 r. Leon Nowakowski, właściciel Gór−
nego Okocimia, sprzedał go Teresie Dunin−
Rogawskiej. Od niej zaś kupił go, wraz z kla−
sycystycznym, istniejącym do dziś dworkiem
oraz dolną, leżącą nad Uszwicą częścią wsi,
późniejszy współzałożyciel okocimskiego bro−
waru, Józef Neumann. A stało się to w 1825 r.
I tak to austriacki czy też czeski kupiec z Cie−
szyna przedzierzgnął się w polskiego ziemia−
nina−posesjonata, by dwadzieścia lat później
stać się kapitalistą. Gdy zmarł w 1851 r., wdo−
wa po nim sprzedała swoje udziały w browa−
rze oraz cały majątek ziemski Janowi I Goet−
zowi, po którym wszystko to odziedziczył syn
jego Jan Albin, a następnie wnuk Antoni,
ostatni z Goetzów−Okocimskich.
Należy jednak pamiętać, iż wieś Okocim
w swych obecnych granicach to tylko część
Okocimia dawnego. Jego dolna część bowiem,
gdzie Jan I Goetz wraz ze swymi wspólnika−
mi rozpoczął budowę browaru, a syn jego,
Jan Albin stworzył wspaniałe założenie pała−
cowo−parkowe, już kilkadziesiąt lat temu włą−
czona została do Brzeska, stając się jedną z je−
go dzielnic.

5 wieków
przed Goetzem

XIX−wieczny kościół parafialny.
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Okocim jest wprawdzie  wsią niezbyt dużą
i leżącą nieco na uboczu, posiada prze−

cież kilka interesujących, nie pozbawionych
walorów historycznych i artystycznych war−
tych bliższego poznania, obiektów zabytko−
wych. Najstarszym z nich jest znajdujący się
na zachodnim jego krańcu staropolski dwo−
rek ziemiański z przełomu XVIII i XIX w. (...)
Dotrwał on do naszych dni w kształcie ta−
kim, jaki nadali mu dwieście lat temu jego
budowniczowie. Chociaż niezbyt okazały, za−
chwyca swoją formą, nieskazitelnymi pro−
porcjami, a nade wszystko autentyzmem
struktury. Mimo to pozostaje obiektem zu−
pełnie niemal nieznanym nie tylko turystom,
ale nawet historykom sztuki. Okocimski
dwór, a właściwie niezbyt okazały dworek to
klasycystyczna wiejska siedziba średnioza−
możnego ziemianina, typowa dla czasów,
w których powstała. (...)

O ile klasycystyczny dworek jest najstar−
szym zabytkiem górnej części Okoci−

mia, to obiektem najokazalszym jest tutejszy
kościół parafialny pod wezwaniem Świętej
Trójcy, zbudowany z fundacji Jana Ewange−
listy Goetza. (...) Kościół okocimski wzniesio−
ny został w latach 1884−1885 w oparciu o pro−
jekt cieszyńsko−wiedeńskiego architekta
Maxa Schwedy. (...)
Równie wspaniale, jak zachodnia fasada,
prezentuje się wnętrze kościoła. Niemal całe
nakryte zostało „gotyckim” sklepieniem
krzyżowo−żebrowym, o kamiennych że−
brach spływających na przyścienne służki
o niby−romańskich głowicach. Podobne gło−
wice wieńczą kolumny dźwigające chór, za−
wieszony nad zachodnią częścią nawy. Ża−
gielki owych sklepień pokrywa delikatna
dekoracja malarska o motywach fantazyj−
nie wijących się roślinnych łodyg. (...) Po−
czesne miejsce zajmuje główny ołtarz. Jest
to struktura architektoniczna skompono−
wana z „gotyckich” kolumn, ostrych łuków,
łuków przyporowych, pinakli i sterczyn.
Centralną jego arkadę wypełnia w całości
kamienna grupa patronującej świątyni
Świętej Trójcy w asyście pary aniołów. W po−
dobnej stylistyce utrzymany jest niewielki
ołtarz boczny ze znajdującym się w nim ob−
razem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, także
wsparta na masywnej „romańskiej” kolum−
nie kamienna ambona oraz bardzo „gotyc−
ka”, odkuta w białym piaskowcu płaskorzeź−
ba przedstawiająca scenę złożenia do

Grobu, umieszczona w ołtarzu północnej
kaplicy, pełniącej rolę mauzoleum dwóch
pierwszych okocimskich Goetzów. Wszyst−
kie te dzieła wyszły z wiedeńskiej pracow−
ni Seyfrieda. (...)

Trzecim z najbardziej znaczących obiek−
tów zabytkowych wsi Okocim jest bu−

dynek szkoły podstawowej, zbudowany
w 1895 r. z fundacji Jana II Goetza. Jest to
drugi już obiekt szkolny na tym miejscu.
Pierwszy ufundował jego ojciec w początkach
lat 60. XIX w., przekazując gminie parcelę
z drewnianym budynkiem i materiałami bu−
dowlanymi niezbędnymi do przeprowadze−
nia jego remontu „pod warunkiem, że budy−
nek użyty będzie na szkołę”. Dzięki temu
powstała w Okocimiu tzw. szkoła trywialna.
(...) Zbudowany, dzięki Janowi Albinowi
Goetzowi, nowy budynek szkolny był jesz−
cze parterowy, ale już w całości murowany,
o fasadzie poprzedzonej występującym
przed jej lico wydatnym ryzalitem o boga−
tym wystroju architektonicznym i plastycz−
nym w duchu północnego renesansu i o
siedmiu izbach lekcyjnych. Obecny jego
kształt jest wynikiem dokonanej w 1936 r.
nadbudowy. (...)

 (Na podst. „Historyczno−artystycznego
przewodnika po Brzesku i okolicy” –

Andrzej Krupiński 2003)
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Doprawdy niewiele. Tyle tylko, że nie
zdajemy sobie z tego sprawy. Zaafe−

rowani natłokiem codziennych spraw, obo−
wiązków i problemów nie mamy czasu
na to, by przyjrzeć się któremuś z tych
obiektów obecnych jeszcze w krajobrazie
naszych miasteczek i wsi. A przecież war−
to poznać i zastanowić się nad ich istotą
w naszej histo−ziemi. Zwrócił uwagę na to,
już bardzo dawno temu, znakomity nasz
dziewiętnastowieczny „starożytnik”, pro−
fesor Uniwersytetu Krakowskiego, Józef
Łupkowski, pisząc: „Nie można pomyśleć
na wsi czegoś bardziej stosownego, jak
kościół złączony z przyrodą i ludem, któ−
ry go otacza. Wyrasta on z pszenicznego
pola, a rzekłbyś, że to wnuk świętego gaju
albo syn owych borów, gdzie dęby i mo−
drzewie nieledwie mówić umieją”.
Trzeba wiedzieć, że tak bliska nam jesz−
cze, wpisana w krajobraz pogórzańskiej
i nadwiślańskiej części ziemi brzeskiej,
malownicza sylwetka drewnianego ko−
ściółka, niezbyt leciwego, jest pogłosem
form jeszcze średniowiecznych, na które
wpływ wywarły: rodzaj budulca, przezna−
czenie, ludzka potrzeba obcowania z ide−
ami prawdziwie wzniosłymi i rzeczami
pięknymi oraz, przenoszona z pokolenia
na pokolenie, tradycja budowlana. Podob−
nie jak budowle wznoszone w odległym
średniowieczu, każdy taki kościółek ma
dość obszerną nawę, nieco węższe od niej,
zamknięte trójbocznie prezbiterium i to−
warzyszącą mu od północy niewielką za−
krystię. Niektóre z nich mają też wynio−
słe wieże o nadwieszonych izbicach
i barokowych hełmach, a wszystkie wy−
sokie dachy o stromych, podbitych gonta−
mi połaciach, z których wyrastają niewiel−
kie wieżyczki na sygnaturkę. Nakryte
drewnianymi stropami lub pozornymi,
drewnianymi również sklepieniami ko−
lebkowymi, ich wnętrza zdobią wielo−
barwne ścienne malowidła oraz pocho−
dzące z różnych czasów sprzęty, obrazy,
rzeźby i paramenty. I w każdym z nich
unosi się, umieszczony na belce tęczy,
ukrzyżowany Chrystus w asyście, wyrzeź−
bionych w lipowych kolosach, figur Matki
Boskiej Bolesnej i św. Jana.

Szczęśliwym zrządzeniem losu do dziś
przetrwało na ziemi brzeskiej sześć

zabytkowych kościółków drewnianych:
w Biesiadkach, Gosprzydowej, Iwkowej,
Jurkowie, Strzelcach Wielkich i w Złotej.
Zawieruchy dziejowe oszczędziły także czte−
ry przykościelne dzwonnice, z których ta
znajdująca się w Porębie Spytkowskiej

Drewniane perły

należy do największych tego rodzaju obiek−
tów zabytkowych w Małopolsce.
Jedynym zabytkiem świeckiej architektu−
ry drewnianej w Brzeskim jest dwór w Do−
łędze. Pomimo iż zbudowany został dopie−
ro w połowie XIX wieku, to zasługuje na
naszą szczególną uwagę. Przede wszyst−
kim ze względu na swoją interesującą hi−
storię i muzealny status. Pozostałe obiek−
ty drewniane należą już bowiem do
kategorii zabytków budownictwa. Te zaś

znajdują się głównie w północnej części po−
wiatu brzeskiego. A są to dość duże jeszcze
zespoły chałup i domów drewnianych, skła−
dających się na zabudowę Borzęcina, Łęk,
Wokowic, i historycznego miasteczka Uście
Solne. Ponadto dość licznie jeszcze wystę−
pujące budynki gospodarcze i inwentarskie
oraz unikalne stodoły o wyplecionych z wi−
kliny ścianach i słomianych strzechach –
ostatnie już relikty znajdującej się niegdyś
w Uściu Solnym przy ulicy Stodolnej.

Zgodnie z odwieczną tradycją stare cha−
 łupy i młodsze od nich domy drew−

niane zajmują frontowe części wąskich,
ale za to niezwykle głębokich, ukształto−
wanych jeszcze w średniowieczu, działek
siedliskowych. Chałupy są niezbyt duże,
mają zrębową konstrukcję oszalowanych
lub tylko malowanych ścian i dwuspado−

we dachy, pod którymi dość często znaj−
dują się zarówno izby mieszkalne, jak
i stajenki lub obórki. Towarzyszące im bu−
dynki gospodarskie i inwentarskie stoją
z reguły z nimi uszeregowane wzdłuż jed−
nej z granic parceli. Dziś jeszcze wiele
z tak uformowanych zagród chronią od
wszelkich nieszczęść ustawione przy
wjazdach do nich, odnawiane pieczołowi−
cie rok w rok, kamienne krzyże oraz figu−
ry Matki Boskiej i różnych świętych.

Niestety, stara architektura drewnia−
na i zabytki budownictwa wiejskie−

go zdają się być już w odwrocie. Coraz
mniej jest starych domów, stodół i obó−
rek, drewnianych płotów i studziennych
żurawi. Coraz więcej w naszych miastecz−
kach i wsiach obiektów murowanych,
przestronnych i wygodnych, ale pozbawio−
nych charakteru i ducha, których obecność
sprawia, że krajobraz ziemi brzeskiej
staje się coraz bardziej bezosobowy, bez
przeszłości i nijaki. Stąd też zamysł nasz
poprowadzenia Was szlakami tego, co
dawne, niepowtarzalne i piękne, sięgają−
ce korzeniami naszych małych ojczyzn.
Zatem już za miesiąc podejmiemy na−
szą wędrówkę, wyruszając do niedalekich
Biesiadek.

ANDRZEJ B. KRUPIŃSKI

Dość mieć w sobie nieco wrażliwości estetycznej, by móc dostrzec urodę otaczających nas rzeczy, nawet
tych codziennych i niepozornych. Ale ile trzeba jej, by stanąć w zadziwieniu przed drewnianym wiejskim
kościółkiem, okolonym wieńcem starych dębów, lip czy jesionów, drewnianym dworkiem, chałupą chłop−
ską sprzed stu lat, czy którymkolwiek z drewnianych budynków gospodarczych?

Drewniana zabudowa Jasienia.
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Hufce Pracy
Młodzieżowe Biuro Pracy, działające
w strukturach Centrum Edukacji i Pra−
cy tarnowskiego OHP, rozpoczęło swoją
działalność 1 sierpnia 2003 r. Z pośred−
nictwa pracy i pośrednictwa zawodowe−
go korzysta tutaj młodzież szkół ponad−
gimnazjalnych, absolwenci, osoby
bezrobotne i pracodawcy. Wg specjalisty
Agnieszki Zapiór, zainteresowani mogą
uzyskać porady dotyczące wyboru odpo−
wiedniego zawodu, kierunku szkolenia,
ale i zaplanowania przyszłości zawodo−
wej. Pracodawcy zaś zbierają informacje
na temat prawidłowego doboru kandy−
datów do pracy. W ramach Młodzieżowe−
go Biura Pracy działa również Klub Pra−
cy, który organizuje i prowadzi modułowe
szkolenia, dotyczące tematyki rynku pra−
cy, m.in: tendencji zmian, aktualnych tren−
dów, sposobów poszukiwania zatrudnie−
nia. Ponadto realizowane są spotkania
edukacyjno−informacyjne dla uczniów
ostatnich klas szkół średnich i zawodo−
wych, przygotowujące młodzież do wej−
ścia na rynek pracy.
− Dzięki zbieżności intencji w działaniu
Rodziny Kolpinga i Ochotniczych Hufców
Pracy mogliśmy nawiązać ścisłą współ−
pracę pomiędzy obiema instytucjami –
twierdzi przewodniczący brzeskiego sto−
warzyszenia Józef Pabian. – Podobnie
jesteśmy bowiem zainteresowani niesie−
niem pomocy w poszukiwaniu pracy,
przede wszystkim ludziom młodym. Tego
również oczekuje od nas społeczeństwo.

Młody Kolping
Ciekawą alternatywą dla młodych brzesz−
czan, którym nie jest obojętne, w jaki spo−
sób spędzają swój wolny czas, jest uczest−
nictwo w przedsięwzięciach Młodego
Kolpinga – sekcji Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga – zrzeszającego obecnie aż 80 osób.
Opiekunką młodzieży jest członek Zarządu
brzeskiego Kolpinga Lilla Sztyller.

M ł o d z i
– chluba Kolpinga

Aby sekcja mogła funkcjonować, trzeba
było przystąpić do adaptacji piwnic bu−
dynku w starym szpitalu. Tam też, już od
kilku miesięcy, funkcjonuje świetlica. Nie−
stety, środki finansowe pozwoliły na prze−
prowadzenie remontu tylko części po−
mieszczeń. Reszta jest realizowana przy
pomocy sponsorów, a w większości własny−
mi rękami. Tylko dzięki wielkiemu samo−
zaparciu najmłodszych tak szybko udało
się uruchomić pracownie, w których reali−

zowane są m.in. zajęcia plastyczne i ta−
neczne. Równolegle działają też sekcje
strzelecka i sportowa, a spora część dzieci
jest już członkami LOK−u.
− Ściśle współpracujemy ze stowarzysze−
niem „Ostoja”, wspierającym osoby niepeł−
nosprawne, jak również z Warsztatami
Terapii Zajęciowej – mówi opiekunka sek−
cji Młodego Kolpinga, Lilla Sztyler. – Wie−
lokrotnie wspólnie organizowaliśmy wiele
imprez, wycieczek, piknik integracyjny oraz
wystawy prac plastycznych podopiecznych
WTZ. Na prezentacjach młodzież niepeł−
nosprawna z naszego regionu jest bardzo
wysoko oceniana, a więc praca z nią przy−
nosi oczekiwane efekty.
Członkowie Młodego Kolpinga skupieni są
w trzech grupach wiekowych, chociaż często
spotykają się przy realizacji tych samych
inicjatyw. Dla wielu jedyną nagrodą za za−
angażowanie w pracę społeczną jest udział
w wycieczkach i rajdach połączonych niejed−
nokrotnie z nauką języków. Kolpingowcy
goszczą w Luborzycy pod Krakowem, gdzie
znajduje się Centralny Dom Kolpinga, ale
wyjeżdżają także na obozy krajowe i zagra−
niczne, m.in. do Niemiec, na Litwę, do Por−
tugalii. Często wyjazdy te możliwe są dzię−
ki wsparciu sponsorów. Ubiegłoroczny
przejazd młodzieży do Lednicy sfinansował

B rzeskie Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga duży nacisk kładzie na pracę
z młodzieżą. Objawia się to m.in. poprzez działalność Ochotniczych Hufców
Pracy i sekcji Młodego Kolpinga, w ramach którego najmłodsi mogą
realizować własne zainteresowania, a ponadto służą wszelką pomocą
w organizacji wielu imprez kulturalnych.

Uczestnicy szkolenia „Pierwsza dopłata dla rolników”.
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Czy monitoring zdaje egzamin? Zdania są
podzielone. Młodzież, chociaż są pewne
wyjątki, jest na nie. Uczniowie uważają,
że obserwowanie ich zachowań to pozba−
wienie prywatności. Często, przynajmniej
w pierwszym okresie, szkołę zaczęto okre−
ślać jako „Dom Wielkiej Siostry”, nawią−
zując do znanego programu telewizyjnego
oraz do tego, że jeden z monitorów zain−
stalowany jest w gabinecie dyr. Janiny
Cehak. Uważają także, że tam, gdzie
kamery rzeczywiście by się przydały, czyli
w różnych ciemnych zakamarkach, szat−
niach, ich nie ma. Niektórzy z nauczycieli
mają podobne zdanie. W pracowniach nie
ma najpotrzebniejszych pomocy nauko−
wych a na system kamer pieniądze szyb−
ko się znalazły, może potrzebne to było,
żeby sprawdzać czy nauczyciele aktywnie
dyżurują na korytarzach? Tylko po co na−
uczycielskie dyżury przy włączonych ka−
merach? Czyżby pieniądze zostały wyrzu−
cone w błoto? Inni uważają, że do tego
można się przyzwyczaić i na kamery nie
zwracają uwagi. Jeszcze inni, że to bar−
dzo dobra inwestycja zapewniająca bez−
pieczeństwo zarówno uczniom, jak i coraz
bardziej bezbronnym nauczycielom.
Jak po pół roku ocenia system monitorin−
gu zapytałem także dyr. Cehak? – Dla

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Brze−
sku zaprasza wszystkich chętnych do uczest−
nictwa w prowadzonych na bieżąco kursach:
− języka angielskiego
− języka francuskiego
− języka niemieckiego
− komputerowym
− obsługi kas fiskalnych
− „Jak założyć własną firmę?”
Równolegle prowadzone są także dwu−
miesięczne szkolenia zatytułowane „Pierw−
sza dopłata dla rolników”, w których
uczestniczą 64 osoby. Wszystkie zajęcia
prowadzone są cyklicznie. Zakończenie
kursu jest równoznaczne z rozpoczęciem
następnego w odstępie 2−3 dniowym.

Janusz Szot z firmy Zasada Trans Spedi−
tion, za co uczestnicy wyjazdu i organizato−
rzy są bardzo wdzięczni. – Trzeba sobie otwar−
cie powiedzieć, że do stowarzyszenia nie
przychodzą dzieci z bogatych rodzin, dlate−
go możliwość uczestnictwa w wycieczkach
jest nie tylko nagrodą za pracę, ale także
dla niektórych jedyną szansą na ciekawe
spędzenie wakacji – uważa Lilla Sztyller.

Wyjątkowi
A pracy jest rzeczywiście sporo. Wiele im−
prez organizowanych na terenie miasta jest
wspieranych przez młodzież Kolpinga jako
wolontariuszy. Efekty podejmowanych ini−
cjatyw są bardzo wysoko oceniane przez
Zarząd Centralny Rodziny Kolpinga w Pol−
sce i nie tylko. – Młody Kolping jest naszą
chlubą. Na terenie kraju możemy się po−
szczycić największą sekcją. Pracujemy
z młodzieżą wyjątkowo chętną do pracy, zdy−
scyplinowaną, gotową pomóc swoim rówie−
śnikom – zachwala Józef Pabian.
Wyjątkową rzeczą w dzisiejszych czasach
jest funkcjonowanie organizacji, w której
wszyscy, począwszy od zarządu, a na naj−
młodszych kończąc, ciężko pracują, codzien−
nie uzyskując niezwykłe efekty i nie pobie−
rając za to żadnego wynagrodzenia. –
Działalność Kolpinga jest charytatywna, a
zarząd wraz z przewodniczącym funkcjonu−
je społecznie. Jesteśmy zadowoleni z efek−
tów. Szczególnie sekcja Młodego Kolpinga
wypracowała taką formę pracy z młodzie−
żą, która wciąż przyciąga nowych członków.
Te osoby tutaj się samorealizują i czerpią
radość z pracy z ludźmi niepełnosprawny−
mi – uważa przewodniczący Pabian. – Pani
Lilla Sztyller również pracuje społecznie,
poświęcając się autentycznie i bez reszty
młodym, ma zawsze ciekawe pomysły na
urozmaicenie spotkań, ma dobry kontakt
z osobami młodymi, wie, co ich zainteresu−
je i, jak to się teraz mówi, odbierają na
tych samych falach.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Szkoła
z monitoringiem

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, najnowocześniejsza placówka
oświatowa w powiecie (uruchomiono ją przecież w 2002 r.), jako pierwsza
posiada także system tzw. monitoringu, czyli kamery, które rejestrują to, co dzieje
się na korytarzach oraz na zewnątrz obiektu i przesyłają obraz do monitorów,
znajdujących się w gabinecie dyrektora i na portierni. W sumie jest to 14 kamer,
z tego 3 na zewnątrz obiektu.

mnie monitoring to zdecydowane zwięk−
szenie poczucia bezpieczeństwa – mówi.
– Kamery rejestrują wszystko, co dzieje
się na korytarzach i wokół obiektu 24 go−
dziny na dobę. Mam niewiele czasu na
spoglądanie w monitor, ale wszystko jest
nagrane i w razie konieczności natych−
miast można odtworzyć dane zdarzenie.
Jest to także przegląd osób z zewnątrz,
które nie powinny znajdować się na tere−
nie szkoły i można szybko interweniować.
Trudno zgodzić się z głosami o podgląda−
niu nauczycieli na dyżurach czy też lek−
cjach, bo przecież wchodząc do pokoju na−
uczycielskiego można to bez trudu ustalić.
Wydaje mi się, że w okresie funkcjonowa−
nia monitoringu nastapiło wyciszenie
młodzieży. Może to tylko moje odczucie
ale jeżeli tak jest, to też pewien plus.
Część nauczycieli i młodzieży zwracała
także uwagę na brak w szkole radiowę−
zła, uważając, że istotniejszy jest prze−
pływ informacji, która powinna docierać
do każdego, nie za pośrednictwem wycią−
gniętej z lamusa kurendy, ale z głośników
radiowych, niż monitorowanie korytarzy.
Ten problem został jednak dość szybko
załatwiony i od połowy marca w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 funkcjo−
nuje także radiowęzeł. RC

W ramach realizacji programu „Ikonka”, Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu−
bliczna w Brzesku wzbogaciła się o trzy komputery wraz z oprogramowaniem
i bezprzewodowym dostępem do Internetu.
Program „Ikonka”, nad którym patronat objęło Ministerstwo Nauki i Informatyzacji,
ma na celu uruchomienie punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliote−
kach publicznych. Każdy z tych punktów otrzymuje za darmo od MNiI co najmniej
trzy zestawy komputerowe PC z bezprzewodową siecią typu Wi−Fi, umożliwiającą
łączenie się z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki. W Czytelni Inter−
netowej, mieszczącej się w Oddziale dla Dzieci, użytkownicy mogą bezpłatnie korzy−
stać z zasobów edukacyjnych Internetu oraz Polskiej Biblioteki Internetowej.

„Ikonka” w bibliotece
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Zaczynali wcześnie. Pawła Kwaśnie−
 wicza zachęcił ojciec. W II lub III kla−

sie szkoły podstawowej otrzymał od ciot−
ki plastikowy model do sklejania. Zaś
Paweł Wójcik „klei” od V klasy podsta−
wówki. Zazwyczaj pracują nad kilkoma
obiektami jednocześnie. Są to papiero−
we modele. W zależności od ich wielkości
i charakteru różnie kształtuje się czas
pracy. W okresie wakacji wynosi on mie−
siąc, w roku szkolnym – trzykrotnie dłu−
żej. Obecnie, w obliczu zbliżającej się
matury, hobby schodzi na plan dalszy.
Składanie zaczyna się od tekturowego
szkieletu i papierowego poszycia. Następ−
nie dokleja się detale lub maluje się po−
wierzchnię, jeśli model jest plastikowy.
Wiele dodatków wykonuje się ręcznie. Wy−
korzystuje się przy tym pręty miedziane
i spawalnicze, nitki, żyłki lub szpilki.
Z tych ostatnich można zrobić lufy dzia−
łek, nity lub relingi na statkach. Jest to
prawdziwie benedyktyńska praca. Aby
wykonać relingi, co pięć milimetrów wbi−
ja się szpilkę z uciętą główką i prowadzi
po niej nitkę, można też użyć do tego siat−
ki elewacyjnej. Koła samolotów toczy się

Klejenie historii
z drewna. Łańcuchy kotwiczne to często...
łańcuszki na szyję. Płótno brezentowe
imitują chusteczki higieniczne, włóczka
lub kordonek – liny, a zszywacze biurowe
– drabinki i uchwyty. Paweł Wojcik kulki
od łożysk wykorzystał do obciążenia wie−
życzek dział na lotniskowcu. Dzięki temu
ruchome części modeli sprawdzają się
długo. Paweł Kwaśniewicz wytoczył na
tokarce oś wirnika helikoptera „Apacz”,
zaś cylinder silnika wykonał przez nawi−
janie cyny lutowniczej na cienki patyk.

Paweł Wójcik od dwóch lat konstru−
uje model niemieckiego pancernika

„Tirpitz”, a jednocześnie pracuje nad
„Messerschmidtem 232”. O swoim ostat−
nim dziele mówi: Po prostu potwór.
Samolot ma ok. 1,70 m. rozpiętości skrzy−
deł. Dlatego nie dziwi uwaga: Pierwszy pro−
blem – miejsce. W pokoju przechowuje jesz−
cze bombowiec B 17 (rozpiętość skrzydeł –
1,20 m.) i samolot SR 71 „Blackbird”, dłu−
gi na 1,10 i szeroki na 0,5 m. Na płaskim
lotniskowcu „Saratoga” czekają na swoją
kolej inne modele, znajdujące się obecnie
w trakcie budowy.

Gdzie prezentować taką kolekcję? Sufit to
podstawa. Zawieszone na żyłkach samolo−
ty tworzą teatr działań wojennych. Paweł
wykorzystuje także ściany i półki. Swoją
galerię ma w przedpokoju. Tam jest po pro−
stu wszystko – mówi. – Każdy, kto przyj−
dzie, to ogląda. To robi wrażenie.
Inaczej o swojej kolekcji mówi Paweł Kwa−
śniewicz: To po prostu ma stać i być ładne,
prezentować sobą kawał dobrej, inżynierskiej
roboty. Modele przechowuje wszędzie, gdzie
się tylko da, nawet w... łóżku. Ich żywotność
ocenia na 4−5 lat. Starych obiektów nie prze−
trzymuje. Co z nimi zrobić? Można wysa−
dzić i zrobić z tego film – komentuje z uśmie−
chem. Obecnie pracuje nad modelami
historycznymi (myśliwiec „Mitshubishi „O”
i samolot rozpoznawczy PZL „Wilk”)
i współczesnymi (prom pasażerski „Polo−
nia” i niewykrywalny myśliwiec F 117).

Rodzice obu modelarzy zareagowali
 na ich pasję ze zrozumieniem

i aprobatą. Znajomi, na widok kolekcji,
pytają z zaciekawieniem: Czy to jest pa−
pier? Jak długo to się robi?
Obaj pasjonaci podkreślają, iż składa−
nie modeli to spokojne zajęcie. Kleją naj−
częściej nocą, od dziesiątej do czwartej
rano, przy dobrej muzyce. Swoje hobby
określają jako zupełny odlot, straszny
pochłaniacz czasu. Jednocześnie jest to
zajęcie wymagające dużej precyzji. Mo−
del japońskiego lotniskowca „Akagi” wią−
zał się z wykonaniem 36 trzycentymetro−
wych samolotów. O ile zrobienie
pierwszego trwało ok. 1 godziny, to z cza−
sem okres ten skrócił się do 15 minut.
Jeszcze przed wakacjami modelarze zło−
żyli latający, papierowy model rakiety. Do
jej odpalenia wykorzystali 10 metrów ka−
bla (względy bezpieczeństwa wymagały
takiej odległości od modelu do miejsca od−
palenia) i ładunek na proch. Zwarcie elek−
tryczne spowodowało start. Wrażenia od−
dają słowa: Dym, biała smuga, huk, potem
czarny punkcik w powietrzu. Po 300 me−
trach lotu w górę skończył się ładunek i w
rakiecie otworzyła się czasza spadochronu.
Kolejna próba to pierwsze polskie F 16 w po−
wietrzu. Niestety, papierowy model okazał
się za ciężki i... poszedł w ziemię.

Modelarstwo to historia od strony
 uzbrojenia. Ta dziedzina szczegól−

nie pasjonuje Pawła Kwaśniewicza i Paw−
ła Wójcika, a zwłaszcza dzieje walk na
Pacyfiku w czasie II wojny światowej.
Składanie łączą z fachową lekturą. Swo−
je dokonania dokumentują fotografiami,
przechowywanymi w formie cyfrowej. Nie−
stety, w Brzesku brak okazji do „pokaza−
nia się”. A może się mylę?

IWONA DOJKA

Z aczyna się od prostych, małych, plastikowych, potem przechodzi się do
trudniejszych, a wreszcie do papierowych, by skończyć na drogich, zdalnie
sterowanych modelach. Sklejać można wszystko: okręty, samoloty, czołgi,
zamki i latarnie. O wyborze decydują osobiste preferencje modelarzy.
Dla Pawła Wójcika i Pawła Kwaśniewicza (obaj na zdjęciu) najważniejsza
jest historia oryginału. Obaj preferują modele obiektów z II wojny
światowej. Wcześniejsze określają jako toporne, prymitywne.
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− Klaudia wielokrotnie przynosiła do szko−
ły swoje zdjęcia, pokazywała je także na−
uczycielom. Zachwyciły mnie te fotogra−
fie i wówczas zrodził się pomysł ukazania
tych prac na szkolnej ekspozycji – mówi
jedna z inicjatorek wystawy, plastyczka
Joanna Maderska. Równocześnie
w przygotowania włączyli się także Kry−
styna Serbeńska oraz Piotr Rojek,
który sam od lat zajmował się fotografo−
waniem przyrody i postanowił własne
prace udostępnić oglądającym wystawę.
Obrazy zostały opatrzone celnymi cyta−
tami z utworów Kazimierza Przerwy−Tet−
majera.
Piotr Rojek jest tarnowianinem, absol−
wentem Wydziału Leśnego Akademii
Rolniczej w Krakowie, a obecnie nauczy−
cielem języka angielskiego w jadownickim
gimnazjum. Jego pasją jest las, a także
żyjące w nim owady i zwierzęta. Nato−
miast łąki, panoramy gór czy widoki
morza są dla niego nie tylko obiektami
fotograficznymi, ale też częścią wspo−
mnień i przeżyć.
− Fotografować zacząłem jeszcze w szko−
le średniej i od tamtej pory starałem się
rozwijać tę pasję – twierdzi autor. – Na
wystawie zaprezentowałem około 200
swoich prac, ale najbardziej jestem zwią−
zany z tymi zdjęciami, na których udało
mi się przedstawić rośliny będące pod
ścisłą ochroną. Czy będą kolejne wysta−
wy? Czas pokaże...

Przyroda w fotografii

W ostatnich dniach lutego w Publicznym Gimnazjum w Jadownikach otwar−
to wystawę fotografii przyrodniczej autorstwa Klaudii Budzioch oraz Piotra
Rojka. Prace obojga artystów powstawały spontanicznie, niejednokrotnie
zupełnie przypadkowo i dopiero docenione przez plastyków stały się impul−
sem do zorganizowania wystawy.

Klaudia Budzioch jest natomiast
uczennicą II klasy Gimnazjum w Jadow−
nikach. Pochodzi z Mokrzysk. Mimo mło−
dego wieku jest już laureatką Nagrody
Starosty powiatu brzeskiego w konkur−
sie fotograficznym pt. „Ziemia brzeska
w obiektywie” w 2002 r. Na zdjęciach
utrwala głównie swoich przyjaciół i pięk−
no przyrody. Interesuje ją krajobraz w uję−
ciu panoramicznym, jak również biolo−
giczny świat makro. Bierze m.in. udział
w szkolnym projekcie „Sztuka Młodych
na Rozdrożach” w sekcji fotograficznej. –
Kiedyś mój tata fotografował, teraz dzięki
podarowanemu mi aparatowi cyfrowemu
ja złapałam bakcyla. Lubię na swoich
zdjęciach uwieczniać przyrodę, owady, kra−
jobrazy. Na przypadkowo robionych foto−
grafiach zaczęłam zauważać to „coś”. Nie−
które obrazy obrabiam na komputerze,
inne pozostawiam w oryginale. Najwię−
cej swoich zdjęć wykonuję w lecie, gdy
przyroda jest znacznie ciekawsza – uwa−
ża Klaudia Budzioch.
Edukacyjna wystawa fotografii przyrod−
niczej jest już piątą w krótkiej historii
szkoły. Dotychczas swoje prace prezento−
wali tutaj: Zbigniew Ważydrąg, Mieczy−
sław Żbik, Janusz Błaszczyk oraz gim−
nazjaliści z terenu całego powiatu
brzeskiego. Obecną ekspozycję można było
zwiedzać w galerii – czytelni gimnazjum
do końca marca.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Wernisaż wystawy w Gimnazjum w Jadownikach.      Fot. Archiwum PG Jadowniki

Według przyjętego powszechnie poglądu,
szkoła jest miejscem nauczania i wycho−
wania. Przekazywanie wiadomości nie
jest jedynym zadaniem szkoły, ma ona
również wychowywać swoich uczniów, for−
mować ich osobowość. Odpowiednio do−
brane treści oraz sam proces nauczania
nie tylko wzbogacają wiedzę i kształtują
uczniów, rozwijając ich sprawności umy−
słowe, lecz również są głównym czynni−
kiem kształtowania światopoglądu, po−
stawy moralnej i charakteru młodzieży.

W roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęli−
śmy procedurę związaną z nadaniem
imienia szkole. Kandydaci na patrona
zostali wyłonieni w wyniku ankiety prze−
prowadzonej wśród nauczycieli, uczniów
i rodziców. Kandydatura Janusza Korcza−
ka uzyskała największą liczbę głosów.
Janusz Korczak dostrzegał potrzeby, pra−
gnienia i marzenia dzieci, szczególnie tych
najbardziej pokrzywdzonych przez los –
sierot. Realizował się we wszechstronnej
działalności społecznej, pełnił obowiązki
lekarza, wychowawcy. Pisał książki nie
tylko o problemach pedagogiki, ale także
dla dzieci. Był oficerem Wojska Polskie−
go, odznaczonym Krzyżem Oficerskim Or−
deru Odrodzenia Polski.
Wybierając Korczaka na patrona nasze−
go gimnazjum, uznaliśmy, że będzie on
wzorem patriotyzmu, tolerancji i posza−
nowania godności człowieka bez względu
na wyznanie czy głoszone poglądy.
Obecnie w szkole realizowanych jest wie−
le projektów związanych z postacią pa−
trona. W działania zaangażowała się cała
społeczność szkolna: dyrekcja, nauczycie−
le, uczniowie i ich rodzice.
Uroczyste nadanie imienia w szkole od−
będzie się pod koniec maja.

MAREK WADYCKI

SPRZEDAM
Działkę budowlaną 20 ar

w Szczepanowie

Tel. (0−12)647−58−27,

 (0−501)778−719

„Być człowiekiem, znaczy: posiadać
kryształową moralność, nieograniczoną

tolerancyjność, do pasji posuniętą
pracowitość, dążność do ciągłego

uzupełniania swego wykształcenia, chęć
niesienia pomocy innym...”

Janusz Korczak

Gimnazjum Korczaka
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W zgodnej symbiozie
Natalia Knyszyk pochodzi z leżących tuż
obok granicy Mościsk. Nigdy nie spotka−
ła się tam z konfliktami narodowościo−
wymi. Mniejszość polska stanowi 35 pro−
cent mieszkańców, posiada własną
szkołę. Na porządku dziennym są mie−
szane, polsko−ukraińskie rodziny. Księża
organizują rekolekcje dla młodzieży, na
które pani Natalia jeździła od dziesiąte−
go roku życia. Dzięki temu może powie−
dzieć: – „Objeździłam trochę Polski”.
Zwiedziła Bieszczady, Częstochowę, Łań−
cut, Wadowice i wiele innych miast. Te
wizyty spowodowały, że teraz nie ma pro−
blemów z językiem polskim. Nigdy też
nie spotkała się ze złym nastawieniem
ze strony Polaków.
− Wyrosłam w ukraińskiej rodzinie –
stwierdza pani Natalia. Jednak przyzna−
je, że jej prababcia nosiła panieńskie
nazwisko Lenartowicz – możliwe więc,
iż w jej rodowodzie istnieją jakieś dale−
kie, polskie korzenie.

Trzy specjalizacje
Wybór zawodu nauczyciela podyktowała
rodzinna tradycja. Ojciec uczył muzyki, a
mama jest dyrektorem 9−letniej Szkoły
Głównej. To dzięki jej kontaktom córka
znalazła się w Polsce. Pracę zaoferował
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Spełnione marzenie
w Szczurowej. Na miejscu jednak okaza−
ło się, że propozycja nie była już aktual−
na. Wtedy Natalię Knyszyk skierowano
do Brzeska. Mieszkanie zaoferował ów−
czesny Internat Zespołu Szkół Ponadgim−
nazjalnych nr 2. Ministerstwo Edukacji
Narodowej uznało dyplom magisterski
wydany przez Uniwersytet w Drohobyczu,
gdzie moja rozmówczyni ukończyła trzy
kierunki: filologię niemiecką, angielską
i literaturę narodów świata. Jednak
w Brzesku Natalia Knyszyk uczy tylko
języka angielskiego.

Szczęście w jednym pokoju
Pani Natalia nie bała się wyjazdu. –
Chciałam spróbować pracy w innym kraju
– twierdzi. Polska zawsze się jej podoba−
ła. Ma tu wielu przyjaciół. Bliskość Mo−
ścisk – ok. 200 km – sprawia, że rodzinę
odwiedza raz w miesiącu. Brzesko okre−
śla jako miasto „spokojne, małe, przy−
tulne. Wszystko jest pod ręką” – mówi
z uśmiechem. Uczniowie nie zwracają
uwagi na ewentualne przejęzyczenia.
W Polsce Natalia Knyszyk zamierza po−
zostać jeszcze kilka lat. W Tarnowie uro−
dził się jej syn. Razem z mężem zdecy−
dowali, iż wybiorą imię używane także
tutaj. Dziś Jurek ma pół roku. Obecnie
malcem opiekuje się tata, gdyż jego
mama wiele godzin spędza w szkole. Nie
narzeka jednak na zmęczenie. – Traktu−
ję pracę bardzo poważnie i cieszę się, że
ją mam – mówi z przekonaniem. Mąż
pani Knyszyk uczy się obecnie w zaocz−
nym Studium Gazownictwa i Ropy Naf−
towej. Dwa razy w roku, w okresie egza−
minów, wyjeżdża na Ukrainę. Wtedy do
opieki nad Jurkiem przyjeżdża babcia.
Jaki jest stosunek bliskich do pracy za
granicą? – Rodzina cieszy się, że nam się
dobrze powodzi – wyjaśnia pani Nata−
lia. W Schronisku Młodzieżowym wraz
z mężem i dzieckiem zajmuje jeden po−
kój. Łazienka jest na korytarzu. Uśmiech−
nięty Jurek usypia w wózku. Jego mama
jest osobą otwartą i pełną zadowolenia.
Gdy wychodzę, przypomina: – Proszę na−
pisać, że nam się tu bardzo podoba...

IWONA DOJKA

Z awsze chciałam pracować w Polsce. Cieszę się, że tu jestem – mówi Ukrainka
Natalia Knyszyk (na zdjęciu). Już drugi rok uczy języka angielskiego w brzeskim
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Pracowała także w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze. Nie tak dawno pisaliśmy
w BIM−ie o innej, pochodzącej z Ukrainy, nauczycielce angielskiego w brzeskiej
szkole. Upodobały sobie nasze miasto – tutaj znalazły pracę i często dostrzegają
w nim więcej zalet, niż rodowici brzeszczanie...

Takich niedostrzeżonych obiektów
jest wiele w najbliższym rejonie – stały
się one tematem książki Andrzeja B.
Krupińskiego „Historyczno−artystycz−
ny przewodnik po Brzesku i okolicy”,
wydanej przez Urząd Miasta. Promo−
cja wydawnictwa z udziałem autora od−
była się w sali wystawowej MOK−u
z końcem marca.

– Ludzie patrzą w trotuar i nie widzą tego
piękna i historii – twierdzi Andrzej B. Kru−
piński. Swoją publikacją zmusza do inne−
go spojrzenia na ziemię brzeską. Dla niego
jest to teren pełen niedocenionych zabyt−
ków. Zalicza do nich Bocheniec z kościół−
kiem św. Anny i Szczepanów, który nazy−
wa „unikatową sprawą w skali kraju”.
Podobnie niespotykanym nigdzie w Polsce
jest zespół pałacowy Goetzów – fabrykanc−
ka rezydencja z zacięciem magnackim.
Zdaniem historyka, to na tych elementach
Brzesko może budować swój image, przy−
szłość przemysłową, handlową i kultural−
ną. Tylko takie miejsca są w stanie zmusić
podróżujących do zjechania z obwodnicy i od−
wiedzenia miasta i okolic.

A co zobaczyć można poza stolicą gminy
i powiatu? Okazuje się, że obszary wiej−
skie oferują szeroki wachlarz zabytków.
W samym Szczepanowie mamy trzy war−
te uwagi budowle: jedyną w Małopolsce
fundację Jana Długosza – kościół Marii
Magdaleny, świątynię w duchu neogoty−
ku nadwiślańskiego oraz klasycystyczną
kaplicę cmentarną ufundowaną przez
Stanisława Lubomirskiego. Warta uwa−
gi jest także architektura sakralna w Bu−
czu i Jasieniu. A to tylko niektóre z za−
bytków opisanych w nowej publikacji.
Książkę wzbogacają fotografie oraz licz−
ne rysunki autora. Powstawały one – jak
sam mówi – „ad hoc, pod wpływem chwi−
li, przeżycia”. Całość jest zaś wyrazem
jego osobistego stosunku do miasta, wsi,
ludzi i zabytków. – Brzesko sobie na to
zasłużyło – komentuje. Wielka historia,
wzloty i upadki miasta sprawiają, że bez
cienia wahania Andrzej B. Krupiński
stwierdza: – Widzę to miasto z wielkimi
szansami.
Jednak pojedyncza publikacja nie uchroni
śladów historii przez zapomnieniem i znisz−
czeniem. Spotkanie z autorem było więc
okazją do apelu o ochronę archiwaliów
i stworzenie miejskiego muzeum historycz−
nego. Palącym problemem jest wciąż od−
nowa i utrzymanie pałacu Goetzów. ID
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13 marca br. minęła pierwsza rocznica śmierci Janusza Skórnóga – pedagoga, arty−
sty malarza, społecznika i wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w na−
szym mieście. Z tej okazji w brzeskim Miejskim Ośrodku Kultury otwarto wystawę
jego prac, na której zaprezentowano obrazy, rysunki, rzeźby i korzenioplastykę. Na
zdjęciu uroczyste otwarcie wystawy.        Fot. I. Węglowski

Wieczorem, 3 marca piwnice brzeskiego
MOK−u rozbrzmiewały poezją ks. Jana
Twardowskiego. Utwory poety deklamo−
wała i śpiewała młodzież, zaś dr Marek
Karwala  (na zdjęciu) dokonał naukowe−
go wprowadzenia w tę twórczość. Znako−
mity gawędziarz i znawca współczesnej, pol−
skiej poezji metafizycznej okrasił wykład
wieloma anegdotami z życia ks. Twardow−
skiego. Kolejna inicjatywa MOK−u cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem. Dla czę−
ści publiczności zabrakło miejsc siedzących.
17 marca z dr Karwalą spotkali się rów−
nież bibliotekarze powiatu brzeskiego pod−
czas konferencji, na której zostały omówio−
ne „Atuty kultury polskiej przed wejściem
Polski do Unii Europejskiej”...  ID

Biblioteka Publiczna w Brzesku
zorganizowała od początku roku
kilka interesujących spotkań au−
torskich, m.in:
12.02 – z Wiesławem Drabi−
kiem, krakowskim pisarzem, au−
torem ponad 50 książek dla naj−
młodszych (m.in: „Kocie łakocie,
Z tatą w ZOO, Łakomczucha) spo−
tkały się dzieci z Przedszkola nr
10 w Brzesku. Spotkanie przynio−
sło wiele niezapomnianych wrażeń.
Piękne, wpadające w ucho teksty
oraz bezpośredniość pisarza w kon−
taktach z przedszkolakami, a tak−
że rozdawane przez niego nagrody
i autografy na pewno pozostaną na
długo w pamięci.

20.02 – Andrzej Grabowski –
pisarz dla dzieci i felietonista,
spotkał się z dziećmi z Przed−
szkola w Jadownikach. Dzieci
sprawiły gościowi miłą niespo−
dziankę – recytowały i śpiewały
jego teksty. Na spotkanie zapro−
szono dzieci z zaprzyjaźnionego
Przedszkola w Mokrzyskach.
22.02 – równie spontaniczne przy−
jęcie zgotowano Andrzejowi Gra−
bowskiemu w Szkole Podstawowej
w Szczepanowie. Dzieci chętnie
kupowały książki Kawalera Or−
deru Uśmiechu, prosząc go o au−
tograf. Po powrocie ze Szczepano−
wa w Oddziale dla Dzieci MBP
w Brzesku, pisarz udzielał porad
warsztatowych młodym twórcom
z „Zespołu Zainteresowań Poetyc−
kich”. 10 wyróżnionych wierszy zo−
stanie opublikowane w „Magazy−
nie Młodych Autorów Iskra”.

DOROŚLI czytelnicy i młodzież z Ze−
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 w Brzesku, mieli możliwość spo−
tkania ze Stanisławem Kaszyń−
skim – pisarzem, dziennikarzem i fe−
lietonistą, na promocji jego najnowszej
książki „Z Polski i ze świata”.

Mile spędzonych Świąt Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym, rodzinnym nastroju,

wesołego Alleluja, pogody ducha,
smacznego święconego jajka
i mokrego śmigusa−dyngusa

życzy
dyrekcja i pracownicy

Miejskiego Ośrodka Kultury

Spotkanie z metafizyką

Zaproszenie na warsztaty
W MOK−u odbywają się warszta−
ty dziennikarskie, które prowadzi
red. Marek Latasiewicz. Zainte−
resowanych uczestniczeniem w za−
jęciach gimnazjalistów i liceali−
stów – zapraszamy...
Informacje pod nr tel. 6849660

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
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Model Partnerstwa Lokalnego został
opracowany przez specjalistów Depar−
tamentu Pracy USA. Wypracowany zo−
stał w amerykańskich przedsiębior−
stwach, a następnie był wdrożony m.in.
na Węgrzech i w Bułgarii. Celem pro−
gramu jest wspieranie pracowników,
przedsiębiorców i społeczności lokalnej
(powiatów, gmin) w rozwiązywaniu pro−
blemów związanych z przemianami
w gospodarce. Jego wdrażanie pozwala
na aktywne przeciwdziałanie bezrobo−
ciu. W Polsce program realizowany jest
na terenie 7 województw, pod honoro−
wym patronatem Prezydenta Rzeczpo−
spolitej Polskiej. Powiat Brzeski jest
jednym z kilkunastu powiatów w Mało−
posce, który przystąpił do realizacji tego

Partnerstwo lokalne

Pod hasłem „Piękno naszej ma−
łopolskiej kultury i tradycji”
przebiegał I Powiatowy Prze−
gląd Folkloru dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów,
który zorganizowało Starostwo
Powiatowe w Brzesku.
Impreza ta, wynikająca z potrzeb
społecznych i zainteresowania
pięknem naszej małopolskiej kul−
tury, zainspirowana została pro−
pozycjami i współpracą z nauczy−
cielami i instruktorami zespołów
artystycznych szkół podstawo−
wych, gimnazjów, ośrodków i cen−
trów kultury, zwłaszcza Miejskie−
go Ośrodka Kultury w Brzesku
i Dębińskiego Centrum Kultury
w Dębnie.
Podczas imprezy na scenie brzeskie−
go kina „Bałtyk” zaprezentowało
się dziesięć zespołów: ze Szkoły Pod−
stawowej im. T. Kościuszki w Mo−
krzyskach, „Mali Łoniowiacy” dzia−
łający przy Dębińskim Centrum
Kultury, „Borzęckie Słowiki” ze
Szkoły Podstawowej im. Kazimie−
rza Wielkiego w Borzęcinie Dolnym,
„Jadownickie Swojaki – Gimnazja−
ki” z Gimnazjum im. J. Pawła II
w Jadownikach, „Mali Czchowia−
nie” działający przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Czchowie, „Mali
Krakowiacy” ze Szkoły Podstawo−
wej w Jasieniu, „Mali Łysogórzanie”
ze Szkoły Podstawowej w Łysej Gó−
rze, „Plastusie” ze Szkoły Podsta−
wowej nr 2 im. I. Łukasiewicza
w Brzesku, „Mali Porębianie” ze
Szkoły Podstawowej w Porębie
Spytkowskiej oraz „Młodzi
Uszwianie” działający przy Świe−
tlicy w Uszwi.
Po występach dzieci i młodzieży
dla instruktorów wraz z opieku−
nami zespołów zorganizowano
warsztaty podsumowujące Prze−
gląd z udziałem Pani Profesor Ja−
niny Kalicińskiej.

programu. Od marca do czerwca w po−
wiecie prowadzona będzie kampania pro−
mocyjna i spotkania informacyjne z róż−
nymi grupami społecznymi, aby dotrzeć
z informacjami o programie do jak naj−
większej liczby mieszkańców. W pełnym
cyklu warsztatów, które rozpoczną się
we wrześniu weźmie udział 40–60 oso−
bowa grupa mieszkańców lokalnej spo−
łeczności, m.in. przedstawiciele samo−
rządu, pracodawców, działacze społeczni.
Celem warsztatów Lokalnego Ożywie−
nia Gospodarczego jest wspólnie wypra−
cowanie kilku projektów służących oży−
wieniu gospodarczemu powiatu, wybór
najlepszych i wdrożenie ich przy pomo−
cy środków własnych oraz dostępnych
środków pozabudżetowych.

Przegląd
folkloru

Radni Powiatu Brzeskiego uchwalili Budżet Powiatu Brzeskiego na 2004 r.
W tym roku dochody powiatu mają wynieść blisko 34 miliony złotych. Wy−
datki będą zaś wyższe o ponad 3 miliony złotych.
Niedobór budżetowy będzie pokryty z zaciągniętych kredytów oraz ze sprzedaży obli−
gacji. W dyspozycji powiatu jest też ponad 400 tys. zł z wolnych środków z lat ubie−
głych. Najwięcej – ponad połowę budżetu przeznaczono na oświatę. Na inwestycje
zostanie w tym roku wydanych ponad 5 milionów złotych. Pieniądze zostaną prze−
znaczone przede wszystkim na dokończenie budowy szkoły i hali sportowej w Czcho−
wie, remont budynku przy ulicy Wyszyńskiego w Brzesku, remont powiatowych dróg:
nr 142 Wola Dębińska – Wokowice, nr 111 Tymowa – Łososina, nr 150 Łoniowa –
Zawada Uszewska oraz opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr
768 na odcinku od Koszyc do węzła na autostradzie A4 w Brzesku.

Najwięcej na oświatę

Starostwo Powiatowe w Brzesku rozpoczęło przygotowania do wdrożenia „Mo−
delu Partnerstwa Lokalnego” w powiecie brzeskim. W pierwszym spotkaniu
informacyjnym (uczestnicy na zdjęciu), które zorganizowano w marcu dla
przedsiębiorców, wzięło udział blisko czterdzieści osób. Kolejne spotkania
promujące program odbędą się w kwietniu.
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Wesołego Alleluja!

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, przeżytych w atmosferze
rodzinnego ciepła, smacznego święconego oraz wszelkiej pomyślności

życzą wszystkim mieszkańcom powiatu brzeskiego

Starosta Brzeski, Grzegorz Wawryka

Przewodniczący Rady Powiatu w Brzesku, Andrzej Potępa

Wielkanoc 2004 r.

Starostwo Powiatowe w Brzesku wydało
plakat uświadamiający młodzieży nie−
bezpieczeństwo, jakie niesie za sobą uży−
wanie narkotyków oraz picie alkoholu.
Afisz przygotowany przez Wydział Spraw
Obywatelskich został opracowany w ra−
mach realizacji programu „Bezpieczny
Powiat Brzeski”. W marcu plakaty trafi−
ły do gmin, celem umieszczenia ich m.in.
w szkołach i placówkach służby zdrowia.

Przeciw narkomanii

Pogodnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych,

zdrowia, radości
i wiosennego nastroju
mieszkańcom Brzeska
i powiatu brzeskiego

życzy

Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Mieczysław Mietła

Kupię
2−pokojowe mieszkanie w Brzesku

Tel. 68−47−247, (506) 875−681

Szanujmy wspomnienia
Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny w kinie „Bałtyk” odbył się przegląd zespołów arty−
stycznych szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku impreza miała charakter przeglą−
du przebojów piosenkarskich z dawnych lat i przebiegała pod hasłem „Szanujmy
wspomnienia”. Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Brzesku.
Podczas przeglądu zaprezentowały się następujące szkoły:
ZSP nr 1 w Brzesku – przedwojenne piosenki kabaretowe;
ZSP nr 2 w Brzesku – piosenki marynistyczne;
ZSTiO w Łysej Górze – przeboje lat 1960 – 1980;
ZS w Czchowie – piosenki ze znanych polskich filmów;
ZSGŻ w Czchowie – piosenki o miłości;
ZS w Szczurowej – piosenki wojskowe i wojenne.

Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

2−6.04, godz.16.00 i 18.15
MÓJ BRAT NIEDŹWIEDŹ         USA/b.o.
Bajka animowana
Zbliża się epoka lodowcowa. W puszczy
mieszkają ludzie, a wśród nich – trzech
braci. Gdy niedźwiedzica, w obronie po−
tomka, zabija najstarszego z nich, naj−
młodszy z braci w odwecie uśmierca zwie−
rzę. Sam jednak, za sprawą duchów,
zmienia się w niedźwiedzia...

4.04, godz. 8.00 i 10.00
PASJA USA/15 l
Reżyseria: Mel Gibson; występują James
Caviezel, Maia Morgenstern, Monica
Bellucci.
Film bije rekordy oglądalności i wzbudza
kontrowersje. Ostatnie godziny z życia
Chrystusa zostały przedstawione przez
Mela Gibsona (zarazem reżyser i produ−
cent) w sposób niezwykle realistyczny. Nikt
wcześniej nie pokazał w taki sposób cier−
piącego Zbawiciela.

16−20.04, godz. 18.15
MIASTO BOGA        Brazylia/15 l
Oparta na faktach wstrząsająca kronika z ży−
cia brazylijskiej ulicy. Narkotyki i wojna
gangów, nędza i przemoc – to mieszanka
wybuchowa, której nazwa brzmi – slum−
sy Rio de Janeiro. Każdy kto się tam uro−
dził żyje z wyrokiem. Jest jednak ktoś, kto
podejmie próbę wyrwania się z piekła...

23−27.04, godz. 18.15
PIĘTNO USA/15 l
Były dziekan szkoły, niedawno owdowia−
ły Coleman Silk (Anthony Hopkins), od−
najduję nieoczekiwanie inspirację i chęć
życia dzięki dużo młodszej sprzątaczce
Faunii (Nicole Kidman). Jego koledzy
wykładowcy uważają, że są autorytetami
w ocenianiu romansów tego typu. Nie
rozumieją jednak prawdziwej pasji, która
ogarnęła samotników. Co więcej, oboje
posiadają mroczne sekrety, które, jak się
okazuje, pomagają im przezwyciężyć dzie−
lące ich różnice.
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Kaktus działacza
Ognisko TKKF w Brzesku powstało z ini−
cjatywy działaczy Związku Młodzieży So−
cjalistycznej i miejscowych zapaleńców
sportu. W kronikach widnieje nazwisko
m.in. działającego do dzisiaj Stanisława
Stolińskiego oraz Stanisława Bartyzela,
Anny Wójcik, Jana Mastaja, Włodzimie−
rza Niemczyka, Aleksandry Hajdo i Ar−
tura Hajdugi, którego wybrano pierwszym
prezesem. Po nim funkcję tę sprawowali:
Stanisław Doda, Jan Ogiela, Michał Mi−
kuliński. W 1966 roku na wyremontowa−
nej jednotorowej kręgielni zorganizowano
pierwszy turniej kręglarski drużyn sześcio−
osobowych. Dwa lata później rywalizowa−
li tam najlepsi zawodnicy kraju.
Sekcja kręglarska liczyła wówczas ponad
50 osób. Dotychczasowy obiekt stawał się
jednak za ciasny i odstawał coraz bar−
dziej technicznymi standardami od no−

T radycje sportu kręglarskiego w Brzesku sięgają jeszcze czasów sprzed
drugiej wojny światowej. Wówczas to przez właściciela browaru została
wybudowana kręgielnia, która przy restauracji Pawilon służyła amatorom
tego sportu jeszcze w latach z końcem lat siedemdziesiątych minionego
stulecia. Dynamiczny rozwój i sukcesy na skalę krajową reprezentantów
Brzeska nastąpiły jednak dopiero w ostatnich dwudziestu latach.
Występując pod szyldem założonego w 1963 roku Ogniska TKKF młodzi
brzescy kręglarze zdobywali medale mistrzostw Polski i reprezentowali
nasz kraj podczas międzynarodowych zawodów. Z początkiem marca
świętowano 40. rocznicę istnienia klubu oraz 20 lat działalności nowej
kręgielni przy ulicy Browarnej...

woczesnych kręgielni. Kiedy jednak
w 1978 r. Stanisław Stoliński zgłosił
wniosek o budowę nowego obiektu, mało
kto wierzył w możliwość zrealizowania
tego pomysłu. Wydany w 1997 roku in−
formator TKKF cytuje dosadne słowa
Stanisław Bartyzela: „kaktus mi urośnie
na ręce, jak nowa kręgielnia zostanie
wybudowana”.
Okazało się jednak, że i wówczas można
było zmaterializować najbardziej wariac−
kie przedsięwzięcia. Inicjatywę wsparły
ówczesne władze Brzeska i Urząd Woje−
wódzki w Tarnowie, a dużą część inwesty−
cji sfinansowano ze środków Totalizato−
ra Sportowego. Budynek został
przekazany do eksploatacji w 1981 roku,
a 13 maja 1983 roku nastąpiło uroczy−
ste otwarcie, w tamtych latach, jednego
z najnowocześniejszych obiektów tego
typu w kraju. Inauguracja odbyła się

z wielką pompą, a od strony sportowej
uświetniła ją rywalizacja najlepszych
kręglarzy walczących o medale indywidu−
alnych mistrzostw Polski.
Przeglądając kronikę „Sokoła”, warto
wspomnieć o jeszcze jednym ważnym wy−
darzeniu: w 1982 roku doszło do połącze−
nia Ogniska TKKF z Ogniskiem „Sokół”,
działającym przy Samorządzie Osiedlo−
wym nr 1 w Brzesku. Od 1986 roku do
dzisiaj klubem kieruje Adam Malaga.

Na olimpiadach i w reprezentacji
– Właściwie dopiero wtedy rozpoczęło się
szkolenie z prawdziwego zdarzenia –
wspomina prezes Malaga. – Przede
wszystkim postawiono na pracę z mło−
dzieżą, która, oprócz grupy seniorów, do
dzisiaj ćwiczy w czterech kategoriach.
Sukcesy przyszły nadspodziewanie szyb−
ko, bo już w 1984 roku na Ogólnopolskiej
Spartakiadzie Młodzieży w Poznaniu
brzeska para braci Stanisław i Józef
Tomczyków zdobyła złoty medal. – Wszy−
scy dziwili się, jak to możliwe, że ktoś
z prowincji mógł wszystkich ograć – mówi
Malaga. – Dopiero, kiedy skojarzyli Oko−
cim z piwem, potrafili umiejscowić Brze−
sko na mapie...
W następnych latach, reprezentując wo−
jewództwo tarnowskie, a po reorganiza−
cji administracyjnej – Małopolskę, mło−
dzi brzescy kręglarze zaliczani byli do
krajowej czołówki. Medale zdobywali Jan
Guzek, Dariusz Płaczek, Józef Japa, Jan
Myszkowski. W 1986 roku mistrzostwo
Polski zdobyły brzeskie młodziczki. Z cza−
sem przyszły także i sukcesy seniorów.
W 1987 roku, po wygranych barażach
w Tomaszowie Mazowieckim, drużyna
TKKF Sokół awansowała do pierwszej
ligi państwowej, w której występuje do
dzisiaj. Indywidualnie Dariusz Płaczek
zdobył tytuł wicemistrza Polski seniorów,
a Marian Biel i Paweł Policht dostąpili
nawet zaszczytu występu w reprezenta−
cji kraju.

Trener sponsorowany
O ile środki na szkolenie sekcji młodzie−
żowej pozyskuje Sokół z Urzędu Miejskie−
go, to utrzymanie ligowej drużyny senio−
rów oparte jest na dotacjach sponsorów.
– Największą pomocą służy nam firma
„Jawor”, ale wspomagają nas także
MPEC, firmy Wacława Synowca i Ry−
szarda Ciaćka – prezes Malaga wymie−
nia głównych sponsorów. – Największe
wydatki związane są z dalekimi wyjaz−
dami na zawody – do Gdańska, Tucholi,
Poznania, Gostynia, Tomaszowa. Oczy−
wiście, zawodnikom płacimy tylko diety
i pokrywamy koszty noclegów, ale i tak
około dziesięciu wyjazdów w roku pochła−
nia niemałą sumę.

Kręgle
− brzeska specjalność
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Trenerem, z krótką przerwą, jest do dzi−
siaj Bogumił Kulka. – Sukcesy są w du−
żej mierze jego zasługą – podkreśla pre−
zes. – Proszę jednak napisać, że gdyby
nie sponsor, nie mielibyśmy trenera. Był
taki okres, że nie miał mu kto zapłacić
za pracę, ale wtedy z pomocą przyszedł
Wacław Jawor, który wziął na swoją fir−
mę ciężar utrzymania szkoleniowca.
Zresztą, pan Jawor nigdy nie szczędził
nam pomocy –  kiedy się do niego zwróci−
łem, nigdy nie odmówił...

Kręgielnia wychowała...
Nie ulega wątpliwości, że dobrym duchem
brzeskich kręgli jest Adam Malaga. Od
kiedy prezesuje Sokołowi, nie opuścił żad−
nych zawodów, także tych wyjazdowych.
Kiedy nie mógł pojechać z ekipą trener
Kulka, pełnił obowiązki zarówno kierow−
nika, jak i szkoleniowca. – Byłem na
wszystkich olimpiadach, w których uczest−
niczyli nasi zawodnicy i nieraz uroniłem
łezkę, kiedy stawali na podium i odbie−
rali medale – wspomina wzruszony pre−
zes, pokazując kronikę klubu i gabloty
przepełnione trofeami.
To pan Adam wreszcie dba o to, by na
brzeskiej kręgielni panował porządek i za−
wodnikom niczego nie brakowało. W mło−
dości zapowiadał się na niezłego obrońcę
piłkarskiego, później świetnie grał zawod−
niczo w ping−ponga, a od ponad ćwierćwie−
cza zakochany jest w kręglach. – To wspa−
niały sport i świetna rozrywka – mówi
krótko i po chwili przytacza anegdotę: –
Kiedyś odwiedzili nasz obiekt dziennika−
rze z Radia Kraków. Jeden z redaktorów
zapytał panią Szubową o opinię na temat
kręgielni, a ona nie zastanawiając się,
odpowiedziała: „Proszę pana, ta kręgiel−
nia wychowała moich czterech synów”...
Istotnie, do brzeskiej kręgielni przycho−
dzi się całymi rodzinami. Nie omijają jej
siatkarze i piłkarze Okocimskiego. Zupeł−
nie niezłe wyniki osiągali zwłaszcza bra−
cia Polichtowie.

Minister nie zbłaźnił się
Koszt godziny gry na torze to 15 złotych.
W budynku znajduje się także świetlica
i siłownia, z której podczas przygotowań
do sezonu korzystają m.in. piłkarze OKS−
u. Nie brakuje jednak amatorów kultury−
styki, bo cena miesięcznego karnetu jest
zachęcająca – tylko 40 złotych. Promocyj−
ne ceny przewidziane są dla stałych klien−
tów, ale także dla zorganizowanych grup.
Chętnie korzystają więc z obiektu wycho−
wankowie Domu Dziecka i niepełnospraw−
ni, podczas cyklicznych zawodów rezerwują
go okoliczne gminy i zakłady pracy.
Na kręgielni organizowano także wiele pre−
stiżowych międzynarodowych imprez. Tu−
taj odbyły się m.in. mecze międzypaństwo−

we Polski z Austrią, Jugosławią, Niemca−
mi, Czechami, Słowacją, Rumunią. Nieprze−
rwanie od 18 lat organizowany jest cieszą−
cy się dużą popularnością Memoriał im.
Władysława Piotrowskiego.
Prezes Malaga jest mistrzem anegdot.
Mógłby opowiadać całymi dniami. Wspo−
mina m.in. o bardziej znanych gościach,
odwiedzających kręgielnię. Kiedyś pojawił
się tam ówczesny minister rolnictwa Ro−
man Jagieliński. – Długo trzeba go było
prosić, by wykonał pierwsze w swoim ży−
ciu rzuty czarną kulą – opowiada. – Wresz−
cie uległ namowom, ale podszedł do mnie
i mówi: „Niech mnie pan ustawi na tym
torze, żebym się nie zbłaźnił”. Był pojęt−
nym uczniem, bo w pierwszym rzucie zbił
sześć kręgli, a w następnym cztery...

Bezszelestnie za 50 tysięcy
Adam Malaga za swą dotychczasową
działalność społeczną na niwie sportowej
został uhonorowany m.in. Krzyżem Ka−
walerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kul−
tury Fizycznej oraz Złotą Odznaką za
Zasługi dla Kręglarstwa Polskiego. Żar−
tuje, że nie powiedział jeszcze ostatniego
słowa. Marzy mu się rozbudowa obiektu
przy ul. Browarnej. Znakomicie zdało
egzamin urządzenie obok budynku krę−

gielni kortu tenisowego i boiska do ko−
szykówki, z których chętnie korzystają nie
tylko mieszkańcy osiedla. Ale gruntow−
nej modernizacji wymaga już sama krę−
gielnia. Przed dwudziestu laty jedna
z najnowocześniejszych, dzisiaj jest już
nieco przestarzałą.
– Cztery tory dzisiaj już nie wystarczają
– mówi prezes Malaga. – Oprócz powięk−
szenia liczby torów, marzy mi się zain−
stalowanie automatów kręglarskich fir−
my „Funk”. To urządzenia bezszelestne i
w pełni skomputeryzowane. Miałem oka−
zję pograć na takiej kręgielni w Austra−
lii, jak byłem tam u rodziny. Przy takiej
automatyce, nawet sędzia nie jest po−
trzebny.
Wiadomo, że taka modernizacja nie jest
możliwa bez znalezienia sponsora, który
sfinansowałby niezbędne prace i zakup
nowych urządzeń. Pan Adam szacuje, że
gdyby znalazło się 50 tysięcy złotych, to
brzeskiej kręgielni nie można by się po−
wstydzić nigdzie na świecie. Z pewnością
nie tylko ze względu na bogate tradycje
i dotychczasowe sukcesy TKKF−u Sokół
warto tych pieniędzy poszukać. Dla wie−
lu mieszkańców Brzeska kręgle to coś
więcej niż sport.

MAREK KOTFIS
MAREK LATASIEWICZ

Józef i Stanisław Tomczykowie − złoci medaliści OSM 1984
Jan Guzek − wicemistrz Polski juniorów 1985, mistrz Polski juniorów 1986
Jan Myszkowski − mistrz Polski młodzików 1986
Józef Japa, Jan Guzek − wicemistrzowie Polski seniorów
Dariusz Płaczek − wicemistrz Polski seniorów 1988
Grzegorz Okaz, Józef Serwatka, Piotr Kopeć − srebrny medal DMP 1990
Edward, Mariusz Szubowie − mistrzowie Polski par juniorów 1994
Piotr Krawczuk, Edward Szuba − wicemistrzowie Polski juniorów 1997
J.  Tomczyk, Dariusz Kuropatwiński, J.  Guzek, Mariusz Biel, Paweł Policht − reprezentanci Polski

W ogólnopolskich olimpiadach w okresie 20 lat działalności TKKF „Sokół” startowało 167
zawodniczek i zawodników. Dorobkiem było zdobycie 2 złotych, 8 srebrnych i 12 brązowych medali.

Prezes Adam Malaga z trofeami TKKF „Sokół”.
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W RAMACH obchodów 40−lecia TKKF Sokół Brzesko oraz 20−lecia istnienia w jego
strukturach sekcji kręglarskiej rozegrano kolejny turniej, w którym rywalizują druży−
ny walczące o utrzymanie się w ekstraklasie. Zwyciężyła drużyna z Brzeska, prolon−
gując w ten sposób szanse na uniknięcie degradacji. O wszystkim miał zadecydować
ostatni turniej, który zaplanowano na 3 kwietnia w Łaziskach Górnych. Po wycofaniu
się z rozgrywek drużyny Startu Gostyń prowadziła Pilica Tomaszów Mazowiecki – 10
pkt., przed Sokołem Brzesko – 6 i Polonią Łaziska – 4. W lidze pozostaną dwa
pierwsze zespoły. Sporo emocji wzbudził także, stojący na wysokim poziomie, okolicz−
nościowy turniej VIP−ów. Po pasjonującej walce zwyciężył Wacław Jawor, wyprze−
dzając Kazimierza Bagnickiego i Michała Wojtasa. Najbardziej zasłużeni dla brze−
skiego klubu zostali odznaczeni przez prezesa Polskiego Związku
Kręglarskiego, Grzegogrza Cwojdzińskiego oraz władze samorządowe miasta i po−
wiatu, z burmistrzem Janem Musiałem na czele.

VIP−y na kręgielni

W kategorii 10−latków zwyciężyli Kac−
per Cylka (SP Okocim) i Sonia Pająk
(SP nr 3 Brzesko). W innych klategoriach
zwyciężyli:
13 lat: Gabriela Gawenda (SP nr 2) oraz
Artur Kostrzewa (Wola Dębińska);
16 lat: Tomasz Waluś (PG nr 2 Brze−
sko) i Karolina Wilczyńska (PG nr 1
Brzesko);
19 lat: Przemysław Brzyk (ZSP 1 Brze−
sko) i Anna Kądziołka (ZSP 1 Brzesko);
35 lat: Katarzyna Brzyk i Krzysztof
Rembiasz jr;
50 lat: Kazimierz Brzyk;

Wiosenny falstart
FATALNIE wznowili rozgrywki, po zi−
mowej przerwie, piłkarze IV−ligowego
Okocimskiego. Najpierw w meczu o Pu−
char Polski (na szczeblu okręgu) pod−
opieczni trenera Andrzeja Iwana ponie−
śli prawdziwą klęskę w potyczce
z Bocheńskim KS 0−5. Natomiast kilka
dni później, podczas inauguracji rozgry−
wek IV−ligowych, z którymi sympatycy
klubu wiążą wielkie nadzieje, OKS prze−
grał w wyjazdowym spotkaniu z Wolanią
Wola Rzędzińska 0−2. Kolejny mecz –
z Unią Tarnów – z powodu nawrotu zimy
został przełożony na 12 maja.
Czołówka tabeli po pierwszej serii spotkań
w rundzie rewanżowej: 1. OKOCIMSKI –
44 pkt., Kolejarz Stróże – 43, 3. Unia Tar−
nów 38, 4. Dunajec Nowy Sącz – 30, Tarno−
via i Wolania Wola Rzędzińska – po 28.

***

21.03.04: Wolania – OKS 2−0
Skład OKS−u: Szuba – Stawarczyk, Sa−
kowicz, Policht (65 Kulka), Bryl, Jagła (Pa−
chota), D. Sacha, Manelski, Okas, Palej
(60 Kostecki), Drużkowski (60 Rojkowicz).

***

04.04: Wisła Szczucin – OKS (16.00)
10.04: OKS – Malinex Kobylanka (12.00)
18.04: Dunajec Nowy Sącz – OKS (11.00)
21.04: OKS – Glinik Gorlice (17.00)
25.04: Orkan Szczyrzyce – OKS (16.00)
28.04: OKS – Wierchy Rabka (17.00)
09.05: Lubań Maniowy – OKS (17.00)
12.05: OKS – Unia Tarnów
15.05: OKS – Huragan Waksmund (17.00)
19.05: Kolejarz Stróże – OKS (17.30)
22.05: OKS – Tuchowia Tuchów (17.00)
29.05: Polan Żabno – OKS (17.30)
06.06: Victoria Witowice – OKS (18.00)
09.06: OKS – Poprad Muszyna (17.30)
13.06: Tarnowia – OKS (17.00)
19.06: OKS – BKS Bochnia (17.30)

Siatkarskie ostatki
* OKS – WTS Warka 3:1 i 2:3
Po dramatycznej porażce, 2−3 w play off
z siatkarzami Bzury Ozorków, nasza dru−
żyna wygrała rywalizację w dwumeczu
z Warką. Mimo przegranego wyjazdowe−
go spotkania, zwycięstwo w pierwszym
meczu w Brzesku 3:1 dało naszemu ze−
społowi 3 lokatę w końcowej klasyfikacji
rozgrywek w IV grupie II ligi.

Na stoku Wierchomli

Seniorzy: Michał Kostecki.
Snowboard: Katarzyna Waśko oraz Da−
mian Bernady.
Klasyfikacja drużynowa
Szkoły podstawowe: 1. SP nr 3 Brzesko;
2. SP nr 2 Brzesko; 3. SP Okocim.
Gimnazja: 1. PG nr 2 Brzesko; 2. PG nr 1
Brzesko; 3. PG Jadowniki.
Nagrody zwycięzcom wręczali burmistrz
Jan Musiał i jego zastępca Krzysztof Bi−
gaj. Dodajmy, że zawody udało się zorga−
nizować dzięki Urzędowi Miejskiemu
w Brzesku oraz sponsorm, na czele z Bro−
warem Carlsberg Okocim

REDAGUJE MAREK KOTFIS

Podsumowaniem sezonu w narciarstwie alpejskim 2003/04 były X Narciarskie
Mistrzostwa Gminy Brzesko. O puchar ufundowany przez burmistrza miasta
rywalizowało ponad 160 zawodników w kilku kategoriach wiekowych. Zawody
tradycyjnie odbyły się na stoku w Wierchomli. Tym razem gościem honorowym
imprezy był znany dziennikarz Janusz Zielonacki (na zdjęciu pierwszy z lewej).



33

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYkwiecień 2004

Zgodnie z wieloletnią tradycją najstarszej brzeskiej
szkoły średniej, jaką jest, liczące sobie już 93 lata, Li−
ceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, w rocz−
nicę nadania placówce imienia genialnego astronoma,
obchodzone jest uroczyście Święto Szkoły.

W tym roku obchody odbywały się 16 lutego. W świetlicy
szkolnej zgromadzili się przedstawiciele społeczności uczniow−
skiej, nauczyciele, nauczyciele emeryci oraz dyrekcja szkoły
i zaproszeni goście, wśród których zauważyliśmy starostę
brzeskiego Grzegorza Wawrykę, przewodniczącego Rady Ro−
dziców Franciszka Brzyka, a także, co szczególnie miłe,
wielu rodziców. Rolę gospodarza pełniła dyr. ZSP nr 1
Janina Cehak, która przywitała zaproszonych gości.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia najlepszym
uczniom medalu „Sapere Auso”. Wyróżnienie to przyzna−
wane jest uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w na−
uce, a także byli aktywni w działaniach na rzecz szkoły
i środowiska. Bardzo ostre kryteria (średnia ocen 5,0 i wzo−
rowe zachowanie) spełniło w tym roku 20 uczniów. To bar−
dzo zdolna młodzież, chętnie uczestnicząca w zajęciach po−
zalekcyjnych, mająca wiele inicjatywy, często podsuwająca
nam ciekawe pomysły, powiedziała o laureatach dyr. Ce−
hak. W części artystycznej zgromadzeni mogli podziwiać
aktorskie zdolności młodzieży, która pod kierownictwem
polonistki Bernadetty Styczeń, przygotowała i przedsta−
wiła fragmenty tragikomedii Fridricha Direnmata „ Wizy−
ta starszej pani”. Spektakl bardzo podobał się zgromadzo−
nej publiczności i jest szansa, że zostanie wykonany dla
szerszego gremium odbiorców w Miejskim Ośrodku Kultu−
ry albo w kinie „Bałtyk”. Ostatnim punktem programu było
przekazanie władzy przez ustępujących członków Samorządu
Szkolnego, reprezentowanego przez marszałków: Matyldę
Czesak i Adama Mańkę, nowemu samorządowi, na czele
którego, w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów, sta−
nęli Michalina Górnisiewicz i Paweł Styrna.

Tekst i fot. RYSZARD CUBER

Wyrwawszy się z objęć Morfeusza pewnego ranka,
jak co dzień zaczynam życie – a tu niespodzianka!
Tak wielka, że dopadają mnie stany lękowe,
czy aby wstając z łóżka, nie upadłem na głowę!
Czy to wszystko nie jest rozdwojeniem jaźni,
lub też wytworem chorej wyobraźni?
Bo oto w rozważaniach nad Rzeczypospolitej losem
miliony Polaków mówią jednym głosem:
Nie możemy zapominać o tym, co za nami,
lecz dziedzinę tę zostawiamy tym, którzy są historykami.
Bo tylko oni mają prawo się tym zajmować,
rozstrzygać jej zawiłości, o ludziach wyrokować.
Przestańmy – mówiąc o przyszłości – tkwić ciągle w historii!
Świadomie rozdrapując rany – mówić, że nas boli.
Bo od tego, co było – ważniejsze jest, co będzie!
Dobro naszych potomnych musimy mieć na względzie,
nie można iść do przodu, kierując do tyłu oczy.
Wówczas byle przeszkoda dotkliwie nas zaskoczy!
Tym wielkim narodowym chórem dyrygują politycy,
lecz osoby to wybitne, a nie jacyś nieudacznicy.
Na próżno szukać, kto rządzi, a kto tworzy opozycję,
ponieważ wszystkie partie utworzyły jedną wielką koalicję!
Tworzą w Sejmie ustawy, pracują bez wytchnienia,
mając na uwadze nie własne dobra, lecz przyszłe pokolenia.
Nikt już nikomu nie wypomina przeszłości!
Uprzejmość, życzliwość i kultura na tej sali gości.
I tak w całym kraju, na wszystkich władzy poziomach
sprawiają, że rośnie optymizm w naszych polskich domach.
I prędzej spodziewaj się w Polsce wulkanu erupcji,
niż wśród polityków przypadku korupcji.
Albo, że któryś pojedzie samochodem w stanie...
od takich podejrzeń uchowaj nas Panie!
Niech inne narody z zawiści nawet szlag trafi,
niech dowiedzą się wszyscy, że Polak potrafi!
Lecz skąd ta nagła zmiana, ta metamorfoza?
Skąd życia poezja, gdy dotychczas była proza?
Tego wszystkiego jest, niestety, proste wytłumaczenie,
bo dopiero teraz nastąpiło moje przebudzenie.
Bo to, że się obudziłem po prostu mi się śniło!
I tak naprawdę, niestety, nic się nie zmieniło!
Nadal uczy nas życie, że wszystko i wszystkich można kupić,
nadal tak łatwo niektórym dajemy się ogłupić.
Wierzymy bezkrytycznie trybunom narodu,
że warto umierać za przeszłość – chociażby i z głodu!
My żyjąc teraźniejszością, w przyszłość spoglądajmy.
Czego sami nie mamy, naszym dzieciom dajmy!
Myślę, że na koniec życzenie nas wszystkich przedstawię,
by to, co mi się przyśniło, działo się na jawie!
Już kiedyś Wyspiański nad naszym losem biadał,
mówiąc o chamie, co złoty róg postradał.
Oby dziś Polak wszystkim wyzwaniom sprostał,
i oby, jak wieszcz przestrzegał, sam sznur się jemu nie ostał.

Kazimierz Piwowarski

Proroczy sen

Święto brzeskiej
Alma Mater

Najlepszym uczniom wręczono medale Sapere Auso.

Kącik satyryka
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Internetowi oszuści
REFERAT do walki z Przestępczością
Gospodarczą brzeskiej policji prowadzi
trzy postępowania przygotowawcze, do−
tyczące przestępstw internetowych. Po−
tencjalni kupcy najczęściej skuszeni
atrakcyjnymi cenami różnego rodzaju
artykułów uczestniczą w aukcjach po−
przez Internet. W prowadzonych postę−
powaniach pokrzywdzeni za pośrednic−
twem portalu internetowego Allegro
dokonali zakupów m.in. monitora war−
tości 1550 zł., karty pamięci o wartości
593 zł. i telefonu komórkowego Nokia
wartości 920 zł. Przedmiotów tych ni−
gdy jednak nie zobaczyli, mimo że za−
płacili za nie, dokonując przelewów na
konta banków w Krakowie i Łodzi.
W dwóch przypadkach są to konta za−
łożone za pośrednictwem bankowości
elektronicznej.

Nieletni rabuś
W SUFCZYNIE dokonano włamania do
tamtejszego kościoła. Niezwłocznie po
otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu, na
miejsce udała się policyjna grupa ope−
racyjno−dochodzeniowa wraz z przewod−
nikiem psa służbowego. Okazało się, że
włamywacz, po uprzednim wybiciu szy−
by, wszedł do środka i skradł organy elek−
troniczne Casio, przewody głośnikowe
oraz mikrofon – wszystko o łącznej war−
tości ok. 1300 zł. Biorący udział w akcji
pies, natychmiast podjął trop i dopro−
wadził policjantów do jednej z posesji
w tej miejscowości. W wyniku dokonane−
go przeszukania w zabudowaniach go−
spodarczych ujawniono skradzione
przedmioty. Do dokonanej kradzieży
przyznał się 16−latek. W wyniku prze−
słuchań, prowadzonych z nieletnim przez
policjantów służb kryminalnych, okaza−
ło się, że nie jest to pierwsze włamanie,
którego dokonał. W połowie ub. roku
wspólnie z innymi osobami splądrował
niezamieszkały dom w Sufczynie, z któ−
rego włamywacze skradli m.in. sprzęt
elektrotechniczny (szlifierki kątowe,
wiertarki, urządzenia typu Karcher), czę−
ści samochodowe. Ponadto ów 16−latek
w grudniu włamał się do domu, również
w Sufczynie, gdzie łupem stały się przed−
mioty wartości ok. 1500 zł. Część przed−
miotów już odzyskano. Nieletniego
umieszczono w Policyjnej Izbie Dziecka.

Niczym nie gardzili
POLICJANCI z Komisariatu Policji
w Czchowie rozbili szajkę włamywaczy,
którzy grasowali na terenie gminy Czchów
od stycznia do marca tego roku. Zatrzyma−
no trzech mężczyzn w wieku 20, 27 i 33 lat
– mieszkańców tej gminy, którzy na swo−
im koncie mają co najmniej 7 włamań do
domków letniskowych i placówek handlo−
wych. W trakcie przeszukań dokonanych na
terenie miejsc ich zamieszkania odnale−
ziono wiele przedmiotów, pochodzących
z kradzieży. Inne „znalazły się” u innych
wskazanych osób. Wśród nich były m.in.:
kuchenka elektryczno−gazowa, sprzęt kom−
puterowy, zestaw obiadowy, kosiarka spa−
linowa do trawy, kosa spalinowa, sprzęt
muzyczny, telewizor i inne. Ponadto na te−
renie posesji jednego ze sprawców ujaw−
niono kompletną aparaturę do produkcji
bimbru i kilka litrów gotowego wyrobu. Z ko−
lei w lodówce, ku zaskoczeniu policjantów,
znajdował się skłusowany jastrząb.
W stosunku do sprawców kradzieży Sąd Re−
jonowy w Brzesku zastosował środek zapo−
biegawczy w postaci tymczasowego aresztu
na okres 3 miesięcy. Należy nadmienić, że
dwóch z nich było już wcześniej karanych za
popełnienie podobnych przestępstw.

Mniej ognia
W OSTATNIM okresie brzescy strażacy
nie odnotowali poważniejszych interwen−
cji. Wśród kilkunastu wyjazdów do zda−
rzeń dominowały kolizje drogowe, usuwa−
nie nawisów lodowych z dachów budynków
oraz plam oleju z jezdni. Ale pomimo po−
zornego spokoju, 6 marca oraz 12 marca
gaszono dwa płonące samochody marki
BMW oraz polonez. Do obydwu zdarzeń
doszło na ulicy Kopernika. Przyczynami
powstania ognia w obydwu przypadkach
było zwarcie w instalacji elektrycznej.
Również zwarcie, tym razem w obwodzie
komputera, stało się przyczyną pożaru
budynku mieszkalnego w Woli Dębińskiej.
Działania ratownicze prowadzone przez
trzy zastępy strażaków pozwoliły urato−
wać mienie o wartości ok. 100 tys. zł.
Natomiast w Brzesku, przy ul. Czarno−
wiejskiej, dwa zastępy ratowników brały
udział w otwieraniu, przy pomocy sprzę−
tu hydraulicznego, drzwi garażowych.
W pomieszczeniu znajdowały się zwłoki
powieszonego mężczyzny. Prokuratura
wyjaśnia okoliczności zdarzenia. IW

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkanio−
wej ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Roboty budowlane – remonty pokryć
dachowych, rynien rur spustowych, ob−
róbki blacharskie kominów, w tym prze−
budowy kominów oraz konserwacja da−
chów budynków administrowanych przez
MZGM Brzesko”.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od
marca do 30 kwietnia 2004 roku.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami
jest – Antoni Marmol, tel. (0−14) 6864965
w godz. od 8.00 do 14.00.
Oferty należy składać, w siedzibie zamawia−
jącego, pok.3. Termin składania ofert upły−
wa dnia 2004−04−14 o godz. 10.00. Otwar−
cie ofert nastąpi dnia 2004−04−14 o godz.
10.30 w siedzibie zamawiającego, pok.1.

INFORMACJA O PRZETARGU

Gmina Brzesko działająca przez Burmi−
strza Brzeska ogłasza przetarg nieograni−
czony na "„Pogłębianie i odmulanie ro−
wów dróg Miasta i Gminy Brzesko”.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami
jest: Stefan Repetowski UM w Brzesku,
pok. 108, tel. (0−14) 686−31−00 wew. 144,
w godz. od 7:30 do 15:30, e−mail:
zam_pub brzesko.pl
Zakres:
1/ pogłębianie i odmulanie rowów kopar−
ką z równoczesnym ścięciem poboczy i
złożeniem urobku na odkład wg techno−
logii, jak poniżej:
a/ odspojenie gruntu koparką i złożenie
na odkład poza górną krawędź wykopu,
b/ formowanie, wyrównanie i wyplanto−
wanie dna i skarp wykopu rowu,
c/ uporządkowanie, oczyszczenie na−
wierzchni drogi po zakończeniu robót.
Termin realizacji zamówienia: 31 grudnia
2004 roku.
Oferty należy składać w siedzibie zama−
wiającego, pok.101
Termin składania ofert upływa dnia 2004−
04−14 o godz. 9:00.

To się naprawdę wydarzyło


