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Na ok³adce:
Inauguracyjna k¹piel burmistrza

w nowym basenie. Nic z³ego nie mog³o siê staæ,
ekipa ratowników by³a w pogotowiu.

fot. Monika Targosz.

Spotka³em siê kiedy� z opini¹, ¿e Polacy to naród malkonten-
tów, ludzi ci¹gle niezadowolonych i potrafi¹cych tylko narzekaæ.
Nawet w momentach, kiedy s¹ powody do rado�ci, zawsze znaj-
dzie siê kto�, kto zechce powybrzydzaæ, pokaprysiæ, skrytykowaæ.
Niestety, wiele w tym prawdy, a przyk³adów nie trzeba szukaæ
gdzie� daleko w kraju, do�æ mamy ich pod w³asnym nosem. Oczy-
wi�cie, w naszej brzeskiej rzeczywisto�ci równie¿ ich niema³o.
Jestem jeszcze pod wra¿eniem ceremonii otwarcia okaza³ej kry-
tej p³ywalni. S³oneczny kwietniowy dzieñ pobudza³ do rado�ci i uzasadnione-
go optymizmu, bo dla mieszkañców miasta by³a to chwila doprawdy histo-
ryczna. Wprawdzie podobne budowle powstawa³y ju¿ trzydzie�ci, czterdzie�ci
lat temu, a dzisiaj brak takiego obiektu dla miejskiej spo³eczno�ci wywo³uje
ju¿ tylko odruch politowania, to jednak warto sobie u�wiadomiæ zasadniczy

fakt, ¿e ta brzeska p³ywalnia nie jest któr¹� z rzêdu, lecz absolutnie pierwsz¹
tego typu  w ponad 600-letnich dziejach naszego szacownego grodu. Tymcza-
sem obok szczerych g³osów podziwu, nawet i pewnej dumy, pojawi³y siê opinie
krytyczne, nieobiektywne, nieprawdziwe. A to, ¿e woda z basenu skrapla siê
na dachu, ¿e bilety zbyt drogie, woda za bardzo zielona od chloru, za� obecny
kszta³t p³ywalni to tylko drobny wycinek projektu wielkiego kompleksu sporto-
wo-widowiskowego pod dachem, jaki mia³ pierwotnie powstaæ. Byli tacy, któ-
rzy nie chcieli przejrzeæ siê w lustrze wody basenu, lecz wpatruj¹c siê w dó³
rozkopany za grube pieni¹dze w s¹siedztwie p³ywalni, nadal snuli mrzonki
o czym� w tej chwili nierealnym. Na szczê�cie byli oni w mniejszo�ci, a wywo-
³any przez nich szmer zawi�ci (ona czêsto towarzyszy malkontenctwu) zosta³
zag³uszony brzêkiem szk³a nape³nionego szampanem...

Wznosz¹c toasty, pad³y s³owa bardzo na czasie, ¿e z takim obiektem nie wstyd
i�æ do Europy. Od integracji z ni¹ dzieli nas bowiem dos³ownie krok. W³a�ciwie
to nie musimy nigdzie i�æ, bo przecie¿ jeste�my w niej od zawsze. Rzecz jednak
w tym, by zlikwidowaæ zasieki izolacjonizmu, w którym - niestety - od ja³tañ-
skiego podzia³u kontynentu ci¹gle jeszcze tkwimy. Wydaje siê, ¿e szansa przed
jak¹ wszyscy staniemy 7-8 czerwca jest tak oczywista, i¿ nie trzeba nikogo prze-
konywaæ, by w referendum powiedzieæ �tak�. A jednak przeciwników integracji
nie przekonuj¹ korzy�ci, jakie dla ka¿dego z nas p³yn¹æ bêd¹ po zjednoczeniu
z UE. Przedk³adaj¹ oni listê zagro¿eñ, na jakie mo¿emy siê natkn¹æ szczególnie
w pierwszym okresie. Strasz¹ utrat¹ to¿samo�ci narodowej i degradacj¹ dóbr
kulturowych. Mówi¹ o nierównym traktowaniu poszczególnych cz³onków Unii,
zapominaj¹c jednak, ¿e to nie my rozdajemy karty, a tylko wystêpujemy, póki co,
w roli pokornych petentów. Niestety, takie s¹ realia i chc¹c je zmieniaæ, potrzeba
wiele cierpliwo�ci, pracy, a tak¿e po�wiêcenia.

Wielka szkoda, ¿e w kampanii agitacyjnej zwolennicy przyst¹pienia Polski do
UE, zbyt s³abo podnosz¹ argumenty zwi¹zane z konsekwencjami pozostawa-
nia poza unijnymi strukturami oraz gro�b¹ zamkniêcia siê przed potêg¹ wy-
znaczaj¹c¹ kierunek rozwoju nie tylko kontynentu. Warto przy tym w koñcu
uzmys³owiæ sobie, ¿e Polska nie jest pêpkiem �wiata i dla nikogo, ze sw¹ d³ug¹
list¹ u³omno�ci, nie jest ¿adnym zbawieniem. Jedno jest pewne, ¿e nikt nie
czeka na nas z otwartymi rêkami, sk³onnymi uszczê�liwiaæ swoim dorobkiem.
Ale pewne jest, ¿e tylko po powiedzeniu �tak� powstan¹ mo¿liwo�ci do zmniej-
szania dystansu, dziel¹cego od najbardziej rozwiniêtych krajów. Wówczas mog¹
- chocia¿ wcale nie musz¹ - zi�ciæ siê marzenia nawet o wybudowaniu obiektu
na miarê paryskiej Bercey lub chicagowskiego United Center na kol¹cej dzi�
oko dziurze.
I na co wówczas bêdziemy narzekaæ? Oczywi�cie, na politycznych przeciwni-
ków. Pêdu do w³adzy ¿adna unia nie os³abi�

Marek Latasiewicz

Malkontenci
zjednoczonej Europy
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        Ju¿ tylko dni dziel¹ nas od referen-
dum akcesyjnego, które zadecydu-
je o przysz³o�ci naszego kraju. Jed-
nak wci¹¿ trwaj¹ dysputy na temat
zysków b¹d� zagro¿eñ, czekaj¹-
cych nas po ewentualnym wst¹pie-
niu do Unii Europejskiej. Nie
wszystko jest takie proste i korzyst-
ne - jak ostrzegaj¹ eurosceptycy,
nie ma innego wyj�cia - przekonu-
j¹ unijni entuzja�ci.
Mieszaj¹ siê sprzeczne informacje, two-
rz¹ mêtlik w g³owie. By rozwiewaæ
wszelkie w¹tpliwo�ci 1 marca rozpoczê-
³a siê rz¹dowa kampania pod nazw¹
"Moja Gmina w Unii Euro-
pejskiej". W Brzesku
kieruj¹ ni¹ dwaj sta-
¿y�ci, którzy staraj¹ siê
przekonywaæ miesz-
kañców miasta i  dzie-
wiêciu so³ectw do wziê-
cia udzia³u w czerwco-
wym referendum.
Pawe³ Plewa i Pawe³ Hoj-
nowski z Gminnego Biura
Informacji Europejskiej
uczestniczyli w wielu spotka-
niach informacyjnych. Nie-
stety, nie wszêdzie przyjmo-
wano ich z nale¿ytym zainte-
resowaniem. Nierzadko na spo-
tkaniach tych pojawia³o siê za-
ledwie kilka osób. Najwiêkszym
zainteresowaniem cieszy³a siê ich wizy-
ta w Porêbie Spytkowskiej. Wynika³o to
byæ mo¿e z faktu, i¿ spotkanie informa-
cyjne zorganizowano w przeciwieñstwie
do wcze�niejszych o dogodniejszej porze,
bo o godzinie18. Nie by³o
w tym jednak regu³y, bo
ju¿ kolejne spotkanie, któ-
re wyznaczono w Ster-
kowcu tak¿e na 18, nie
zyska³o niemal ¿adnego
odd�wiêku. Ba, zabrak³o
nawet so³tysa wsi. Czy¿-
by wiêc mieszkañcy na-
szej gminy nie byli za-
interesowani problema-
tyk¹ integracji naszego
kraju ze strukturami
unijnymi?
Zapewne nie jest to dla
nich obojêtny temat, cho-
cia¿ w okresie totalnego
regresu gospodarczego,
ludzie podchodz¹ do ka¿-
dej kampanii politycznej

z du¿¹ rezerw¹. Ci jednak, którzy zdecy-
dowali siê uczestniczyæ w tych spotka-
niach, posiadali na temat integracji spo-
r¹ wiedzê. Poruszane przez nich proble-
my i zadawane pytania dotyczy³y bardzo

szczegó³owych zagadnieñ, zwi¹zanych z
przyst¹pieniem naszego kraju do struk-
tur unijnych. Mieszkañcy wsi ¿ywo byli
zainteresowani sposobem wprowadzenia
systemu identyfikacji i rejestracji zwie-
rz¹t, zalesienia, ale tak¿e... zarobkami

przysz³ych polskich urzêdników w Bruk-
seli. Poruszano tak¿e kwestie w³asno�ci
gruntów, programów edukacyjnych, roz-
drobnienia gospodarstw. Spotkaniaw
du¿ym stopniu by³y adresowane do rol-
ników, tote¿ z pomoc¹ przychodzili spe-
cjali�ci ze Starostwa Powiatowego oraz
Urzêdu Miejskiego w Brzesku  - Stani-
s³aw Gruszkowski i Krzysztof Dziedzic.
Inny charakter mia³y spotkania pod ha-
s³em "Bli¿ej Unii" w Miejskim O�rodku
Kultury w Brzesku, gdzie go�cili m.in.
senator Maria Szyszkowska oraz wice-
wojewoda Ma³opolski Ryszard Pó³torak.
Natomiast w masowych imprezach, ta-

kich jak chocia¿by ta 1 maja na
ranczo "Pasja", wziê³o udzia³
kilka tysiêcy ludzi. Wspó³orga-

nizatorem tej majówki by³o Ra-
dio Kraków. Oprócz zabawy

i koncertów zaproszeni go�cie od-
powiadali na pytania nurtuj¹ce

uczestników pikniku, które doty-
czy³y prawa obowi¹zuj¹cego w pañ-

stwach Unii Europejskiej, a tak¿e
naszej przysz³o�ci tu¿ po zjednocze-

niu Polski z UE.
Wreszcie niezwykle po¿ytecznym by³o

na pocz¹tku maja spotkanie szkole-
niowe w Urzêdzie Miejskim z dr Fran-

ciszkiem Kadzikiem. ̄ yw¹ dyskusjê po-
przedzi³ odczyt o "Programach wspar-
cia dla ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw na obszarach wiejskich". W spo-
tkaniu uczestniczy³o kilkudziesiêciu
przedstawicieli lokalnego biznesu. War-
szawski specjalista ds. aktywizacji ob-
szarów wiejskich, na co dzieñ zarz¹dza-
j¹cy funduszami Banku �wiatowego,

udziela³ niezbêdnych in-
formacji, zwi¹zanych m.in.
z programami PHARE,
ISPA, SAPARD oraz ze
�rodkami pomocowymi
z funduszu spójno�ci.
Czy te wszystkie inicjaty-
wy agitacyjno-informacyj-
ne pomog¹ w podjêciu
w³a�ciwych decyzji pod-
czas referendum? Organi-
zatorzy tych przedsiê-
wziêæ uwa¿aj¹, ¿e odnio-
s¹ one sukces, je�li wp³y-
n¹ na liczniejsz¹ ni¿ prze-
widywano jeszcze na po-
cz¹tku roku frekwencjê
przy referendalnych
urnach...

 (£P, IW, ML)

Idziemy do Europy...

Zastêpca burmistrza - Krzysztof Bigaj - przekonuje, ¿e do Unii mo¿na wej�æ
tanecznym krokiem. O muzykê na rancho "Pasja" zadba³o Radio Kraków.

F
ot

. 
M

. 
T
a
rg

os
z



4

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNY maj  2003IDZIEMY DO EUROPY...

PAWE£ (lat 25, absolwent Aka-
demii �wiêtokrzyskiej): - Tak.
Poniewa¿ mam nadziejê, ¿e w nie-
dalekiej przysz³o�ci nast¹pi popra-
wa sytuacji gospodarczej w kraju.
Dziêki temu bêdê mia³ mo¿liwo�æ
znalezienia interesuj¹cej pracy.

RAFA£ (lat 31, urzêdnik): - Tak, bo
nie ma innej sensownej alternatywy.

KRZYSZTOF (lat 45, pracownik
fizyczny): - Nie pójdê do referendum.
To nie ma sensu, gdy politykierzy
próbuj¹ rozgrywaæ kolejn¹ swoj¹
sprawê. Nic mnie to nie obchodzi.

£UKASZ (lat 26, sta¿ysta): - Tak.
Nie od razu, ale g³êboko wierzê
w to, ¿e w naszym kraju nast¹pi
poprawa ¿ycia ludzi, ¿e pojawi¹ siê
du¿e mo¿liwo�ci dla m³odych.

JÓZEF (lat 61, rolnik): - Nie, nie,
nie. Nie do�æ, ¿e jeste�my tacy
biedni, to jeszcze mamy oddaæ siê
w niewolê bogatych?!

RYSZARD (lat 55, kierowca): -
Chyba powiem �tak�, ale jako� nie
jestem jeszcze przekonany. Du¿o
podró¿ujê po �wiecie i poza droga-
mi na Zachodzie, nie wszystko jest
takie �cacy�, jak nam to próbuje
nasz rz¹d przedstawiaæ.

EL¯BIETA (lat 42, handlowiec):
- Tak. Ja liczê na to, ¿e przyniesie
to wiele korzy�ci. Zag³osujê na tak,
g³ównie z my�l¹ o przysz³o�ci swo-
ich dzieci. Wierzê, ¿e zostan¹
otwarte rynki pracy. Moje dzieci
bêd¹ mia³y wiêksze mo¿liwo�ci
rozwoju.

MARIA (lat 53, nauczycielka): -
Bêdê g³osowaæ �przeciw�. Zbyt
du¿o jest zagro¿eñ dla naszej go-
spodarki, naszej ziemi i naszego
¿ycia. Do�wiadczenie uczy, ¿e prze-
jêliby�my z Zachodu w pierwszej
kolejno�ci  to wszystko co jest z³e,
a zanim siê opamiêtamy, bêdzie
ju¿ za pó�no.

TADEUSZ (lat 54, pracownik fi-
zyczny): - Zag³osujê na �tak�, gdy¿
nast¹pi poprawa sytuacji gospo-
darczej. Zostan¹ otwarte nowe
rynki pracy.

KATARZYNA (lat 38, ekspedient-
ka): - Tak. Nast¹pi rozwój gospo-
darczy naszego kraju, a ja bêdê
mia³a mo¿liwo�æ ³atwego podró¿o-
wania po ca³ej niemal Europie.

KINGA (lat 25, urzêdnik): - Mój
g³os bêdzie na �tak�. Jestem prze-
konana, ¿e nast¹pi polepszenie
sytuacji w szkolnictwie. Bêdziemy
mieli lepszy dostêp do informacji,
a m³odzie¿ bêdzie bardziej obyta
z kultur¹.

MARCIN (lat 25, handlowiec): -
Zdecydowanie tak. Poniewa¿ nie
ma innej alternatywy dla naszego
kraju. Jeste�my zbyt biednym
krajem, aby pozwoliæ sobie na izo-
lacjê w Europie. Mam spore
do�wiadczenie, bowiem du¿o pod-
ró¿ujê. Wierzê, ¿e w naszym spo-
³eczeñstwie nast¹pi zmiana men-
talno�ci i bêdziemy braæ przyk³ad
z Europejczyków.

JANINA (lat 66, emerytka): - Nie
pójdê g³osowaæ i ka¿demu radzê, by
przed podjêciem decyzji, przeana-
lizowa³ j¹ we w³asnym sumieniu.

G£OS ULICY
Na trzy tygodnie przed referendum akcesyjnym przeprowadzili�my
b³yskawiczn¹ sondê w�ród mieszkañców naszej gminy. Ka¿demu zadali�my
pytanie, czy jest za przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. Poprosili�my
równie¿ o krótkie uzasadnienie swej decyzji. Zdecydowana wiêkszo�æ
deklaruje oddanie g³osu �za�...

7 i 8 czerwca komisje ds. referendum
pracowaæ bêd¹ od godz. 6 do 20.
W gminie Brzesko swój g³os mo¿na
bêdzie oddaæ w jednej z osiemnastu
obwodowych komisji ds. referendum,
w³a�ciwych dla miejsca zamieszka-
nia, usytuowanych w tradycyjnych
miejscach, jak podczas parlamentar-
nych i samorz¹dowych wyborów.

ROMAN (lat 35, prywatny przed-
siêbiorca): - Nie, bo je�li wejdzie-
my do Unii, bêdê musia³ zlikwido-
waæ swój interes. Nie wytrzymam
konkurencji.

JAN (lat 48, rolnik): - Nie. Ju¿
teraz nie mogê konkurowaæ z du-
¿ymi gospodarstwami, a co dopie-
ro jak wejd¹ na nasze rynki za-
chodni farmerzy?

TOMASZ (lat 24, student): - Tak.
Jest to dla nas niepowtarzalna
szansa, nast¹pi rozwój gospodar-
czy, pojawi¹ siê nowe, ciekawe
miejsca pracy, co jest szczególnie
wa¿ne w mojej sytuacji.

M³odzie¿ jest �za�.
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IDZIEMY DO EUROPY...

Jestem od urodzenia mieszkañcem Brze-
ska. Tym samym zarówno w kontek�cie
kulturowych, jak i chrze�cijañskich ko-
rzeni oraz po³o¿enia geograficznego mo-
jej miejscowo�ci, jestem Polakiem i je-
stem Europejczykiem. Rodzi siê jednak
pytanie, czy bêd¹c Polakiem, w pe³ni ko-
rzystam z dorobku kulturowego i gospo-
darczego Europy?
Na to pytanie trudno odpowiedzieæ twier-
dz¹co. Z³o¿y³o siê na to wiele
przyczyn i uwarunkowañ hi-
storycznych, a tak¿e b³êdów
pope³nianych przez naszych
przodków. Gdy w XVII i XVIII
wieku kraje o�cienne wzmac-
nia³y w³adzê centraln¹,  prze-
prowadza³y reformy politycz-
ne, gospodarcze i wojskowe,
Rzeczypospolita �nierz¹dem
sta³a�, szerzy³a siê anarchia, ksenofobia
i nietolerancja. Doprowadzi³o to do 123-
letniej niewoli. Krótkie dzieje II Rzeczy-
pospolitej to kolejny okres podzia³ów,
swarów i nie zawsze  dobrych wyborów,
zakoñczonych katastrof¹ kampanii wrze-
�niowej. 45 lat rz¹dów komunistycznych,
po zakoñczeniu II wojny �wiatowej, nie-
koniecznie przez naszych ojców zawinio-
nych, to brutalne wyrwanie Polaków
z krêgu kultury ³aciñskiej, odgrodzenie
ich �¿elazn¹ kurtyn¹�, to okres siermiê¿-
nego Gomó³ki, okres nadziei i zw¹tpie-
nia w latach siedemdziesi¹tych, w deka-
dzie Gierka, to w koñcu lata osiemdzie-

si¹te, kiedy nast¹pi³ rozpad systemu ko-
munistycznego i odzyskanie wolno�ci.

Czasy komunizmu zrobi³y jednak swo-
je. Polska jest krajem s³abym ekonomicz-
nie, wlecze siê w ogonie nie tylko krajów
Unii Europejskiej, ale tak¿e krajów do
niej kandyduj¹cych. Znowu k³ótnie
w�ród tzw. elit politycznych, prywata, ko-
rupcja. Znowu niekoniecznie dobre wy-
bory. I teraz pojawi³a siê szansa na praw-

dziwy rozwój, na polepszenie kondycji
gospodarczej kraju, poprawê material-
nych warunków ¿ycia wiêkszo�ci Pola-
ków. Ta szansa to przyst¹pienie Polski
do Unii Europejskiej. Nie mo¿emy jej
zmarnowaæ!

Ale znowu zaczynaj¹ siê k³ótnie, podsy-
cane s¹ nastroje wojuj¹cego nacjonali-
zmu, zamykanie siê we w³asnych op³ot-
kach. Straszy siê utrat¹ suwerenno�ci,
utrat¹ to¿samo�ci narodowej, wykupie-
niem Polski przez obcy kapita³ itp. Mo¿-
na na to ³atwo odpowiedzieæ. Przystêpo-
wa³y do niej, w miarê tworzenia siê

wspólnoty europejskiej, kraje ma³e i du¿e
i ¿aden z nich nie utraci³ to¿samo�ci na-
rodowej. Kapita³y ³¹cz¹ siê, a te napraw-
dê du¿e to kapita³y ponadnarodowe i to
one s¹ nam niezbêdne. W Czechach i na
Wêgrzech nap³yw kapita³ów w liczbach
bezwzglêdnych jest du¿o wiêkszy ni¿ w
Polsce i nikt tam z tego tytu³u nie roz-
dziera szat, wrêcz przeciwnie - s¹ z tego
bardzo zadowoleni.
¯aden z krajów,  które przyst¹pi³y do

Unii na tym nie straci³, a prze-
ciwnie, wszystkie zyska³y. Hisz-
pania w latach 70. mia³a po-
dobny dochód narodowy na jed-
nego mieszkañca, co Polska, po
przyst¹pieniu do wspólnoty, dzi-
siaj dochód narodowy na g³o-
wê Hiszpana jest dwa razy
wiêkszy. Podobnie jest z naj-

ubo¿szym krajem Unii, jakim jest Gre-
cja, nie wspominaj¹c ju¿ o znakomitym
wykorzystaniu szansy przez Irlandiê.
Oczywi�cie, Kopenhaga i Ateny otwiera-
j¹ przed nami tylko szansê, reszta zale-
¿y od naszej pracowito�ci, m¹dro�ci
i umiejêtno�ci jej wykorzystania.

Dlatego ¿eby mieæ tê szansê pójdê za-
g³osowaæ na �tak� w czerwcowym refe-
rendum. Bêdê g³osowa³ mo¿e nie dla sie-
bie, ale dla moich dzieci i wnuków, ¿eby
kiedy� nie musia³y mówiæ, ¿e ich ojciec
czy dziadek dokonywa³ niew³a�ciwych
wyborów.                     Ryszard Cuber

EUROENTUZJASTA
KRZYSZTOF BIGAJ
(zastêpca burmistrza Brzeska)

- Zdecydowanie opowiadam siê za
przyst¹pieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej. Nie mo¿emy przecie¿ pozo-
staæ na marginesie Europy. Musimy
to zrobiæ przede wszystkim z my�l¹ o
potomnych. Stracili�my kilkadziesi¹t
lat, bo zadecydowano za nas o odrzu-
ceniu po wojnie Planu Marshalla. Pod-
czas czerwcowego referendum doko-
nam �wiadomego wyboru, poniewa¿
pozna³em zarówno argumenty zwo-
lenników, jak i przeciwników. Zresz-
t¹ ju¿ teraz widaæ wymierne korzy-
�ci, jakie otrzymuje nasza gmina
z funduszy unijnych. Je�li przygotu-
jemy odpowiednie programy, a wierzê,
¿e tak siê stanie, najbli¿sze lata bêd¹
dla brzeskiej spo³eczno�ci okresem
prze³omowym, czasem szybkiego roz-
woju, który - rzecz jasna - nie mo¿e
nast¹piæ bez znacznego zredukowania
bezrobocia. Rozs¹dek musi zwyciê¿yæ.
Ja nie mam w¹tpliwo�ci, na pewno
bêdê bêdê g³osowa³ �za�.

Dlaczego chcê
do Europy?

EUROSCEPTYK
JERZY TOPOLSKI
(Liga Polskich Rodzin)

- Jestem przeciwnikiem wst¹pienia
Polski do Unii, bo nie mam we-
wnêtrznego przekonania, czy jest to
dobry krok dla naszego kraju.
Owszem, Polska jest i powinna byæ
w Europie. Integracja z Uni¹ na
obecnych warunkach doprowadzi do
zniszczenia indywidualnej w³asno-
�ci, przede wszystkim w rolnictwie
i �rednich firm.
Uwa¿am, ¿e integracja ta zagrozi na-
szym chrze�cijañskim korzeniom.
Unia Europejska próbuje budowaæ
swoj¹ przysz³o�æ bez Boga, co z kolei
wi¹¿e siê z brakiem poszanowania dla
¿ycia poczêtego.
Nasi rolnicy nie bêd¹ w stanie kon-
kurowaæ na rynku europejskim. Czy
dostrzegam korzy�ci dla brzeskiej
gminy po ewentualnym wst¹pieniu
do UE? Powiem tak: wszyscy powta-
rzaj¹, ¿e korzy�ci istniej¹, ale na tyle,
na ile siê orientujê, gmina nic nie do-
sta³a.

Nie przegapmy okazji - zdaje siê mówiæ
burmistrz Jan Musia³ na 1-majowym
pikniku. Wspiera go starosta powiatowy
Grzegorz Wawryka.
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- Uroczyste oddanie do u¿ytku kry-
tej p³ywalni by³o znacz¹cym wyda-
rzeniem dla ca³ej brzeskiej spo³ecz-
no�ci. Co Pan czu³, kiedy zgodnie
z tradycj¹ zosta³ Pan zmuszony
jako pierwszy do sprawdzenia
wody w basenie?
- Poza tym, ¿e musia³em przep³yn¹æ kil-
ka metrów w galowym stroju, to roz-
piera³a mnie autentyczna duma.
Otwarcie tego piêknego obiektu by³o
istotnie spektakularnym wydarzeniem
w ¿yciu mieszkañców naszego miasta.
Liczba znakomitych go�ci podczas uro-
czysto�ci tak¿e o tym �wiadczy. Nie
muszê chyba dodawaæ, ¿e od samego
pocz¹tku inwestycja ta mia³a du¿¹ ak-
ceptacjê spo³eczn¹, bo w istocie by³a
nam ona bardzo potrzebna. Wiadomo
przecie¿, ¿e korzystaæ z dobrodziejstw
p³ywalni bêdzie przede wszystkim m³o-
dzie¿. Troska, nie tylko o zagospodaro-
wanie jej wolnego czasu, ale tak¿e o jej
zdrowie, musia³a przekonaæ ka¿dego.
Naprawdê, nie ¿al pieniêdzy, które trze-
ba bêdzie w formie dofinansowania ³o-
¿yæ na utrzymanie tak po¿ytecznego
obiektu.
- S³ysza³em jednak g³osy zawie-
dzionych, którzy z uruchomieniem
p³ywalni wi¹zali swoje zawodowe
plany.
- Obiekt pozwoli³ daæ zatrudnienie 30
osobom. To sporo nowych miejsc pracy,
choæ mam �wiadomo�æ, ¿e to kropla
w morzu potrzeb przy tak olbrzymiej
skali bezrobocia w naszym regionie.
- Chodzi o to jednak, czy dokona-
no w³a�ciwej rekrutacji kandyda-
tów do objêcia nowych stanowisk
pracy?
- Rozumiem, ¿e wielu z tych, którzy z³o-
¿yli wnioski o zatrudnienie, prze¿y³o
zawód. Niestety, mogli�my daæ satys-
fakcjê jedynie co dziesi¹tej osobie. Chcê
jednak podkre�liæ, ¿e zdecydowana
wiêkszo�æ stanowisk - takich jak ratow-
nicy, konserwatorzy instalacji,  pracow-
nicy ksiêgowo�ci - wymaga³a specjali-
stycznych kwalifikacji i stosownych
uprawnieñ. I w³a�nie przy rekrutacji
kryterium fachowo�ci by³o brane pod
uwagê w pierwszym rzêdzie. Uwa¿am,
¿e dokonane wybory by³y prawid³owe.
- Ten stan euforii, podczas przeci-
nania wstêgi, wyra�nie zak³óca³ wi-
dok znajduj¹cego siê w s¹siedztwie
p³ywalni rozkopanego terenu. Ten
dó³ urós³ ju¿ chyba do symbolu ir-
racjonalno�ci, �cierania siê mrzo-
nek z realiami.
- Chyba w³a�ciwie pan to uj¹³. Dzisiaj
stwierdzam to z ca³¹ stanowczo�ci¹,
a ¿ycie potwierdza ten pogl¹d, ¿e re-
alizacja projektu kosztownego kom-

ieziszczalne sny o wielkim sportowym kompleksie zamieni³y siê
w nowoczesn¹ p³ywalniê na miarê spo³ecznych potrzeb i finansowych
mo¿liwo�ci miasta�

N

M i l i o n
w dziurze

pleksu, jaki zrodzi³ siê kiedy� w g³o-
wach cz³onków zarz¹du Fundacji Zdro-
wie, nie mia³a najmniejszych szans po-
wodzenia. Powiem wiêcej: na szczê�cie
wycofali�my siê z niego w porê. Mówiê
to z ca³¹ �wiadomo�ci¹ jako jeden
z cz³onków za³o¿ycieli wspomnianej
Fundacji. Kiedy zabierano siê do re-
alizacji tamtego projektu, nie zdawa-
no sobie sprawy z realiów i finanso-
wych mo¿liwo�ci. Nie starczy³oby pie-
niêdzy ani na wybudowanie obiektu,
ani bardzo kosztowne utrzymanie,
a zad³u¿enie spowodowa³oby bud¿eto-
w¹ katastrofê. Wycofuj¹c siê z popie-
rania tej inicjatywy, przedstawia³em
ju¿ wtedy swe obawy i niepokój,
a w koñcu z³o¿y³em nawet rezygnacjê
z cz³onkostwa w Fundacji. Zreszt¹, pra-
gnê przypomnieæ, ¿e tak¿e sam zarz¹d
Fundacji Zdrowie samokrytycznie
przyzna³ w jednym z protoko³ów z dzia-
³alno�ci Fundacji, ¿e przystêpuj¹c do
budowy hali, nie mia³ realnych planów
sfinansowania ca³ego przedsiêwziêcia.
- Ale wcale niema³e koszty spo³ecz-
ne zosta³y poniesione.

- Niestety, ku mojemu zaskoczeniu do-
wiedzia³em siê, bodaj¿e na pocz¹tku
1999 roku, ¿e Fundacja, maj¹c na kon-
cie zaledwie oko³o milion z³otych, roz-
poczê³a realizacjê budowy hali na 3,5
tysi¹ca widzów za 25 mln z³ oraz krytej
p³ywalni o kubaturze 21 tys. metrów
sze�ciennych za ok. 12 mln z³.. W sk³ad
kompleksu wchodzi³a hala widowisko-
wo-sportowa z 3,5-tysiêczn¹ widowni¹
za 25 mln, kryta p³ywalnia o kubatu-
rze 21 tys. metrów sze�ciennych za ok.
12 mln z³. A ten milion z³otych wystar-
cza³ zaledwie na wykonanie czê�ci prac
ziemnych.
- I ten milion zosta³ po prostu w zie-
mi...
- Tak w istocie siê sta³o.
- Ratunkiem mia³o byæ przeprojek-
towanie inwestycji.
- Bo ten projekt, je�li w ogóle mia³ byæ
realizowany, to musia³ byæ przerobiony.
Rada zasugerowa³a zmniejszenie obiek-
tu i obni¿enie kosztów budowy hali do
12 mln z³. Tymczasem nowy projekt wci¹¿
by³ zbyt kosztowny - zamyka³ siê kwot¹
20 mln. Czyli prawie tyle, ile poch³onê³a
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KRYTA P£YWALNIA

- Obiekt funkcjonuje ju¿ kilkana�cie
dni. Wszystko dzia³a bez zastrze¿eñ?
- Od razu powiem, ¿e dopiero poznajê
niuanse dzia³ania tego obiektu. Mnóstwo
tutaj elektroniki i skomplikowanych
z punktu widzenia technicznego rozwi¹-
zañ. Oczywi�cie, wszystko to dla wygo-
dy naszych klientów. W tych pierwszych
dniach byli�my te¿ szczególnie wyczule-
ni na ich uwagi, a ka¿de drobne usterki
naprawiali�my na bie¿¹co.
- Czy na p³ywalni trwaj¹ jeszcze ja-
kie� prace wykoñczeniowe?

- Na samym basenie wszystkie prace
zosta³y zakoñczone, natomiast wokó³
obiektu zosta³o jeszcze sporo do zrobie-
nia. Przede wszystkim trwaj¹ prace
zwi¹zane z budow¹ kompleksu boisk
sportowych. Planujemy tak¿e wykona-
nie ogrodzenia wokó³ p³ywalni.
- Kiedy oddana zostanie czê�æ obie-
ktu z si³owni¹, sal¹ do fitness i ka-
wiarni¹?
- Si³ownia ju¿ funkcjonuje, w najbli¿szych
dniach bêdzie uruchomiona sala do fitness.
Najwiêkszy problem mamy z gastronomi¹,
bowiem og³oszony przetarg na dzier¿awê
pomieszczeñ musimy powtórzyæ.

a tê chwilê czekano od wielu lat. Brzesko ma wreszcie kryt¹ p³ywalniê!
Obiekt zosta³ uroczy�cie otwarty 22 kwietnia br. - Teraz nie wstyd pokazaæ
siê w Europie - mówi³ podczas otwarcia senator Mieczys³aw Miet³a.
W�ród wielu innych go�ci spotkali�my m.in: wicemarsza³ka sejmiku
wojewódzkiego Andrzeja Sasulê, senatora Józefa Sztorca, pos³ów
Wies³awa Wodê i Andrzeja Grada, radnych wojewódzkich oraz wielu
przedstawicieli w³adz powiatu brzeskiego. Symbolicznego przeciêcia
wstêgi dokona³ burmistrz Jan Musia³, który jako pierwszy sprawdza³
wodê w basenie, wepchniêty doñ w garniturze przez swoich zastêpców.
Test wypad³ ponoæ bez zarzutu...

N

- Jak wielu klientów pojawia siê
ka¿dego dnia na basenie?
- Bardzo ró¿nie. Dotychczasowy rekord
to 400 klientów w ci¹gu dnia. Coraz
wiêcej przyjmujemy zorganizwoanych
grup oraz go�ci z s¹siednich gmin.
- Kadra pracownicza ju¿ siê dopa-
sowa³a?
- Jestem bardzo zadowolony, ¿e uda³o
siê nam stworzyæ tak profesjonalny ze-
spó³. Warto siê pochwaliæ sukcesem
naszych ratowników, którzy  zajêli

pierwsze miejsce na zawodach WOPR
w Gorlicach.
- Jakie ma Pan najbli¿sze plany
zwi¹zane z funkcjonowaniem
obiektu?
- Nie ukrywam, ¿e chcia³bym jak najszyb-
ciej otworzyæ szkó³kê nauki p³ywania.
- Potrzebne s¹ dodaktowe reko-
mendacje p³ywalni?
- Powtórzê to, co ka¿dy zapewne powie
po pierwszej wizycie w naszej p³ywal-
ni: jest to piêkny, nowoczesny obiekt,
na który sobie zas³u¿yli�my. Oby s³u-
¿y³ nam jak najd³u¿ej...

Rozmawia³ £P

* Koszt inwestycji: ok. 7,5 mln z³
* Kubatura: 14.170 m sze�ciennych
* Jednocze�nie mo¿e korzystaæ z ba-
senu 100 osób
* Liczba zatrudnionych: 27 osób
* W sk³ad kompleksu wchodz¹: p³y-
walnia (12,5 x 25 m), brodzik, jakuzzi,
zje¿d¿alnia o d³ugo�ci 60 m, si³ownia,
sala do fitness, sauna, kawiarnia, po-
mieszczenia administracyjne
* ceny biletów: ruchome - w zale¿no-
�ci od dnia, pory oraz ulg dla dzieci i
m³odzie¿y - od 3 do 8 z³

Docieranie
Rozmowa z dyr. p³ywalni Janem Waresiakiem

budowa obwodnicy. Dla porównania war-
to te¿ podaæ koszt wzniesionej hali spor-
towej z miejscem dla 400 widzów przy
Zespole Szkó³ Ponadpodstawowych - 4,5
mln oraz krytej p³ywalni, która koszto-
wa³a nas 7,5 mln z³. To by³y obiekty na
miarê naszych mo¿liwo�ci.
- Za nowy projekt, który - rozu-
miem - jest w posiadaniu Urzêdu -
w efekcie zap³aci³a Gmina.
- O zap³acie Fundacji 170 tys. z³, zade-
cydowa³ w drugiej instancji werdykt s¹-
dowy. Mogli�my wyst¹piæ jeszcze o ka-
sacjê, ale po zapewnieniu zarz¹du Fun-
dacji, ¿e otrzymane pieni¹dze przezna-
czy na dofinansowanie rozbudowy
strzelnicy sportowej, zaniechali�my tego
pomys³u. Jako ciekawostkê warto po-
daæ, ¿e gdy zaakceptowana zosta³a bu-
dowa krytej p³ywalni i og³osili�my prze-
targ dla wykonawców, ¿aden z nich -
mimo ¿e bezp³atnie - nie skorzysta³
z projektu przygotowanego przez Fun-
dacjê. Po prostu nie przystawa³ on do
uwarunkowañ ekonomicznych.
- Dochodz¹ sygna³y, ¿e na tym nie
koniec z s¹dowymi roszczeniami.
Fundacja Zdrowie chce ponoæ wy-
st¹piæ o zwrot poniesionych kosztów
za przeprowadzone roboty ziemne.
- Rzeczywi�cie, s³ysza³em o takich sy-
gna³ach, ale wydaj¹ mi siê one ma³o
wiarygodne. Jestem raczej przekonany,
¿e górê we�mie zdrowy rozs¹dek.
- A co dalej z tym rozgrzebanym te-
renem?
- Ta dziura jest ran¹ nieprzemy�lanych
do koñca decyzji. Nie wykluczam, ¿e byæ
mo¿e kiedy�, gdy bêdzie taka potrzeba
i przede wszystkim znajd¹ siê odpo-
wiednie �rodki, powstanie w tym miej-
scu obiekt s³u¿¹cy rozwojowi sportu.
Póki co jednak chcemy to miejsce bar-
dzo estetycznie zagospodarowaæ pod
zespó³ boisk sportowych. My�limy te¿
o sztucznym lodowisku, ale to dalsza
perspektywa.

Rozmawia³
MAREK LATASIEWICZ

F
ot

. 
M

. 
T
a
rg

os
z

Test wypad³ bez zarzutu.



8

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNY maj  2003SESJA RADY MIEJSKIEJ

wietniowa sesja Rady Miejskiej w wiêkszej swej czê�ci po�wiêcona by³a
ocenie dokonañ burmistrza miasta w 2002 roku. Radni uznali, i¿ dotychczasowa
praca Jana Musia³a na rzecz gminy by³a zadowalaj¹ca i g³osami 17 za,
przy trzech wstrzymuj¹cych siê, udzielili mu absolutorium.

K

Rozliczanie burmistrza miasta z reali-
zacji jego obowi¹zków sta³o siê jednocze-
�nie okazj¹ do podsumowania szerokie-
go aspektu dzia³alno�ci, zwi¹zanego
z rozwojem gminy. Rajcy czêsto powra-
cali w swych wypowiedziach do proble-
mów dotycz¹cych kanalizacji, a zw³asz-
cza przekierowania jak najwiêkszej ilo-
�ci �cieków z Brzeska do oczyszczalni
w Sterkowcu. Pozwoli³oby to na zmniej-
szenie kosztów pochodz¹cych z oczysz-
czania nieczysto�ci p³ynnych przez za-
k³ad nale¿¹cy do browaru. Gdyby uda³o
siê wybudowaæ kolektor wzd³u¿ ulicy
Starowiejskiej, mo¿na by przesy³aæ �cieki
do, i tak nie w pe³ni wykorzystywanej,
oczyszczalni na Zajaziu.

Przetarg na koncepcjê
- Og³aszamy przetarg na opracowanie
koncepcji kanalizacji ca³ej gminy Brze-
sko, która poka¿e nam, jakie bêd¹ uwa-
runkowania techniczne najbardziej ko-
rzystnych rozwi¹zañ - rozwin¹³ temat
burmistrz Jan Musia³. - Ta koncepcja
wska¿e te¿ ewentualne mo¿liwo�ci prze-
piêcia kanalizacji sanitarnej z ul. Sta-
rowiejskiej, przez Jadowniki, do oczysz-
czalni Zajazie i odprowadzenia tam
pewnej czê�ci �cieków, tak, aby ta
oczyszczalnia by³a jak najbardziej ob-
ci¹¿ona.
Burmistrz doda³ ponadto, ¿e pomimo,
i¿ przetargi jeszcze formalnie nie zosta-
³y og³oszone, s³u¿by Urzêdu Miejskie-
go maj¹ ju¿ wytypowane miejsca,w któ-
rych na rozbudowê sieci kanalizacyjnej
byæ mo¿e uda siê przygotowaæ wiêksze
projekty pod k¹tem pozyskania fundu-
szy strukturalnych. Do miejsc tych na-
le¿y tak¿e wymieniony wcze�niej, rejon
ulicy Starowiejskiej.

Nie baæ siê utylizacji
Równie �wdziêcznym� tematem okaza³
siê - nie uskuteczniony od lat - pomys³
budowy na terenie gminy Zak³adu Uty-

Absolutorium
po raz pi¹ty

lizacji Odpadów Komunalnych. Wobec
sprzeciwu mieszkañców so³ectwa Mo-
krzyska, powstanie tego typu zak³adu
w tej miejscowo�ci sta³o siê niemo¿li-
we. Jednak w ostatnim czasie pojawi³a
siê kolejna propozycja lokalizacji zak³a-
du, tym razem w s¹siedztwie oczysz-
czalni �cieków na Zajaziu. Mieszkañcy
tej wsi nie s¹ przeciwnikami takiego
rozwi¹zania, ale ostatecznie powinni siê
wypowiedzieæ w specjalnie rozpisanym
plebiscycie. Rodzi siê jednak pytanie,
co o tym s¹dz¹ mieszkañcy pobliskich
Wokowic i wreszcie w³a�ciciele budyn-
ków po³o¿onych na przeciwnym brzegu
Uszwicy, na terenie gminy Dêbno?
W ka¿dym razie jest ju¿ nowa koncep-
cja rozwi¹zania �problemu �mieciowe-
go�, a przy okazji stworzenia nowych
miejsc pracy. Warto tutaj dodaæ, i¿ Za-
k³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych
nie jest wysypiskiem �mieci. To nowo-
czesne, w pe³ni bezpieczne i ekologicz-
ne przedsiêbiorstwo, które zajmuje siê
przetwarzaniem i utylizacj¹ zarówno
odpadów organicznych jak i tworzyw
sztucznych. W b³êdzie s¹ ci, którzy s¹-
dz¹, ¿e wybudowane zostanie sk³ado-
wisko podobne do tego w Jadownikach.

Aktywizacja po³udnia
Wiele jest problemów, z którymi gmina
Brzesko boryka siê i, z braku odpowied-
nich funduszy, bêdzie siê borykaæ jesz-
cze d³ugo. Jednak najbli¿sza przysz³o�æ
wydaje siê rysowaæ w ja�niejszych bar-
wach. Rusza bowiem program aktywi-
zacji po³udniowej czê�ci gminy, czyli
m.in. kanalizacja Okocimia, Pomiano-
wej, budowa zjazdu z obwodnicy w kie-
runku terenów komercyjnych na Pomia-
nowskim Stoku, trwa przebudowa ka-
nalizacji na os. Zielonka w Brzesku. Te i
wiele innych inwestycji pozwol¹ na szyb-
szy rozwój gospodarczy regionu. Jest to
wiêc szansa na zmniejszenie bezrobocia.

IRENEUSZ WÊGLOWSKI

W pocz¹tkach kwietnia m³odzie¿ gim-
nazjalna i jej rodzice mogli zapoznaæ siê
z ofert¹ kszta³cenia w szko³ach ponad-
gimnazjalnych na terenie powiatu brze-
skiego. S³u¿y³a temu specjalna prezen-
tacja, któr¹ zorganizowano w sali ob-
rad Urzêdu Miejskiego. Poniewa¿ na
rynku edukacyjnym obowi¹zuj¹ twar-
de rynkowe prawa, tote¿ ka¿da ze szkó³
stara³a siê zaprezentowaæ atrakcyjn¹
ofertê, która przekona³aby uczniów koñ-
cz¹cych gimnazja do wyboru tej w³a-
�nie szko³y. Jakie bêd¹ efekty, przeko-
namy siê po naborze, ju¿ w czerwcu.

l l l

Przyjêto bud¿et powiatu brzeskiego.
Wydatki zaplanowano na kwotê 34 mln
z³otych, a dochody o kilka milionów
mniej. Ró¿nica ma byæ wyrównana emi-
sj¹ obligacji komunalnych. Po wyemi-
towaniu ich, istniej¹ce zad³u¿enie po-
wiatu powiêkszy siê do oko³o 9,5 mln
z³, czyli siêgnie 30% wszystkich   pla-
nowanych dochodów bud¿etowych.

l l l

Liga Polskich Rodzin i Platforma Oby-
watelska dokona³y wyboru powiato-
wych w³adz. Na czele brzeskiej LPR
stan¹³ Jerzy Topolski, a do zarz¹du
weszli: Czes³aw Kwa�niak, Janina
Dru¿kowska -Cader, Józef Sad³oñ,
Zygmunt Kozdrój, Stanis³aw Sikora,
Maria Dubiel i Jerzy Plewa. W PO na
stanowisko przewodnicz¹cego ko³a
powiatowego wybrano Miros³awa
Rybê, jego zastêpcami zostali Krzysz-
tof Dudziñski i Józef Pabian, skarbni-
kiem zosta³ Krzysztof Ojczyk, a sekre-
tarzem Dorota Baran.

l l l

¯e pod nasz¹ szeroko�ci¹ geograficz-
n¹ �nieg mo¿e spa�æ nawet pod ko-
niec kwietnia, wiedz¹ nawet ma³e dzie-
ci. Jednak nawrót zimy zaskoczy³
wszystkich, tak¿e ludzi odpowiedzial-
nych za zimowe utrzymanie dróg w na-
szym mie�cie. Nic dziwnego, ¿e praw-
dziwy horror prze¿yli zmotoryzowani
i piesi mieszkañcy naszego miasta,
którzy przez dwa kwietniowe dni roz-
bijali swoje samochody na �liskich uli-
cach i ³amali nogi na nieod�nie¿onych
chodnikach.

ZAPISKI  REPORTERA
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odsumowaniem, a zarazem ocen¹ pracy szkó³ �rednich s¹ egzaminy
dojrza³o�ci, �wiadcz¹ce o poziomie kszta³cenia. W wyniku przepro-
wadzanej reformy szkolnictwa, w dotychczasowej formie odbywaj¹ siê
w tym roku przedostatni raz.

P

Majow¹ maturê poprzedzi³a w wiêk-
szo�ci szkó³ tzw. �próbna�, w której
wziê³a udzia³ zdecydowana wiêk-
szo�æ brzeskich uczniów, aby, w wa-
runkach zbli¿onych do pradziwej
matury, sprawdziæ swoje umiejêtno-
�ci z jêzyka polskiego, jêzyków ob-
cych, matematyki, biologii, historii
i po raz pierwszy z geografii.
- Egzamin z geografii to w³a�ciwie
jedyna wa¿na zmiana w przebiegu
tegorocznych egzaminów dojrza³o�ci
- twierdzi inspektor Wydzia³u Edu-
kacji Starostwa Powiatowego
w Brzesku - Janina Motak. - Istot-
ne te¿ jest, ¿e abiturient, który
otrzyma nawet oceny niedostatecz-
ne z obydwu egzaminów pisemnych,
mo¿e zdawaæ egzaminy ustne,
a w kolejnej sesji sk³ada egzaminy z
tych przedmiotów, których nie zali-
czy³. Tematy próbnej matury nie
by³y zaskoczeniem i nie wzbudzi³y
wiêkszych zastrze¿eñ, z wyj¹tkiem
matematyki, gdzie w zadaniach wy-
niknê³a konieczno�æ czasoch³onnych
przeliczeñ. Do egzaminów dojrza³o-
�ci w brzeskich szko³ach �rednich
przystêpuje oko³o 99% abiturientów
LO i 97% abiturientów Techników i
Liceów Zawodowych, a zdaje oko³o
98% w LO i 94% w Technikach i Li-
ceach Zawodowych. Przyk³adowo,
w ubieg³ym roku w LO im. Miko³aja
Kopernika do egzaminu przyst¹pi³o
197 absolwentów, zda³o 194, co sta-
nowi ponad 98%; w ZSE zdawa³o 231
absolwentów, a zda³o 215, czyli 93,7 %,
natomiast w ZSME przyst¹pi³o do
egzaminu 203 absolwentów, a z³o¿y³o
go z wynikiem pozytywnym 194, to
znaczy 94,5%. Z niekompletnych in-
formacji wynika, ¿e w ubieg³ym roku
dalsze kszta³cenie podjê³o ponad
90% absolwentów LO, prawie 87%
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absolwentów ZSME, ale tylko ponad
30% absolwentów ZSE.
Brzeskie szko³y bardzo wcze�nie pod-
jê³y w tym roku przygotowania tech-
niczno-organizacyjne, aby ten wa¿ny
egzamin przeprowadziæ sprawnie
i w dobrej, przyjaznej atmosferze.
W ka¿dej ze szkó³ odby³y siê spotka-
nia z rodzicami i abiturientami po-
�wiêcone organizacji egzaminów.
Ogóln¹ tendencj¹ jest odchodzenie od
pisania matury w salach gimnastycz-
nych, na rzecz ma³ych sal, w których
znajduje siê od 15 do 17 zdaj¹cych.
Zespo³y egzaminatorów z poszczegól-
nych przedmiotów pracowa³y nad
systemem ujednolicenia oceniania
prac pisemnych, przygotowany zosta³
harmonogram egzaminów ustnych,
z uwzglêdnieniem uczestnictwa pra-
cowników naukowych Akademii Gór-
niczo-Hutniczej, Politechniki Kra-
kowskiej i Wy¿szej Szko³y Zawodo-
wej w Tarnowie, z którymi to uczel-
niami brzeskie szko³y podpisa³y po-
rozumienia odno�nie egzaminu
wstêpnego ³¹czonego z egzaminem
dojrza³o�ci - dodaje Janina Motak.
Na kilka dni przed rozpoczêciem eg-
zaminów, absolwenci brzeskich szkó³
byli optymistami. Liczyli na tematy
wymagaj¹ce zaprezentowania swojej
wiedzy i umiejêtno�ci, tworzenia,
a nie odtwarzania. Ich prognozy nie
sprawdzi³y siê jednak. Stawiano na
�pewniaki�, które mia³y byæ zwi¹za-
ne z problematyk¹ integracji europej-
skiej. A takich oczywistych tematów
- jak wiadomo - nie by³o. Jak wynika
z pierwszych informacji, wyniki te-
gorocznych maturzystów nie s¹ z³e.
Oby równie dobre by³y podczas egza-
minów na wy¿sze uczelnie.

RYSZARD CUBER

22 kwietnia odby³o siê uroczyste
otwarcie d³ugo oczekiwanej inwesty-
cji - krytej p³ywalni. Mimo ¿e kilka
tysiêcy brzeszczan testowa³o basen
ju¿ od kilku tygodni, to dopiero te-
raz basen sta³ siê obiektem ogólno-
dostêpnym.

l l l

W pomieszczeniach Brzeskiej Piwni-
cy zorganizowany zosta³ koncert kra-
kowskiego zespo³u, graj¹cego flamen-
co, a na rancho �Pasja� w plenerowym
koncercie wyst¹pi³, gor¹co przyjêty
przez publiczno�æ, zespó³ �Raz, Dwa,
Trzy�.

l l l

Najd³u¿szy weekend w nowoczesnej
Europie up³yn¹³ w Brzesku pod zna-
kiem wielu imprez o charakterze roz-
rywkowym. Nie zabrak³o imprez spor-
towych, a tak¿e koncertów. Odbywa³y
siê 8 Brzeskie Dni M³odych. Na ran-
czo �Pasja� impreza, której wspó³or-
ganizatorem by³o Radio Kraków, zgro-
madzi³a ok. 4 tysiêcy, w wiêkszo�ci
m³odych ludzi. Przy okazji namawia-
no do wziêcia udzia³u w referendum
akcesyjnym do Unii Europejskiej.

l l l

Uroczy�cie obchodzono �wiêto
3-Maja. Tradycyjny pochód prowa-
dzony przez burmistrza Jana Musia³a
i starostê Grzegorza Wawrykê prze-
szed³ pod Grób Nieznanego ¯o³nie-
rza, pod którym oficjalne delegacje
z³o¿y³y okoliczno�ciowe wi¹zanki
kwiatów.

l l l

5 maja w Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych nr 1 odbywa³ siê Dzieñ Pol-
sko-Belgijski. W okoliczno�ciowym
spotkaniu uczestniczy³ honorowy
konsul RP w Belgii Philippe Godfro-
id. Rozstrzygniêto wcze�niej zorgani-
zowane konkursy o tematyce belgij-
skiej, rozdano zwyciêzcom nagrody.
Po wizycie w szkole, konsul Godfroid
spotka³ siê z w³adzami powiatu brze-
skiego. Rozmawiano o mo¿liwo-
�ciach nawi¹zania wspó³pracy z sa-
morz¹dami miast belgijskich.

ZAPISKI  REPORTERA
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ci¹gu najbli¿szych dwóch lat zieleni¹ na terenie Brzeska
opiekowaæ siê bêdzie prywatna firma Betula, która
wy³oniona zosta³a w drodze przetargu. Na lodzie
pozosta³y Brzeskie Zak³ady Komunalne, które startowa³y
w tym przetargu, jednak oferta, jak¹ przedstawi³y za
swe us³ugi okaza³a siê najdro¿sza. Firma przegra³a, mimo
¿e jest spó³k¹ ze stuprocentowym udzia³em gminy.

W

W przetargu startowa³y: firma Garden
(cena 208 tys. z³ za dwa lata), Betula
(206 tys. z³) oraz BZK (240 tys. z³).
W porównaniu z poprzednimi latami,
pierwsze dwie firmy znacznie obni¿y³y
te ceny, przy zachowaniu sta³ego pu³a-
pu cenowego przez BZK. Prezes Janusz
Filip twierdzi, ¿e zej�cie poni¿ej wska-
zanej w ofercie kwoty oznacza³oby
�wiadczenie us³ug poni¿ej op³acalno�ci.
Tak wiêc, w dobie wolnego rynku, za-
k³ady musia³y przegraæ. Zamiast tego
kontraktu pozosta³o im �wiadczenie
innych us³ug: sprz¹tanie miasta, wywóz
odpadów wielkogabarytowych, nie li-
cz¹c oczywi�cie sztandarowych funkcji,
które zak³ad z powodzeniem realizuje
od lat, za po�rednictwem Zak³adu Po-
grzebowego czy Zak³adu Oczyszczania
Miasta. W firmie pojawia siê tylko pe-
wien ¿al, ¿e BZK bêd¹ce �dzieckiem�
miasta zosta³o niejako �porzucone�.
Pocieszaj¹cym jest natomiast fakt,
i¿ znacznie wiêcej robót firma zdoby³a
poprzez przetargi w powiecie.
- Kwota, jak¹ otrzymaliby�my w dro-
dze wygranego przetargu na utrzyma-
nie zieleni miejskiej, to �rednio 10 tys.
z³ miesiêcznie, co stanowi koszt zatrud-
nienia i wynagrodzenia dla 6, 7 osób.
Szukamy w tym momencie innych ro-
bót, które pozwoli³yby zniwelowaæ tê
stratê - twierdzi prezes BZK, Janusz
Filip. - Wygrali�my dotychczas przetar-
gi na budowê l¹dowiska dla �mig³ow-
ców przy SP ZOZ, na wycinkê drzew,
utrzymanie zieleni na terenach Spó³-
dzielni Mieszkaniowej, utrzymanie par-
ku miejskiego na kwotê blisko 30 tys.
z³, a tak¿e z³o¿yli�my ofertê do Miej-
skiego Zak³adu Gospodarki Mieszkanio-
wej - dodaje prezes.
Tymczasem sporo kontrowersji pojawi-
³o siê ju¿ w kwietniu wokó³ dbaj¹cej

Taniej, ale
czy lepiej?

o zieleñ firmy Betula. Zg³osili siê �wiad-
kowie, którzy widzieli jak �mieci i li-
�cie zbierane na terenie miasta trafia-
j¹ wprost do... lasu szczepanowskiego.
Okaza³o siê, ¿e las, w którym wyrzuca-
no odpady jest w³asno�ci¹ parafii Mi³o-
sierdzia Bo¿ego w Brzesku. Tu¿ po na-
g³o�nieniu ca³ej sprawy, po otrzymaniu
oficjalnego zawiadomienia, problemem
zajê³a siê policja.
Firma Betula ju¿ wcze�niej, w latach
2001/2002 zajmowa³a siê utrzymaniem
i zagospodarowaniem terenów zielo-
nych w gminie Brzesko. Niektórzy
mieszkañcy wskazywali wtedy uchybie-
nia w pracach tej firmy, m.in. pozosta-
wione na chodnikach worki ze �miecia-
mi i skoszon¹ traw¹. Obecnie równie¿
skar¿¹ siê przechodnie, ¿e samochód
firmy blokuje niejednokrotnie chodni-
ki, a pracownicy wykonuj¹cy swe czyn-
no�ci w pobli¿u jezdni nie maj¹ kami-
zelek odblaskowych. Z posiadanych
przez nas informacji, wynika, ¿e do-
�wiadczenie Betuli w tej bran¿y siêga
roku 1999. - Zak³ad wywalczy³ od tego
czasu sporo kontraktów w Tarnowie,
Wojniczu i Iwkowej oraz jako podwy-
konawca w wielu innych miejscowo-
�ciach. Dbali�my m.in. o tereny zielone
w najbli¿szym s¹siedztwie Domu Dziec-
ka w Jasieniu - mówi w³a�ciciel firmy,
Robert Marcinów.
Obecnie Betula zatrudnia o�miu pra-
cowników. Zapewne z pojawiaj¹cych
siê s³ów krytyki firma wyci¹gnie wnio-
ski. Najlepsz¹ ocenê wystawi¹ jej
w najbli¿szym czasie prawdopodobnie
sami mieszkañcy, którzy na bie¿¹co
�kontroluj¹� estetykê Brzeska oraz
otoczenie w³asnych domów i miejsc
pracy.

IRENEUSZ WÊGLOWSKI

Od marca do pa�dziernika trwa
konkurs pod has³em �Brzesko - czy-
sta gmina - gospodarka odpadami
w szkole�. M³odzie¿ w ramach za-
jêæ opracowuje m.in. sposoby zbiór-
ki odpadów, ze szczególnym uwzglê-
dnieniem segregacji �mieci.

Uczniowie szkó³ mog¹ ponadto zapropono-
waæ szereg zmian w istniej¹cym systemie
zbiórki odpadów oraz wspó³uczestniczyæ
w edukowaniu mieszkañców gminy w za-
kresie prawid³owej gospodarki odpadami.
Obecny program jest kontynuacj¹ ubieg³o-
rocznego konkursu, podczas którego m³o-
dzie¿ m.in. bra³a udzia³ w likwidacji dzikich
wysypisk i prowadzeniu dokumentacji foto-
graficznej. Przynios³o to wymierne korzy�ci:
zdemaskowano ³¹cznie 86 dzikich wysypisk
�mieci, w ramach konkursu zebrano równie¿
ponad 200 worków odpadów, a w ramach
akcji �Sprz¹tanie �wiata� - 397. W konkur-
sie wziê³o wówczas udzia³ 260 uczniów.
Niestety, szacunku do tej ciê¿kiej pracy nie
ma w dalszym ci¹gu wielu mieszkañców
gminy. Ju¿ topniej¹cy �nieg ukaza³ pierw-
sze efekty �sposobu unieszkodliwiania od-
padów� przez brzeszczan. Na ostatnich se-
sjach Rady Miejskiej radni interweniowali
w sprawie wci¹¿ nowych miejsc zanieczysz-
czonych odpadami. Wszystko wskazuje wiêc
na to, ¿e najm³odsi sprz¹taj¹, a rodzice sku-
tecznie staraj¹ siê, by ta dzia³alno�æ trwa³a
bez koñca. Ale co siê stanie wówczas, kiedy
zapa³ m³odych siê skoñczy?
W kwietniu nasz¹ redakcjê odwiedzi³ jeden
z mieszkañców osiedla Browarna, którego
przerazi³ za�miecony brzeg Uszwicy. Jego
zdaniem wiele wskazuje na to, ¿e sprawc¹
tej karygodnej �aran¿acji� zieleni jest jeden
z okolicznych sklepów.

(IW)
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Tego typu kontrole, wykonywane przy
pomocy specjalnego urz¹dzenia, zlicza-
j¹cego w poje�dzie liczbê skasowanych
biletów, daj¹ obraz zainteresowania
pasa¿erów dan¹ lini¹ w konkretnych
dniach i o okre�lonych porach. W skali
kilku dni obraz ten jest czasami nieco
zak³ócany, specyficznymi dla ma³ych
miast, du¿ymi wahaniami �potoków�
pasa¿erskich. Jest to zwi¹zane np.
z godzinami rozpoczêcia i zakoñczenia
zajêæ w szko³ach. Jednak badania wy-
konane kilkakrotnie pozwalaj¹ ju¿ na
wysnucie pewnych wniosków ekono-
micznych. Dlatego ju¿ w kwietniu MPK
zwróci³o siê z pismem do so³tysów Mo-
krzysk, Szczepanowa, Sterkowca i Wo-
kowic o wyra¿enie zgody na likwidacjê
ostatniego kursu autobusu na linii nr 5
z odjazdem z Brzeska o godz. 19.10. Po
wyrywkowych badaniach nape³nienia
pojazdów okaza³o siê bowiem, ¿e np.
7 marca na ca³ej d³ugo�ci trasy Brze-
sko - Wokowice - Brzesko podró¿owa³o
12 osób, a 18 i 28 marca zaledwie 4.
�Zgodnie z umow¹, zawart¹ pomiêdzy
MPK i Gmin¹ Brzesko, otrzymujemy
dop³atê do ka¿dego kilometra w wyso-
ko�ci 1,20 z³. Ró¿nicê pomiêdzy kosz-
tem przejechania tego kilometra, a do-
p³at¹ musimy zarobiæ na sprzedanych
biletach. Przy takim nape³nieniu jak

ostatnich badañ przeprowadzonych przez pracowników Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego w Brzesku, wynika, ¿e stan wype³nienia
autobusów na wszystkich liniach pasa¿erskich charakteryzuje siê du¿¹
niestabilno�ci¹. Czy wnioski p³yn¹ce z tych badañ przyczyni¹ siê do
przeprowadzenia takich zmian w rozk³adach jazdy, by korzystaj¹cy
z przejazdów liniami MPK  byli zadowoleni?

Z

Je¿d¿¹ dla... zasady
wskazane (...) jest to niemo¿liwe i utrzy-
mywanie takiego po³¹czenia nie ma
ekonomicznego uzasadnienia� - czyta-
my we wspomnianym pi�mie.
W odpowiedzi z dnia 25 kwietnia so³-
tys i Rada So³ecka wsi Wokowice usto-
sunkowali siê negatywnie do propozy-
cji MPK, a decyzjê sw¹ uzasadnili tym,
i¿ �m³odzie¿ szkolna ucz¹ca siê w go-
dzinach popo³udniowych, jak równie¿
pracuj¹cy na terenie Brzeska w pó�nych
godzinach nie maj¹ mo¿liwo�ci powro-
tu do domu�.
W ten sposób MPK, chc¹c byæ przychyl-
ne mieszkañcom gminy, zmuszone zo-
sta³o do utrzymania kursu �wieczornej
pi¹tki� i dalszego dop³acania z w³asne-
go, skromnego przecie¿ bud¿etu do tego
nierentownego interesu.

70 z nich pojawi³o siê 28 kwietnia
w Okocimiu, co dziesi¹ta wywalczy so-
bie tutaj sta¿. - Dajemy im dzi� szansê
na zwiedzenie browaru, zapoznanie siê
z panuj¹c¹ w firmie atmosfer¹ i mo¿li-
wo�æ okre�lenia czy takie warunki im
odpowiadaj¹ - t³umaczy³a rzecznik pra-
sowy spó³ki - Melania Stohnij.
- W Brzesku spó³ka oferuje sta¿ kilku
osobom w dzia³ach produkcji, ochrony
�rodowiska oraz laboratorium. Kandy-
daci mieli mo¿liwo�æ bezpo�redniego
kontaktu z tymi szczê�liwcami, którym
uda³o siê wywalczyæ sta¿e w ubieg³ym
roku. Niestety, w�ród kandydatów na
przysz³ych sta¿ystów, którzy przybyli do
Brzeska z ca³ej Polski, tylko trzy osoby
pochodzi³y z Brzeska. M³odzi ludzie try-
skali optymizmem, zaskoczy³a ich bez-

Równocze�nie pojawi³y siê g³osy o ko-
nieczno�ci zakupu przez MPK busów,
które s¹ bardziej ekonomiczne od auto-
busów i mog¹ przewoziæ mniejsz¹ licz-
bê pasa¿erów. Jak twierdz¹ w firmie,
by³aby to inwestycja chybiona, gdy¿
w³a�nie dziêki prowadzonym na bie¿¹-
co badaniom �potoków� pasa¿erskich,
okazuje siê, ¿e na tych samych kursach
w jednym dniu podró¿uje 10 osób,
a w innym blisko 30. Taka nieregular-
no�æ nie pozwala podj¹æ w³a�ciwej de-
cyzji, kiedy na trasê wys³aæ busa, a kie-
dy du¿y autobus? Oczywi�cie, bus móg³-
by je�dziæ codziennie, ale wówczas wie-
le osób ze wzglêdu na brak miejsc, zo-
sta³oby na przystankach...

IRENEUSZ WÊGLOWSKI

�Dni otwarte� zorganizowane w brzeskim browarze to nowy sposób
rekrutacji przysz³ej kadry. O mo¿liwo�æ pracy w spó³ce stara³o siê w sumie
ponad pó³tora tysi¹ca osób. Z tego grona zosta³a wyselekcjonowana grupa
200 osób, która, byæ mo¿e wkrótce, zasili szeregi pracownicze browarów
wchodz¹cych w sk³ad Grupy Carlsberg Okocim.

Browar otwarty
po�rednio�æ, jaka panuje w spó³ce,
a jedynie testy psycho-techniczne wy-
wo³ywa³y pewien niepokój na ich twa-
rzach. W czterech browarach
oraz warszawskiej centrali
Grupy Carlsberg Okocim
czeka na nich trzydzie�ci
miejsc. Podobne spotkania
z pozosta³ymi kandydatami
odbêd¹ siê w trzech innych
miastach w Polsce...
Do otrzymania etatowej pra-
cy droga jednak nie jest ³a-
twa. - Pierwsze pó³ roku to
czas próby. Nastêpnie, po po-
zytywnej weryfikacji, czeka
ich podpisanie umowy na
czas okre�lony na kolejne
sze�æ miesiêcy. Je�li i po tym

okresie strony bêd¹ zadowolone ze
wspó³pracy, zawierane bêd¹ umowy na
czas nieokre�lony. Wynagrodzenie ju¿
w tym pocz¹tkowym okresie jest bar-
dzo atrakcyjne, bo przekracza �redni¹
krajow¹ - mówi Melania Stohnij.
Firma dba te¿ o rozwój swoich m³odych
pracowników, proponuj¹c wielu z nich
mo¿liwo�æ zagranicznych sta¿ów
- w Szwecji, Norwegii, Danii. �Dni
otwarte� to pocz¹tek drogi do kariery
dla ludzi m³odych, kreatywnych.
Czy znajd¹ siê w�ród nich tak¿e miesz-
kañcy Brzeska?

£UKASZ PIETRASZEK

Walka o przysz³y etat.
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- W ostatnich latach notuje siê bar-
dzo zró¿nicowane zainteresowania
turystów - raz miejscami bardzo zna-
nymi, innym razem prawie zapo-
mnianymi zak¹tkami �wiata. Jakie
obecnie s¹ preferencje turystyczne
mieszkañców naszego miasta?
- Upodobania turystyczne wszystkich
naszych klientów kszta³tuje przede
wszystkim zasobno�æ portfela. Pytaj¹
oni zazwyczaj jak niedaleko i tanio
mo¿na wypocz¹æ. Chocia¿ jest pewna
grupa, która nie liczy siê z pieniêdzmi
i chêtnie wyje¿d¿a do krajów w Euro-
pie i poza ni¹, które do tej pory by³y
niedostêpne dla nich, do krajów arab-
skich, na Majorkê. Jednak w ka¿dym
sezonie preferencje turystów kszta³tu-
j¹ pewnego rodzaju mody. By³ rok, kie-
dy sprzedali�my bardzo du¿o biletów
wczasowych, wypoczynkowych, tury-
stycznych do W³och. Potem by³a mod-

o ju¿ mo¿e ostatnia okazja, by atrakcyjnie zaplanowaæ wakacje. Najczê�ciej
korzystamy z us³ug biur turystycznych, ci¹gle czê�ciej wyje¿d¿aj¹c za
granicê, ni¿ wykupuj¹c wczasy w kraju. Oferty s¹ bogate, dostosowane
do wszelkich upodobañ i zasobno�ci portfela. Dla tych, którzy nie mog¹
wyje¿d¿aæ w odleg³e strony, proponujemy odkrywanie atrakcji Ziemi
Brzeskiej.

T

Moda na Bu³gariê
Z Ann¹ Herbert, w³a�cicielk¹ przedsiêbiorstwa turystycznego, o ulubionych miejscach

wakacyjnych podró¿y mieszkañców Brzeska, rozmawia Ireneusz Wêglowski

na Chorwacja, a od dwóch lat biura tu-
rystyczne reklamuj¹ do�æ mocno i za-
s³u¿enie Bu³gariê, która w czasach ist-
nienia tzw. �demoludów� by³a czêsto
odwiedzana przez turystów. Potem stra-
ci³a popularno�æ, bo okaza³o siê, ¿e nie-
mal wszyscy tam ju¿ byli... Ale teraz
na nowo wracamy do Bu³garii, gdy¿ jest
ona po prostu piêkna, posiada bardzo
dobrze przygotowane obiekty turystycz-
ne i - co równie wa¿ne - jest tania.
- A inne kraje, niegdy� popularne...
- Owszem, Wêgry w dalszym ci¹gu chêt-
nie s¹ odwiedzane. Obserwujê takie zja-
wisko, ¿e czêsto starsi ludzie, którzy
kiedy� mieli ³atwo�æ wyje¿d¿ania na
wczasy, teraz wracaj¹ sentymentalnie
do tych miejsc, a my zdecydowanie po-
pieramy te wyjazdy, bo jeste�my prze-
konani, ¿e baza hotelowa jest tam do-
brze przygotowana. Podró¿ni niejedno-
krotnie mówi¹ nam, i¿ w tych krajach

wypoczywa³o im siê nieraz lepiej ni¿
w Polsce, a na pewno nie dro¿ej.
- S¹ pewnie i tacy, którzy wyje¿d¿a-
j¹ na wakacje z pominiêciem biur
podró¿y.
- To nawet spora grupa turystów. Pytaj¹
o rozmaite adresy, szukaj¹c kontaktów
za granic¹. Wydaje im siê, ¿e w ten spo-
sób uda im siê, z pominiêciem biura pod-
ró¿y, wypoczywaæ taniej. Ale dzisiaj tu-
rystyka funkcjonuje na takich zasadach,
¿e biura niewiele na transakcjach zara-
biaj¹, a obcokrajowiec, goszcz¹cy polskie-
go turystê, sprzeda mu us³ugi po takiej
samej cenie jak przedsiêbiorstwu tury-
stycznemu. Tak wiêc o oszczêdno�ciach
nie mo¿na tutaj mówiæ.
- Nie boi siê Pani wzrostu konku-
rencji na rynku po�rednictwa tu-
rystycznego po wej�ciu Polski do
Unii Europejskiej?
- Wydaje mi siê, ¿e to niewiele zmieni.
Jeste�my ju¿ zamêczani przez organi-
zatorów z Europy, dlatego kto� jeszcze
- oprócz nich - musi byæ organizatorem
na najni¿szym szczeblu i w³a�nie jest
to rola dla nas. Ponadto my�lê, ¿e stan-
dardy wypracowane przez bardziej roz-
winiête kraje bêd¹ wreszcie obowi¹zy-
waæ tak¿e u nas.
- W ostatnim okresie daje siê za-
uwa¿yæ, ¿e tury�ci znacznie czê-
�ciej wybieraj¹ siê na wypoczynek
zagraniczny. Czy istotnie jest tam,
jak s¹dz¹, taniej?
- Istotnie, zagranica wcale nie jest dro¿-
sza, ale my wci¹¿ mamy jeszcze kom-
pleksy - ludzie wybieraj¹ wyjazdy do
obcych krajów, bo chc¹ funkcjonowaæ
w spo³eczeñstwie jako kto�, kto by³ za
granic¹. Wydaje mi siê, ¿e cz³owiek,
maj¹c czas i chc¹c spêdziæ urlop jak
najlepiej, spêdza go poznawczo i wy-
poczynkowo. Tymczasem w kraju tak-
¿e ma mo¿liwo�æ co� ciekawego zoba-
czyæ. Natomiast je�li wydaje pieni¹dze
na wypoczynek, to przewa¿nie dlate-
go, ¿eby poznaæ co� nowego i nie wy-
daje mi siê, aby to by³o wynikiem kal-
kulacji, ¿e tam jest taniej, lub ¿e u nas
jest gorzej.
- Zatem które miejsca w Polsce naj-
bardziej upodobali sobie tury�ci?
- To ju¿ zale¿y od tego, kto wybiera siê
na wypoczynek. Je�li jedzie rodzina
z ma³ymi dzieæmi, to nie chce siê odda-
laæ od miejsca zamieszkania i zazwy-
czaj w promieniu dwustu kilometrów
ma gdzie wypocz¹æ - mo¿e pojechaæ
w Bieszczady, w Beskidy, do Wis³y,
Szczyrku, na S¹decczyznê.
- Jaka wiêc jest najlepsza oferta tu-
rystyczna na dzi�?
- Bu³garia! S¹dzê, ¿e w tym sezonie
wakacyjnym bêdzie to najlepszy wybór.F

ot
. 
a
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MINI PRZEWODNIK

Ziemia Brzeska przez wiêkszo�æ tu-
rystów jeszcze nie poznana, posia-
da du¿e walory krajobrazowe i wie-
le interesuj¹cych zabytków. God-
nymi obejrzenia s¹ prehistoryczne
grodziska, �redniowieczne zamki,
szlacheckie dworki, murowane
i drewniane ko�cio³y, miejsca piel-
grzymkowe, ale te¿ zabytki techni-
ki, drewniane wiejskie zabudowa-
nia, cmentarze, w tym wiele z cza-
sów I wojny �wiatowej i ludowe
kapliczki. Tereny te, to tak¿e raj dla
mi³o�ników przyrody; kompleksy
le�ne, brzegi jezior i rzek s¹ oaz¹
ciszy i spokoju, miejscem pieszych
i rowerowych eskapad, a akweny
miejscem wêdkowania i sportów
wodnych.

Powtórka z historii
Ze wzglêdu na walory turystyczne, intere-
suj¹cymi s¹ równie¿ miejscowo�ci le¿¹ce
w s¹siedztwie powiatu brzeskiego: Tarnów,
Bochnia, Nowy Wi�nicz, Lipnica Murowa-
na, Zakliczyn, ̄ egocina, a ze wzglêdów przy-
rodniczych: Puszcza Niepo³omicka i Ciê¿ko-
wicko-Ro¿nowski Park Krajobrazowy.
Brzesko - stolica powiatu jest miastem
o niezbyt du¿ej liczbie zabytków, niemniej
godnymi obejrzenia s¹: Rynek z eklektycz-
nymi i secesyjnymi kamieniczkami, baro-
kowa figura �w. Floriana z 1731 r., muro-
wany gotycki ko�ció³ p.w. �w. Jakuba, neo-
gotycki ratusz z pocz¹tku XX w., a tak¿e
cmentarze: parafialny z koñca XVIII lub
pocz. XIX w., ¿ydowski z I po³owy XIX w.
i wojskowy z czasów I wojny �wiatowej.
Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ zabudowania
Browaru Okocim, za³o¿onego w 1845 r.
przez Jana Ewangelistê Goetza wraz z osie-
dlem pracowniczym i Teatrem Letnim
z pocz. XX w. Rarytasem jest neobaroko-
wo-neorokokowy pa³ac Goetzów Okocim-
skich z prze³omu XIX/XX w., po³o¿ony
w rozleg³ym zespole parkowym.
W Okocimiu Górnym warto za� zobaczyæ
neogotycki ko�ció³ z 1883 r., fundacji Jana
E. Goetza, w którego krypcie spoczywaj¹
prochy w³a�cicieli browaru oraz eklektycz-
n¹ szko³ê z koñca XIX w. Godnym uwagi
jest Szczepanów - miejscowo�æ zwi¹zana
ze �w. Stanis³awem Bp. Tutaj polecamy zwie-
dzenie gotyckiego ko�cio³a p.w.  �w. Marii
Magdaleny z 1470 r. fundacji Jana D³ugo-
sza, z cennym wyposa¿eniem wnêtrza oraz
dobudowany doñ neogotycki ko�ció³ z pocz.
XX w. oraz klasycystyczny ko�ció³ cmentar-
ny p.w. �w. Stanis³awa z 1781 r., a tak¿e
neogotycka kaplica z po³. XIX w., wzniesio-
na w miejscu narodzin �wiêtego.
W pobliskich Mokrzyskach mo¿na podzi-
wiaæ drewnian¹ wiejsk¹ zabudowê, na któ-
r¹ sk³adaj¹ siê budynki mieszkalne i go-
spodarcze. W Jadownikach natomiast, na

e�li nie planujesz dalekich wakacyjnych woja¿y, wykorzystaj czas do
penetracji Ziemi Brzeskiej, która - zapewniamy - zaskakuje bogactwem
atrakcji o najwy¿szych walorach turystycznych i rekreacyjnych.

J

wzgórzu Bocheniec, znajduj¹ siê pozosta-
³o�ci po grodzie z IX-X w., jeden z wa¿niej-
szych obiektów architektury obronnej doby
plemiennej, zwi¹zany z istniej¹cym w Ma-
³opolsce pañstwem Wi�lan, wraz z muro-
wanym ko�cio³em �w. Anny z XVI w. Za-
bytkowe ko�cio³y znajduj¹ siê ponadto w
Jasieniu (XV w.) i Porêbie Spytkow-
skiej (XVI w.). W tej ostatniej miejscowo-
�ci warto zobaczyæ równie¿ drewnian¹
dzwonnicê z XVII w.

Co� dla cia³a
Do najatrakcyjniejszych miejscowo�ciami
letniskowych powiatu nale¿¹: Czchów,
Iwkowa i Por¹bka Uszewska. W gminie
Czchów zobaczymy malownicze krajobrazy
�rodkowego prze³omu Dunajca z Jeziorem
Czchowskim. W samym mie�cie obejrzeæ
mo¿na ma³omiasteczkow¹ drewnian¹ zabu-
dowê, gotycki ko�ció³ z 1364 r., z zachowa-
nymi elementami romañskimi i cennymi
gotyckimi freskami, a tak¿e ko�ció³ek cmen-
tarny z pocz. XVIII w. Du¿¹ atrakcj¹ tury-
styczn¹ jest gotycki zamek z doskonale za-
chowan¹ baszt¹, stanowi¹c¹ dzisiaj �wiet-
ny punkt widokowy. Cennymi obiektami ar-
chitektury w gminie Czchów s¹ ponadto:
zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce, powi¹-
zany legend¹ ze skarbem Inków, a tak¿e
drewniane ko�cio³y wiejskie w Z³otej (XVII
w.), Tymowej (XVIII w.) i Jurkowie (XVI
w.) Godnym polecenia jest równie¿ rezerwat
florystyczny �Bukowiec� we wspomnianej
Tymowej.
Za� w malowniczo po³o¿onej gminie Iwko-
wa warto natomiast zwiedziæ modrzewio-
wy ko�ció³ cmentarny z II po³. XV w. oraz
pustelniê �w. Urbana z XVII w. Nie mo¿na

omin¹æ tak¿e iwkowskiego Muzeum Para-
fialnego, w którym zgromadzono zabytki
sztuki sakralnej i ludowej oraz przedmioty
kultury materialnej regionu.
Z innych zabytków na terenie gminy warte
polecenia s¹: murowany ko�ció³ w Wojako-
wej z XIV w. oraz zabytkowy dwór z zabudo-
waniami folwarcznymi w K¹tach, a tak¿e
sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes z 1904
r. w Por¹bce Uszewskiej, po³o¿onej w gmi-
nie Dêbno, które szczyci siê warownym zam-

kiem gotyckim. Znajduje siê w nim muzeum
z ekspozycj¹ obejmuj¹c¹ wnêtrza mieszkal-
ne i reprezentacyjne od XVI - XVIII w., kuch-
niê, spi¿arniê, winnicê, aptekê domow¹, ka-
plicê i skarbiec. Bêd¹c na zamku, warto od-
wiedziæ równie¿ gotycki ko�ció³ z XV w. oraz
znajduj¹cy siê tam cmentarz.
Równie¿ w gminie Gnojnik, po³o¿onej
w�ród malowniczych wzgórz poro�niê-
tych lasami odnale�æ mo¿na kilka cen-
nych zabytków. W samym Gnojniku znaj-
duje siê gotycki ko�ció³ obronny z XIV w.
i podworski park z reliktami zabudowañ
gospodarczych, a w Uszwi barokowo-kla-
sycystyczny ko�ció³ z pocz. XIX w. Ponad-
to znajduj¹ siê tu dwa niezwykle cenne
obiekty budownictwa, drewniane wiej-
skie ko�ció³ki w Biesiadkach (XVII w.)
i Gosprzydowej (XVII w.).
W pó³nocnej, równinnej czê�ci powiatu,
w szlacheckim dworku z XIX w. w Do³ê-
dze (gmina Szczurowa) mie�ci siê unika-
towe muzeum wnêtrz z ekspozycj¹ po�wiê-
con¹ powstaniu styczniowemu, M³odej Pol-
sce i prof. M. Siedleckiemu.

Atrakcji nie zabraknie na niejedne
wakacje.   (j)

Atrakcje w zasiêgu rêki

Okolice Czchowa - Wytrzyszczki.     Fot. M. Targosz
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rzypuszczaæ nale¿y, i¿ bardzo wielu mieszkañców Brzeska i okolicznych wsi, a z ca³¹ pewno�ci¹ ka¿dy jadowniczanin
wie, ¿e na wzgórzu Bocheniec, wznosz¹cym siê nad po³udniow¹, najstarsz¹ czê�ci¹ Jadownik, znajduj¹ siê resztki
s³owiañskiego grodu sprzed wielu wieków. S¹ to d³ugie odcinki ziemnych wa³ów obronnych i fos opasuj¹cych
jego szczyt. Wielu ogl¹da³o je nawet z bliska, przemierzaj¹c wzd³u¿ i wszerz rozleg³y teren bochenieckiego
grodziska. Jednak tylko nieliczni, ci najbardziej rozmi³owani w Ziemi Brzeskiej, w jej historii i zabytkach, wiedz¹,
¿e s¹ to najstarsze, a przy tym najlepiej zachowane pami¹tki po naszych dalekich praprzodkach - Wi�lanach, jakie
przetrwa³y do naszych czasów miêdzy Rab¹ a Dunajcem.

P

Wi�lanie byli jednym z wielu plemion s³o-
wiañskich zamieszkuj¹cych ziemie nad
górn¹ Wis³¹, które ju¿ w VIII wieku,
a wiêc na dwie�cie lat przed powstaniem
Polski Mieszka I, utworzy³o w³asn¹ tery-
torialn¹ organizacjê
plemienn¹, okre�la-
n¹ przez historyków
jako pañstwo Wi-
�lan. Wiadomo�ci
o istnieniu owego
pañstwa zawdziê-
czamy zachodnim
kronikarzom z IX
wieku. Pierwszym,
który j¹ poda³, by³,
opisuj¹cy oko³o 843 roku panowanie kró-
la Franków i cesarza rzymskiego Karola
Wielkiego (768-814), anonimowy skryba
frankoñski. Jako drugi wspomnia³ o Wi-
�lanach król Anglii, Alfred Wielki, panu-
j¹cy w latach 879-901,
autor dzie³a pt. �Opis
Germanii�: �A na
wschód od Moraw jest
kraj Wi�lan, a na
wschód od nich Dacja,
gdzie przedtem byli
Goci�.
Pocz¹tkowo pañstwo
Wi�lan obejmowa³o
jedynie tereny rozci¹-
gaj¹ce siê od Bytomia
i O�wiêcimia po Nidê
i Dunajec - ich w³a�ci-
w¹ ojczyznê. Jednak
do�æ szybko rozsze-
rzyli swoje terytorium
na Sandomierskie
i Lubelskie, siêgaj¹c
a¿ po Mazowsze.
A w szczytowym okre-
sie swej potêgi, przy-
padaj¹cym na pocz¹-
tek IX wieku, objêli
wp³ywami tak¿e czê�æ ziem Opolan,
Przemy�lan oraz osiedlonych wokó³ dzi-
siejszego Cieszyna - Golêszycan.
Zasiêg w³adztwa wi�lañskich ksi¹¿¹t
wyznacza³o siedemdziesi¹t sze�æ grodów
powsta³ych na tych terenach za ich spra-
w¹. Tak¹ w³a�nie ich liczbê ustalili hi-
storycy i archeologowie. Zak³adali je
Wi�lanie zwykle w miejscach z natury
obronnych: zakolach rzek, po�ród mokra-

Wi�lanie i ich gród
na Bocheñcu

de³ i na wzniesieniach, w pobli¿u wa¿-
niejszych dróg. Ka¿dy gród sk³ada³ siê
z grodu w³a�ciwego i s¹siaduj¹cego z nim
rozleg³ego podgrodzia. Grody w³a�ciwe
s³u¿y³y przede wszystkim ówczesnej eli-

cie w³adzy: ksiêciu, starszy�nie rodowej
oraz ksi¹¿êcej dru¿ynie. Grody owe, zwa-
ne przez archeologów zamczyskami, by³y
w wiêkszo�ci niewielkie i do�æ ciasne.
Ale nie brak by³o tak¿e grodów-olbrzy-

mów o ponadhektarowej powierzchni.
Z tych najwiêkszym by³ najpewniej gród
w Stradowie ko³o Skalbmierza, na P³a-
skowy¿u Proszowickim. Jednak wszyst-
kie one, niezale¿nie od swych rozmia-
rów, posiada³y trudne do pokonania
przez ewentualnych naje�d�ców umoc-
nienia obronne. Tworzy³y je jeden, dwa,
a nawet trzy potê¿ne wa³y zaporowe,
fosy, warowne bramy, izbice i palisady.

Sypane przez fortyfikatorów wi�lañ-
skich wa³y mia³y ziemno-drewnian¹,
uzupe³nian¹ kamieniami, strukturê.
Charakteryzowa³y siê one sporymi
rozmiarami i znacznym stopniem

skomplikowania
konstrukcji. I tak
na przyk³ad wa³
wewnêtrzny Stra-
dowa mia³ ponad
450 m d³ugo�ci,
18 m szeroko�ci
u podstawy i ponad
10 m wysoko�ci.
By³ on w zasadzie
struktur¹ ziemn¹,

ale uzupe³nion¹ drewnianym szkiele-
tem z uk³adanych warstwami potê¿-
nych bali. Przy czym k³ody warstwy
pierwszej k³adziono w poprzek d³u¿-
szej osi wa³u, a warstwy nastêpnej

równolegle do niej
i tak dalej, a¿ do wy-
soko�ci o�miu lub
dziesiêciu metrów.
W puste przestrze-
nie miêdzy nimi sy-
pano ziemiê i ka-
mienie. Na wierz-
chu zwê¿aj¹cego siê
ku górze wa³u k³a-
dziono drewniany
chodnik dla stra¿y
i stawiano szereg
skrzyñ (izbic), wype³-
nionych kamiennym
gruzem albo czêstokó³
(p³ot z grubych, za-
ostrzonych na koñ-
cach pali). Wej�æ do
grodu strzeg³y ma-
sywne wie¿e bramo-
we o s³upowej kon-
strukcji i kilku po-
ziomach bojowych.

Dodatkow¹ przeszkodê, dla ewentu-
alnych napastników, stanowi³y oka-
laj¹ce z zewn¹trz wa³y fosy i przeko-
py, których szeroko�æ dochodzi³a do
trzydziestu, a g³êboko�æ do sze�ciu
metrów. W tak ubezpieczonym wnê-
trzu sta³y skupione ciasno drewnia-
ne domostwa o zrêbowej konstrukcji
�cian i poszytych s³om¹ lub trzcin¹
dachach.
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Wszystkim wi�lañskim grodom towa-
rzyszy³y podgrodzia (mie�cinka). By³y
to do�æ rozleg³e osady, zamieszka³e
przez s³u¿bê grodow¹: rolników, rze-
mie�lników i kupców. Jak wykaza³y
badania archeologiczne, najwiêksze
z nich obejmowa³y teren kilkudziesiê-
ciu hektarów, a ¿y³o w nich do dwóch
tysiêcy ludzi, mieszkaj¹cych w du¿ych
drewnianych domostwach (mieszcz¹-
cych nawet kilkunastoosobowe rodzi-
ny), uszeregowanych wzd³u¿ do�æ sze-
rokich, wy³o¿onych bierionami,
a niekiedy brukowanych ulic.
I one równie¿ otoczone by³y
wa³ami obronnymi i fosa-
mi czy przekopami.
Podobnie zabezpie-
czano równie¿ przy-
grodowe refugia,
w których podczas
najazdu obcych
wojsk chroni³a
siê okoliczna
l u d n o � æ
w r a z

z ca³ym swoim dobytkiem i ¿ywym in-
wentarzem. W ten sposób powsta³y roz-
leg³e zespo³y grodowo-osadnicze, z któ-
rych najwiêksze rozci¹ga³y siê na po-
nad stuhektarowej przestrzeni, otoczo-
nej wa³ami i fosami (Chodlik w pó³noc-
no-zachodniej czê�ci Lubelszczyzny
mia³ oko³o 170 ha i wa³y o ³¹cznej d³u-
go�ci 5 km).

Bardzo podobny do stradowskiego,
chodlikowskiego i tych, znajduj¹cych
siê w Zawadzie Lanckoroñskiej ko³o
Melsztyna i na Górze �w. Marcina, by³
te¿ zespó³ grodowy na wzgórzu Boche-
niec w Jadownikach. Tak, jak wiele
innych, powsta³ on w VIII lub w po-
cz¹tkach IX wieku. Wiedzieæ te¿ nale-
¿y, i¿ za³o¿ono go na miejscu, które po-
nad tysi¹c lat wcze�niej zajmowa³a osa-
da nale¿¹ca do kultury ³u¿yckiej z koñ-
ca epoki br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza
(ok. 8000-600 lat p.n.e.).

Usytuowany na rozleg³ej kulmina-
cji bochenieckiego wzgórza, 400

metrów nad poziomem mo-
rza, gród ten panowa³ nad

spor¹ po³aci¹ zachodniej
czê�ci Kotliny Sando-

mierskiej i droga
p r o w a d z ¹ c a
z zachodu na
wschód Europy,

a wiêc w miejscu
o znacz¹cych walo-

rach strategicznych.
Sk³ada³ siê on z grodu w³a-

�ciwego, podgrodzia i refu-
gium. W³a�ciwy gród zajmowa³

najwy¿ej po³o¿on¹ zachodni¹ czê�æ
Bocheñca. Mia³ on kszta³t zbli¿ony do

prostok¹ta o wymiarach 200 na 125 me-
trów. Nale¿a³ zatem do najwiêkszych
w pañstwie Wi�lan, a zapewne i do naj-
potê¿niejszych. Os³ania³y go wszak a¿
dwa pier�cienie wa³ów o przek³adkowej
konstrukcji, poprzedzonych fosami. Ka¿-
dy z nich mia³ oko³o dziesiêæ metrów wy-
soko�ci i poprzedzony by³ szerok¹ na oko³o
20 metrów such¹ fos¹.

Po wschodniej stronie grodu rozci¹ga-
³o siê podgrodzie. I ono mia³o kszta³t
czworoboku o wymiarach 140x133 m
oraz zabezpieczaj¹cy je wa³ zaporowy,
którego dwa odcinki poprzedzone sze-
rokim przekopem zachowa³y siê do dzi�.
Teraz stoi tu ko�ció³ek �w. Anny. Jesz-
cze dalej ku wschodowi, tu, gdzie teraz
rozci¹gaj¹ siê pola uprawne, by³o roz-
leg³e, piêciohektarowe refugium, zabez-
pieczone jedynie niskim wa³em ziem-
nym, wzmocnionym palisad¹, ci¹gn¹-
cym siê na d³ugo�ci oko³o dwóch kilo-
metrów.
Wspomnia³em ju¿, ¿e szczyt potêgi pañ-
stwa Wi�lan, a zatem i grodu na Bo-
cheñcu przypad³ na pocz¹tek IX wie-
ku. Ale jeszcze w drugiej po³owie tego
stulecia by³o ono znacz¹c¹ si³¹ politycz-
n¹ i militarn¹. Pocz¹tek jego upadku
przyniós³ najazd �wiêtope³ka, wojow-
niczego w³adcy, rozci¹gaj¹cego siê po
po³udniowej stronie Karpat, pañstwa
wielkomorawskiego. On to, oko³o 880
roku, najecha³ ziemie Wi�lan, podbi³ je,
wzi¹³ w niewolê jego ksiêcia, a ca³y lud
ochrzci³. Fakt ten odnotowa³ anonimo-
wy kronikarz z klasztoru w Nitrze (na
S³owacji) w spisanym w jêzyku s³owiañ-
skim (cyrylic¹) ¿ywocie pierwszego apo-
sto³a S³owian, �wiêtego Metodego, ¿y-
j¹cego w latach 820-885: �By³ za� w nim
(Metodym) dar proroczy, ¿e spe³nia³o siê
wiele jego przepowiedni. (�) Pogañski
ksi¹¿ê, silny wielce, siedz¹cy u Wi�lan
ur¹ga³ chrze�cijanom i szkody im wy-
rz¹dza³. Pos³awszy za� do niego (Meto-
dy), kaza³ mu powiedzieæ: na dobre
wyjdzie ci, synu, ochrzciæ siê z w³asnej
woli i na w³asnej ziemi, aby� nie by³
ochrzczony przymusem na ziemi obcej,
i wspomnisz mnie, co te¿ siê sta³o�.
Czterdzie�ci lat pó�niej pañstwo wiel-
komorawskie pad³o pod naporem Wê-
grów, Czechów i innych S³owian. Wte-
dy to po³udniowa czê�æ ziem wi�lañ-
skich na osiemdziesi¹t lat dosta³a siê
pod panowanie Czechów. Natomiast
pó³nocne ich terytoria zaj¹³ pogañski
ksi¹¿ê Ziemomys³, ojciec Mieszka I. Ale
dopiero syn Mieszkowy, Boles³aw Chro-
bry, d¹¿¹c do poszerzenia i umocnienia
stworzonego przez ojca pañstwa pol-
skiego, wypar³szy Czechów z dzisiejszej
Ma³opolski, przy³¹czy³ j¹ do w³adztwa
Piastów. A sta³o siê do do�æ szybko
i w sposób do�æ gwa³towny. �wiadcz¹
o tym �lady wielkich po¿arów w miej-
scach zabudowy i umocnieñ potê¿nych
niegdy� wi�lañskich grodów: Stradów,
Chodlik, Naszacowice, Tarnowiec, Za-
wada Lanckoroñska i nasz Bocheniec...

Andrzej B. KRUPIÑSKI
Dokoñczenie w nastêpnym numerze

Wi�lañski zespó³ grodowy: gród w³a�ciwy, podgrodzie i osada przygrodowa lub refugium.
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Riwiera Olimpijska to jeden z najpo-
pularniejszych, choæ z pewno�ci¹ nie
najbardziej zat³oczony, �uzbrojonymi�
w aparaty fotograficzne turystami, re-
gion Grecji. Po³o¿enie niewielkiej Sko-
tiny ³¹czy co�, co dla wielu amatorów
letniego wypoczynku stanowi warto�æ
najcenniejsz¹; elementy krajobrazu wy-
sokogórskiego z typow¹, po³udniow¹ ri-
wier¹ Morza Egejskiego.
Od lat jednym z najbardziej obleganych
turystycznych kierunków s¹ greckie wy-
brze¿a. Bogactwo ofert przyprawia o lek-
ki zawrót g³owy. Dlaczego zatem warto
skorzystaæ z propozycji �Eko-touristu� -
biura podró¿y, które mo¿e poszczyciæ siê
tak presti¿owymi w �wiecie turystyki
nagrodami, jakimi s¹ Odysy. Powodów
naszego zainteresowania letnim wypo-
czynkiem w Skotinie jest kilka. Wyjazdy
nad Morze Egejskie to sztandarowa, do-
brze sprawdzona i ciesz¹ca siê znakomi-
t¹ opini¹ turystów, oferta. Grecka propo-
zycja �Eko-touristu� stanowi atrakcyjn¹
i - co wa¿ne - rozs¹dn¹ cenowo propozy-
cjê pobytu w dobrej klasie hotelu lub bu-
dynku apartamentowym, w malowniczej
okolicy i blisko morza.
- Oferta �Eko-touristu� skierowana jest
nie tylko do krakowian, ale przede
wszystkim do mieszkañców Brzeska
i okolic - mówi brzeszczanin Piotr Sku-
piewski (na zdjêciu), dyrektor �Eko-to-
urist. - Po raz drugi bowiem tego lata
autokary do Grecji wyje¿d¿aæ bêd¹
z Brzeska (Dom Nauczyciela). Nasi tu-
ry�ci maj¹ do wyboru hotel �Eko-Livith-
ra� lub budynek apartamentowy �Eko�.
W hotelu go�cie korzystaæ mog¹ z 2- lub
3-osobowych pokoi, z ³azienkami, balko-
nem, TV-SAT oraz - co w lipcu i sierpniu
mo¿e mieæ spore znaczenie dla naszego

komfortu - w klimatyzacjê. W cenê wli-
czone s¹ tak¿e �niadania (bufet, 7 lub
11 �niadañ w zale¿no�ci od pobytu).
Tury�ci, których znudz¹ k¹piele w s³o-
nych wodach Morza Egejskiego, korzy-
staæ mog¹ z du¿ego basenu z krystalicz-
nie czyst¹ wod¹. Alternatyw¹ dla hote-
lu jest budynek apartamentowy znajdu-
j¹cy siê 50 metrów od hotelu i zaledwie
250 metrów od pla¿y. Otoczony �ródziem-
norsk¹ ro�linno�ci¹ budynek posiada
trzy rodzaje studio: 2-, 3-, i 4-osobowe.
Ka¿de posiada ³azienkê i kuchniê z pe³-
nym wyposa¿eniem oraz balkon. Ci, któ-
rzy wybior¹ studio mog¹ bezp³atnie ko-
rzystaæ z basenu i placyku zabaw, znaj-
duj¹cych siê przy hotelu �Eko-Livithra�.
Atutem pobytu w Skotinie s¹ atrakcyj-
ne ceny. W hotelu �Eko-Livithra,
w pokoju dwuosobowym zap³acimy od
656 z³otych za 7 noclegów (od 27.8 -
1.10) do 898 z³otych za 11 noclegów (od
21.6 - 27.8).

mo¿e na Riwierê Olimpijsk¹? Urzekaj¹ce piêkno, które sta³o siê inspiracj¹
dla staro¿ytnych filozofów i mecenasów sztuki, dzi� przyci¹ga niezliczone
rzesze turystów z ca³ego �wiata. Greckie pla¿e, zarówno piaszczyste,
jak i kamieniste, ci¹gn¹ siê wzd³u¿ krêtej linii brzegowej d³ugo�ci¹
dorównuj¹cej francuskiej. O niezwyk³ej urodzie Grecji przekona³o siê ju¿
wielu rodaków. Tych, którzy jeszcze nie zawitali do s³onecznej Hellady
i tych, którzy w tym nadmorskim kraju ju¿ byli, zapraszamy na Riwierê
Olimpijsk¹. Do niewielkiego, mo¿liwego do odnalezienia tylko na
szczegó³owej mapie miasteczka Skotina.

Sporo atrakcji czeka dzieci w dniu
ich �wiêta. W Brzesku, na rancho
Pasja, w którym odby³o siê ju¿ wie-
le ciekawych imprez, tym razem po-
stanowiono �wiêtowaæ w towarzy-
stwie najbardziej chyba znanej
ma³pki �wiata. Ma³pka Fiki-Miki,
podobnie jak Kaczor Donald czy Ko-
zio³ek Mato³ek, to jedna z najbar-
dziej lubianych przez dzieci bajko-
wych postaci.
�wi¹teczne harce i wybryki z weso³¹
ma³pk¹ Fiki-Miki w brzeskim rancho
rozpoczn¹ siê 1 czerwca o godzinie 11
i potrwaj¹ a¿ do 17. �Gwo�dziem pro-
gramu� bêdzie spektakl �Przygody
ma³pki Fiki-Miki�. W�ród licznych
atrakcji organizatorzy planuj¹ m.in.
zabawê w weso³ym miasteczku (dmu-
chana zje¿d¿alnia, zamek ¿aba, suchy
basen z wysp¹ skarbów, statek pirac-
ki). Najm³odsi podziwiaæ te¿ bêd¹ po-
kazy pieczenia chleba i kowalstwa.
Nasze pociechy bêd¹ mog³y skorzystaæ
z nauki jazdy na pojazdach tereno-
wych. Nie zabraknie gier i konkursów
z atrakcyjnymi - jak zwykle - nagro-
dami. Bilety dla dzieci w cenie 30 z³
mo¿na kupiæ w rancho Pasja oraz
w MOK-u (rodzice  - wstêp bezp³atny).
Cena obejmuje korzystanie z wszyst-
kich znajduj¹cych siê na terenie ran-
cza urz¹dzeñ oraz kie³basê z grilla
i herbatê. Sympatyczna zabawa
z mi³¹ ma³pk¹ gwarantowana.

     (ChS)

Boskie lato
pod greckim Olimpem

Dzieñ  Dziecka
z Ma³pk¹ Fiki-Miki
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W budynku apartamentowym �Eko�
ceny uzale¿nione s¹ od ilo�ci osób w stu-
dio i od okresu pobytu. Cena za osobê
w studio 2-osobowym za 11 noclegów
od 29.6 do 23.8 wynosi 665 z³. Je¿eli
zdecydujemy siê na 7 noclegów to od
23.8 do 27.9, tak¿e w studio 2-osbowym,
zap³acimy 570 z³. Gdy wybierzemy 11
noclegów w studio 4-osobowym w okre-
sie od 29.6 do 23.8 musimy liczyæ siê
z wydatkiem 599 z³, w przypadku 7 noc-
legów (od 23.8 - 27.9) pobyt w �Eko�
uczestnika wycieczki do Skotiny kosz-
towaæ bêdzie jedynie 499! Ceny te,
oprócz pobytu i transportu zawieraj¹
opiekê polskiego rezydenta, op³aty za
pr¹d, gaz i wodê, bie¿¹ce naprawy
i koñcowe sprz¹tanie
Mieszkaj¹c w Skotinie, istnieje mo¿li-
wo�æ wykupienia �niadañ i obiadoko-
lacji. �niadania w hotelowej restaura-
cji kosztuj¹ 2,5 EUR/os/dzieñ, obiado-
kolacje -5,10 EUR/os/dzieñ.

Przyjemno�æ kilkudniowego pobytu na
pla¿y i k¹piele w ciep³ym morzu warto
urozmaiciæ wycieczkami fakultatywny-
mi. Ka¿da gwarantuje niezwyk³e wra-
¿enia i solidny materia³ do wspomnieñ
na d³ugie, zimowe wieczory.
O Atenach - sercu jednej z najwa¿-
niejszych staro¿ytnych cywilizacji wie-
lu z nas wie i s³ysza³o zaskakuj¹co
du¿o, mimo i¿ nie by³o w tej metropo-
lii. Ju¿ sam ten fakt sk³ania nas, by
powa¿nie zastanowiæ siê nad jedno-
dniowym wypadem do Aten i zobaczyæ
na ¿ywo miejsca - jak choæby Akropol -
które prawdziwy obie¿y�wiat zalicza
obowi¹zkowo.
Niedaleko Skotiny, o dwie godziny jaz-
dy, znajduj¹ siê ba�niowe Klasztory
Meteora. Kilka prawos³awnych klasz-
torów sprawia wra¿enie zawieszonych

na szczycie trudno dostêpnych, ska³.
Najstarsze klasztory, którym towarzy-
sz¹ przedziwne skalne wie¿e, szpikul-
ce, iglice, powsta³y ju¿ w wieku XIV.
Najwiêkszym, najstarszym i najwa¿-
niejszym jest klasztor Wielki Mete-
oron z przepiêknymi freskami.
Ma³o znane i chyba trochê nies³usznie
omijane przez turystów s¹ Saloniki -
drugie pod wzglêdem wielko�ci i wa¿-

no�ci greckie miasto. Warto siê tam
wybraæ nie tylko ze wzglêdu na cieka-
we cerkwie, muzea czy ruiny mecze-
tów i twierdz.

A oto przyk³adowe ceny wycieczek fa-
kultatywnych. Korzystaæ mo¿emy
z wycieczek pojedynczych lub w formie
pakietu. Ceny bez pakietu: Klasztory
Meteora - 20 EUR, Olimp (2917 m

n.p.m.) - 12 EUR, Wyspa Skiatos (Spo-
rady) - 30 EUR, Ateny - 30 EUR, Salo-
niki - 15 EUR. Je�li zdecydujemy siê
na wycieczki w formie pakietu, zap³a-
cimy: Skiatos-Meteory-Noc Grecka - 55
EUR, Ateny-Meteory-Noc Grecka -
58 EUR.
W tym sezonie, oprócz niezmiennych
walorów klimatyczno-cywilizacyjnych,
Grecji przybêdzie jeszcze jeden atut -
gor¹ca Hellada i spokojna zarazem
Skotina znajduj¹ siê daleko od granic
Iraku i konfliktu wokó³ niego.Có¿ mo¿e
byæ zatem piêkniejszego ni¿ b³ogi spo-
kój na gor¹cej pla¿y w towarzystwie
gór znacznie wy¿szych ni¿ rodzime
Tatry...

(ChS)
Tekst sponsorowany

ZAPROSZENIE DO GRECJI

tel. +48 12 422 88 63
+48 12 422 70 03

KRAKÓW
ul. Radziwi³³owska 21/4



18

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNY maj  2003

Blisko dziesiêæ tysiêcy pielgrzymów uczest-
niczy³o w Mszy �w. celebrowanej na zakoñcze-
nie obchodów uroczysto�ci 750-lecia
kanonizacji �w. Stanis³awa biskupa i mêczen-
nika. Ogó³em przez ca³y tydzieñ zawita³o do
Szczepanowa ponad 30 tysiêcy p¹tników.
W swej homilii prymas Polski Józef Glemp mó-
wi³ m.in.: o istocie i uznaniu warto�ci chrze�ci-
jañskich w ¿yciu codziennym i polityce. Mocno
nawi¹zywa³ do ¿ycia biskupa mêczennika i po-
równywa³ czasy jemu wspó³czesne do obec-
nych. - Nasuwa siê refleksja jak daleko mo¿e
posuwaæ siê w³adca. Czy jest ograniczony pra-
wem Bo¿ym, czy ma byæ bezwzglêdnym w wy-
pe³nianiu swoich zamiarów?
Podczas uroczysto�ci obecny by³ ponadto wy-
s³annik papie¿a Jana Paw³a II - Joseph Rat-
zinger - prefekt watykañskiej Kongregacji
Nauki i Wiary, który przywióz³ niezwyk³y pre-
zent od Ojca �wiêtego dla szczepanowskie-
go sanktuarium - z³oty kielich mszalny.
Nie sposób wprost wymieniæ wszystkich zna-
komitych go�ci uczestnicz¹cych w obchodach
jubileuszu kanonizacji �w. Stanis³awa. Pod-
czas mszy dostrzec mo¿na by³o postaci wie-
lu znanych polityków, swoj¹ obecno�ci¹
uroczysto�ci u�wietnili tak¿e, licznie przyby-
li, cz³onkowie Episkopatu Polski. Do Szcze-
panowa przychodzi³o wiele pielgrzymek
z terenu ca³ej diecezji tarnowskiej. Nie za-
brak³o równie¿ wiernych spoza najbli¿szego
regionu. Przyje¿d¿ali do podbrzeskiej miej-
scowo�ci w³asnymi samochodami oraz
w zorganizowanych grupach. Przybywali ze
�l¹ska, Sandomierza, Kielc, Wroc³awia.
Wielu, po odwiedzeniu zabytkowego sanktu-
arium, pod¹¿a³o do studni w pobli¿u kaplicy
Narodzenia, nape³niaj¹c �ródln¹ wod¹ swe
kanisterki z nadziej¹ na uzdrowienie. Majo-
we wydarzenia na d³ugo zapadn¹ w ich pa-
miêci, ale tak¿e pozostan¹ w pamiêci ludzi
miejscowych, którzy do uroczysto�ci przygo-
towywali siê ju¿ od wielu miesiêcy.

(IW)

Oblê¿enie
Szczepanowa

750-lecie kanoniz750-lecie kanoniz
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w obiektywie Moniki Targosz

zacji �w. Stanis³awazacji �w. Stanis³awa
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W sali wystawowej MOK-u odby³ siê werni-
sa¿ malarstwa Jakuba Jakubowskiego, rodo-
witego brzeszczanina, od 14 lat mieszkaj¹cego
w Wiedniu. Obok artysty, w otwarciu wysta-
wy wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹du
miejskiego, jego rodzina i przyjaciele z Austrii
i Polski.
Ten marchand i malarz urodzi³ siê w 1957 r.
w Brzesku i tu mieszka³ do 1989 r. Nastêpnie
wyjecha³ do Austrii i zamieszka³ w Wiedniu,
gdzie od wielu lat pracuje w tamtejszej �Gale-
rie Kalb�. Kuba Jakubowski nie odby³ studiów
artystycznych, jednak praca w galerii zainspi-
rowa³a go do tworzenia - i jak siê okaza³o - czyni
to z du¿ym powodzeniem.
- Dopiero w Austrii dokona³em niezwyk³ego
odkrycia - mówi³ artysta w czasie wernisa¿u.
- Pierwszy obraz namalowa³em dwana�cie lat
temu. Moje szczê�cie polega na tym, ¿e mam
okazjê podpatrywaæ najwybitniejszych wspó³-
czesnych malarzy austriackich, czêsto oni sami
pomagaj¹ mi, podpowiadaj¹, inspiruj¹. Ta wy-
stawa w Brzesku, moim rodzinnym mie�cie,
jest dla mnie wielkim wydarzeniem. Wierzê,
¿e nie bêdzie ostatni¹...
Artysta maluje martwe natury kwiatowe, styli-
zowane na biedermeierowskie oraz impresjo-
nistyczne pejza¿e. Jego prace sprzedawane
by³y na aukcjach sztuki w Dorotheum w Wied-
niu i Domu Aukcyjnym Michaela Zellera w Lin-
dau nad Jeziorem Bodeñskim. Sta³a wystawa
prac Jakubowskiego, po³¹czona ze sprzeda¿¹,
mie�ci siê w kawiarni w Spitz w Dolnej Austrii.
Wystawê, sk³adaj¹c¹ siê z kilkudziesiêciu prac
artysty, mo¿na ogl¹daæ w MOK-u do 21 maja.
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WERNISA¯ NIEZWYK£EGO ARTYSTY

Artysta z ¿on¹ Ann¹.
Fot. R. Cuber.
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OPOZYCJA MA G£OS

darzaj¹ siê przypadki lekcewa¿enia poczynañ radnych klubu mniej-
szo�ciowego przez radnych koalicyjnych - twierdzi by³y dyrektor LO
im. Miko³aja Kopernika, radny Rady Miejskiej, Józef Kubas, z którym
rozmawia Ryszard Cuber

Z

- Do tej pory nie anga¿owa³ siê
Pan w dzia³alno�æ polityczn¹ czy
spo³eczn¹ naszej gminy. Co takie-
go wydarzy³o siê w Pañskim ¿y-
ciu, ¿e zdecydowa³ siê Pan wy-
startowaæ w wyborach na radne-
go Rady Miejskiej?
- Podyktowane to by³o przej�ciem we
wrze�niu ubieg³ego roku na emery-
turê. Mam teraz wiêcej wolnego cza-
su, a chcia³em dalej pracowaæ, tak jak
poprzednio w szkole, na rzecz miesz-
kañców naszego miasta i gminy.
Wystartowa³em i uda³o mi siê uzy-
skaæ mandat radnego, z czego bardzo
siê cieszê.
- Dlaczego znalaz³ siê Pan w opo-
zycyjnym, czy te¿, jak niektórzy
wol¹ to okre�laæ, mniejszo�cio-
wym klubie �Inicjatywa Radnych
dla Brzeska� - w�ród, jak powie-
dzia³ to Wasz przewodnicz¹cy,
�siedmiu wybitnych�?
- Niektórzy sadz¹, ¿e wynika to
z faktu uzyskania niewielu manda-
tów przez ugrupowanie, z listy któ-
rego wystartowa³em, inni, ¿e nie mo-
gli�my siê dogadaæ ze Wspólnot¹ Sa-
morz¹dow¹ w kwestii utworzenia
koalicji. Moja decyzja by³a jednak
przemy�lana, �wiadoma - po prostu
nie widzia³em mo¿liwo�ci konstruk-
tywnej wspó³pracy z niektórymi rad-
nymi koalicji rz¹dz¹cej. Czujê siê sa-
morz¹dowcem, a nie politykiem i za-
wsze bêdê popiera³ decyzje korzyst-
ne dla mieszkañców naszego miasta
i nie ma znaczenia czy jestem w ko-
alicji rz¹dz¹cej, czy w tzw. opozycji.
- Praca radnego to nie tylko ple-
narne sesje Rady Miejskiej, ale
tak¿e, a mo¿e przede wszystkim,
praca w komisjach. W jakich Pan
pracuje?
- Pracujê w dwóch komisjach Rady
Miejskiej. Wybra³em te, których za-
kres dzia³alno�ci pokrywa siê z moim
przygotowaniem fachowym i zainte-
resowaniami. S¹ to komisja Eduka-
cji, Kultury i Sportu oraz komisja
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa

Ak tywny
emeryt

i Ochrony �rodowiska. Istotnym pro-
blemem naszej gminy, który próbu-
jemy rozwi¹zaæ, jest lokalizacja za-
k³adu utylizacji i sk³adowiska odpa-
dów sta³ych, co uwa¿am za najwa¿-
niejszy z gminnych priorytetów. In-
nym, le¿¹cym mi na sercu proble-
mem jest sprawa poszerzenia i uno-
wocze�nienia bazy dydaktycznej
szkó³.
- Jak ocenia Pan, z perspektywy
tych kilku miesiêcy, pracê brze-
skiego samorz¹du i panuj¹c¹
w nim atmosferê?
- Wed³ug mnie, istnieje wiele niepra-
wid³owo�ci: zbyt du¿a ingerencja
funkcyjnych pracowników Urzêdu
Miejskiego w bie¿¹c¹ pracê Rady
Miejskiej. Czasem odnoszê wra¿enie,
¿e wszystko, co siê tam dzieje, jest
�rêcznie sterowane�. Zdarzaj¹ siê
przypadki lekcewa¿enia poczynañ
radnych klubu mniejszo�ciowego
przez radnych koalicyjnych. Spore
zdziwienie wzbudzi³o rozdzielenie
wszystkich stanowisk wy³¹cznie rad-
nym z klubu Wspólnoty Samorz¹do-
wej i ograniczanie radnym naszego
klubu uczestnictwa w pracach sta-
³ych komisji rady. Na przyk³ad
w Komisji Statutowej s¹ tylko radni
koalicji. Liczê jednak na to, ¿e at-
mosfera, szczególnie na sesjach
Rady, poprawi siê. Dziwnym wydaje
siê fakt, ¿e podczas posiedzeñ komi-
sji atmosfera jest bardzo dobra, to-
czy siê merytoryczna dyskusja,
w trakcie której formu³owane s¹
wnioski, a na sesjach wystêpuje brak
zrozumienia w stosunku do radnych
klubu mniejszo�ciowego i postrzega-
ni jeste�my jako totalni wrogowie.
My�lê jednak, ¿e z czasem kluby
bêd¹ umia³y siê dogadaæ z korzy�ci¹
dla mieszkañców naszego miasta
i gminy.

JÓZEF KUBAS
Urodzony w 1946 roku w K³aju.
Absolwent Liceum Pedagogiczne-
go w Bochni, w latach 1966-71 stu-
diowa³ na kierunku biologicznym
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Krakowie. Od 1971 nieprzerwa-
nie do 2002 roku pracowa³ jako na-
uczyciel w Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym im. Miko³aja Kopernika
w Brzesku, pe³ni¹c funkcjê dyrek-
tora w latach 1990-2002. W 2001r.
zosta³ odznaczony Medalem Edu-
kacji Narodowej. Radny pierwszej
kadencji z listy Porozumienia Sa-
morz¹dowego. ¯onaty, dwoje doro-
s³ych dzieci.

- Jest Pan emerytem, czym poza
dzia³alno�ci¹ w Radzie Miejskiej
wype³nia Pan wolny czas?
- Obok pracy w Radzie, jestem tak¿e
cz³onkiem zarz¹du osiedla �Brzezo-
wieckie�, du¿o czytam, zwiedzam Pol-
skê i Europê, nadrabiaj¹c w ten spo-
sób wieloletnie zaleg³o�ci. Oczywi-
�cie, têskniê za Liceum, w którym
spêdzi³em ponad 30 lat ¿ycia, za m³o-
dzie¿¹ i nauczycielami. Jestem tak-
¿e ³awnikiem Wydzia³u Pracy i Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych S¹du Okrêgowe-
go w Tarnowie. Ta praca daje mi oka-
zjê lepiej poznaæ problemy naszych
rodaków. W wolnych chwilach, któ-
rych - jak widaæ - nie ma zbyt wiele,
porz¹dkujê fotografie w moich albu-
mach. Utrwalonych na nich jest spo-
ro wspomnieñ zarówno z ¿ycia  ro-
dzinnego, jak i zawodowego. Wielk¹
przyjemno�æ sprawia mi tak¿e zaba-
wa z 4-letni¹ wnuczk¹ - Basi¹.
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- Jak d³ug o zajmuje siê Pan wspi-
naczk¹ górsk¹?
- Zaczyna³em jeszcze od wêdrówek szla-
kami turystycznymi po Tatrach. Pierw-
szy raz wyruszy³em w nie w 1978 roku,
a dwa lata pó�niej zapisa³em siê do klu-
bu wspinaczkowego �Karpaty� w Tar-
nowie. Po przeszkoleniu i zdobyciu od-
powiednich stopni, otrzyma³em upraw-
nienia do wyjazdu w najwy¿sze góry
typu lodowcowego.
- W jakich najwa¿niejszych wypra-
wach bra³ Pan udzia³?
- Po zdobyciu najwy¿szych szczytów
w Tatrach, wraz z klubowymi kolega-
mi uczestniczy³em w licznych ekspe-
dycjach zagranicznych. Pierwsza
z nich, w 1983 roku, zaprowadzi³a
mnie w góry bardzo wysokie - indyj-
skie Himalaje. Celem naszej wypra-
wy by³ szczyt K 85. Niestety, k³opoty
aklimatyzacyjne sprawi³y, ¿e musia-

opóki istniej¹ góry, a obok nich ¿yje cz³owiek, dopóty bêdzie je podziwia³
i stara³ siê je zdobyæ, nie zwa¿aj¹c na konsekwencje. To staje siê wbrew
jego woli...

D

Z Maszkienic
na dach �wiata

Z himalaist¹ Stanis³awem Wêgrzynem rozmawia Renata Skórnóg

³em zawróciæ spod szczytu. W 1985
roku wyruszyli�my w Himalaje nepal-
skie, na szczyt Tent Peack, le¿¹cy na
wysoko�ci 5633 m npm. Osi¹gnêli�my
go 27 lutego, dok³adnie o godzinie
12.15.Oprócz ekspedycji w Himalaje,
organizowali�my wyprawy w Andy
peruwiañskie, gdzie zdobywali�my
szczyty jednego z najpiêkniejszych
masywów górskich na �wiecie, z ostry-
mi lodowymi �cianami - Kordyliera
Blanca w Peru. W Afryce by³em na
Kilimand¿aro i Mont Kenia, a w Al-
pach na Mont Blanc, Matterhorn,
Gran Paradiso, Alphubel, Moenh oraz
wierzcho³kach Monte Rosy.
- Jak wygl¹daj¹ przygotowania do
tych, niebezpiecznych przecie¿,
wypraw, podczas których trzeba
byæ przygotowanym na du¿e spad-
ki temperatur, silny wiatr, niskie
ci�nienie, niedobór tlenu?

- Przede wszystkim nale¿y do perfekcji
opanowaæ umiejêtno�æ wspinaczki
w górach lodowcowych. Aby utrzymaæ
dobr¹ kondycjê, trzeba organizowaæ tre-
ningi wytrzyma³o�ciowe, np. w Tatrach.
Góry powy¿ej 4 tys. mnpm s¹ bardzo
wymagaj¹ce. Tam zaczyna brakowaæ
tlenu, szybko ubywa si³. Pojawia siê
niebezpieczeñstwo wyst¹pienia choro-
by wysoko�ciowej. Je�li nie nast¹pi
szybkie sprowadzenie chorego w dó³,
grozi mu nieuchronna �mieræ.
- Znajdowa³ siê Pan w takich eks-
tremalnych sytuacjach?
- Niebezpiecznie zrobi³o siê m.in. pod-
czas wspinaczki na Tent Peack. Przy
przekraczaniu ¿lebu lodowego, wysko-
czy³y mi raki i gdybym nie mia³ mocno
wbitego do ska³y czekana, prawdopo-
dobnie bym zgin¹³. Trzyma³em siê tyl-
ko na czekanie i pasku, a¿ tu nagle rê-
kawica ze�lizgnê³a siê do rêkoje�ci cze-
kana. Zawis³em tylko na pasku. Mu-
sia³em opanowaæ strach i nie wykony-
waæ nerwowych ruchów. Przednimi zê-
bami raków powoli wyku³em w skale
stopieñ i uda³o mi siê chwyciæ czekan,
który na szczê�cie nie odpad³. Trochê
strachu jednak prze¿y³em...
- Polscy himalai�ci kierowali siê
zasad¹ Wawrzyñca ¯u³awskiego,
który twierdzi³, ¿e w górach nigdy
nie zostawia siê partnera, nawet
gdyby by³ bry³¹ lodu. Dzisiaj czê-
sto s³yszy siê, ¿e partnera trzeba
by³o zostawiæ, aby inni mogli prze-
¿yæ.
- Mam nadziejê, ¿e ta zasada jest wci¹¿
aktualna. To w³a�nie Polaków nazywa
siê ostatnimi romantykami gór. Byæ
mo¿e, w�ród m³odych mi³o�ników wspi-
naczki zasada ta zaczyna zanikaæ, ale
w grupie, w której ja wêdrujê, nadal ona
obowi¹zuje. Zreszt¹, w historii alpini-
zmu, himalaizmu istniej¹ liczne dowo-
dy na to, ¿e zasada ¯u³awskiego jest
nadal przestrzegana.
- S³ysza³am, ¿e w momencie zdo-
bycia szczytu zdarzaj¹ siê przy-
padki nag³ego przyp³ywu euforii,
której nastêpstwa mog¹ byæ bar-
dzo gro�ne.
- Istotnie, kiedy cz³owiek u�wiadomi
sobie, ¿e ju¿ nic nie mo¿e mu przeszko-
dziæ w wyj�ciu na wierzcho³ek, to ogar-
nia go ogromna rado�æ. Sam tego do-
�wiadcza³em, gdy wyszed³em na wspo-
mniany ju¿ Tent Peack. Nie mo¿na jed-
nak poddawaæ siê emocjom, poniewa¿
jakiekolwiek irracjonalne zachowanie
mo¿e spowodowaæ �mieræ. W ka¿dym
razie do�wiadczeni himalai�ci bardzo
przed tym przestrzegaj¹. A mimo to,
wiêkszo�æ wypadków zdarza siê przy
zej�ciach, gdy cz³owiek dekoncentrujeChwila oddechu na jednym ze szczytów masywu Monte Rosa w Alpach.
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siê, jest os³abiony i kiedy ogarniêty jest
my�l¹, ¿e dokona³ czego� niezwyk³ego.
- Polscy himalai�ci nale¿¹ do naj-
lepszych, niejednokrotnie dawali
dowody niezwyk³ej wytrzyma³o�ci
w ekstremalnych warunkach. Zdo-
byli zim¹ po³owê z czternastu
o�miotysiêczników, wytyczyli czte-
ry spo�ród dziewiêciu dróg na K 2,
w tym tzw. polsk¹ drogê na �cianie
po³udniowej, któr¹ dotarli na
szczyt Jerzy Kukuczka i Tadeusz
Piotrowski.
- Rzeczywi�cie, Polacy s¹ odporni i sil-
ni, maj¹ mocn¹ psychikê. Tego nie da
siê wyuczyæ. Trzeba mieæ w sobie
ogromn¹ determinacjê. Zauwa¿y³em,
¿e w górach równie twardzi s¹ Rosja-
nie. Sadzê jednak, ¿e mieliby�my jesz-
cze wiêksze osi¹gniêcia, gdyby nie wcze-
�niejsze trudno�ci w organizowaniu za-
granicznych wypraw.
- Góry budz¹ niebywa³y respekt.
W ich obliczu cz³owiek czuje siê
bardzo ma³y, uczy siê pokory.
Co siê czuje po zdobyciu kolejne-
go szczytu?
- Trudno to opisaæ prostymi s³owami.
Niektórzy mówi¹, ¿e chodz¹ po gó-
rach, gdy¿ one po prostu istniej¹. Ale
to jest co� innego. Wiem po sobie, ¿e
gdy przez d³u¿szy czas w nich nie by-
wam, to jestem jaki� nieswój i �le siê
czujê. Tam cz³owiek siê dowarto�cio-
wuje, ustanawia rekordy i pokonuje
w³asne s³abo�ci. Poza tym wspinacz-
ka to rodzaj sportu, rekreacji, pozwa-
la poznawaæ �wiat, ludzi, ale nade
wszystko siebie. Cz³owiek doskonali
siê fizycznie i psychicznie. Poprzez
mistykê gór uczy siê te¿ pokory. W³a-
�nie w nich u�wiadamia sobie, jak
bardzo uzale¿niony jest od natury
i ¿ywio³ów. Ale w tym kulminacyjnym
momencie dowarto�ciowuje siê usta-
nowionym rekordem, pokonaniem
kolejnej granicy. Samemu wyj�ciu na
szczyt towarzyszy wielka rado�æ i za-
raz potem refleksja, który wierzcho-
³ek bêdzie nastêpny? Cudowny jest te¿
moment zej�cia, kiedy ma siê �wiado-
mo�æ, ¿e musi siê szczê�liwie donie�æ
to zwyciêstwo do bazy.
- O tym nieczêsto siê mówi, ale wie-
lu himalaistów cierpi na depresjê,
napady stanów lêkowych, brak
koncentracji uwagi. Nierzadko po-
jawiaj¹ siê u nich nieodwracalne
zmiany w psychice...
- Dopóki istniej¹ góry, a obok nich ¿yje
cz³owiek, dopóty bêdzie je podziwia³
i stara³ siê je zdobyæ, nie zwa¿aj¹c na
konsekwencje. To staje siê wbrew jego
woli. To prawda, w wyniku ogromnych
emocji wspinaczkowych nie odczuwa siê

bólu, dokuczliwy staje siê on dopiero po
zej�ciu do namiotu.
- Zwiedzi³ Pan spory kawa³ek �wia-
ta. Ma Pan jakie� wyj¹tkowe miej-
sca, do których wraca Pan ze szcze-
góln¹ sympati¹?
- Podczas tego typu wypraw poznaje
siê odleg³e zak¹tki �wiata nie z okien
luksusowego autokaru czy tarasu kom-
fortowego hotelu, lecz poprzez bezpo-
�redni kontakt z lud�mi. Widzia³em
przepych cudownych meczetów w In-
diach, ale te¿ dotar³em do ma³o zna-
nych zakamarków Delhi, gdzie spotka-
³em wielu ¿ebraków, kalek, trêdowa-
tych. Ich widok wielokrotnie wraca mi
przed oczy. Niezwyk³y podziw wzbudzi-
li we mnie Nepalczycy, którzy, mimo
skromnych warunków ¿ycia, s¹ ci¹gle
u�miechniêci i bardzo ¿yczliwi. Tury-
stów czêstuj¹ ciapatami - regionalny-

mi plackami. Równie rado�ni s¹ ludzie
z plemienia Urus, mieszkaj¹cy na tzw.
p³ywaj¹cych wyspach, wykonanych
z licznych  mat z trzciny tora tora na
jeziorze Titicaca. Niezapomniane wra-
¿enia wi¹¿¹ siê tak¿e z pobytem w sto-
licy pañstwa Inków - Cuzco w Peru
oraz port w Tanzanii Dar Es-Salam,
gdzie pozna³em Masajów.
- Rok 2002 ONZ og³osi³a Rokiem
Gór. Czy dla Pana by³ to jaki� szcze-
gólny okres?
- Niestety, ze wzglêdów osobistych, nie
mog³em uczestniczyæ w ¿adnej z wiêk-
szych wypraw. Kilka razy by³em jedy-
nie w Tatrach. Natomiast moi koledzy
�wiêtowali na Mont Blanc.

Fot. z prywatnego archiwum
Stanis³awa Wêgrzyna

Rok 1985: Stanis³aw Wêgrzyn na szczycie Tent Peack w Himalajach.
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rezesowi Okocimskiego marz¹ siê obchody jubileuszu 70-lecia klubu na
miarê uroczysto�ci sprzed dziesiêciu lat. Krzysztof Dudziñski ocenia
sytuacjê OKS-u pó³ roku po objêciu klubowych sterów. Czy po nastêpnym
sezonie brzescy pi³karze wróc¹ do III ligi?

P

- W kampanii przed wyborami sa-
morz¹dowymi sporo miejsca po-
�wiêca³ Pan sprawom sportu
i kultury fizycznej. Sk¹d w ogóle
zainteresowania sportem?
- Sympatykiem sportu jestem
od zawsze. Nie mia³em jednak
na tyle talentu, by samemu
osi¹gaæ znacz¹ce wyniki, ale
zw³aszcza od rozpoczêcia nauki
w krakowskim liceum im. So-
bieskiego, ¿ywo interesowa³em
siê tym, co dzieje siê na niwie
sportowej. Wiem wiêc, jak wielk¹ rolê
w ¿yciu spo³eczeñstwa mo¿e i powi-
nien spe³niaæ sport. Dlatego jako pre-
zes klubu i radny, robiê wszystko, by
Okocimskiemu - jedynemu brzeskie-
mu klubowi, z bogatymi tradycjami
i sukcesami, wiod³o siê jak najlepiej.
By jego problemy by³y zauwa¿ane
przez w³adze miasta. OKS jest klu-
bem brzeskiej spo³eczno�ci, zatem
chcia³bym, by miasto jak najbardziej
go wspomaga³o.

Od kasy
uciec siê nie da...

Z prezesem Okocimskiego Klubu Sportowego rozmawia Marek Latasiewicz

- I jak ocenia Pan dzisiaj sytu-
acjê?
- Nie mo¿na nie dostrzegaæ przychyl-
no�ci burmistrza w tej sprawie. To
zainteresowanie przejawia siê nie

tylko w tym, ¿e z ka¿dym ro-
kiem zwiêkszana jest dotacja
finansowa na klubowe potrze-
by. W tym roku z bud¿etu
miejskiego OKS otrzyma³ 80
tysiêcy z³, z przeznaczeniem
g³ównie na szkolenie m³odzie-
¿y. A warto wiedzieæ, ¿e tylko

w sekcji pi³ki no¿nej szkoli siê oko³o
200 zawodników. Burmistrz obieca³
tak¿e pomoc w organizacji jubile-
uszu,
- Z samych dotacji miejskich
klub jednak nie utrzyma³by siê.
- Dlatego poszukiwali�my sponsora
strategicznego i taki w koñcu poja-
wi³ siê. Carlsberg Okocim S.A. zo-
bowi¹za³ siê wspomagaæ klub, pod-
pisana zosta³a stosowna umowa
sponsorska i Okocimski otrzyma³ ju¿

l 30 marca: Okocimski - Wierchy Rabka 2:0
Bramki: Seidler 72, P³achta 90
OKS: Mikrut - Kulka, �liwa (46 Bryl ), Sakowicz,
Kowalczyk - Okas (79 A. Sacha), Rojkowicz (87
Musia³), Jag³a, D. Sacha - Pachota, Seidler.

l 19 kwietnia: Muszyna Minerale - Okocimski 1:0
OKS: Mikrut -  Kulka, Sakowicz, Jag³a, Kowalczyk -
D. Sacha, Rojkowicz (75 Musia³), Okas, Bryl -
Seidler (75 P³achta), Pachota.

l 27 kwietnia: Okocimski - Tarnovia 1:1
Bramka dla OKS-u: Seidler 35
OKS: Szuba -  �liwa, Sakowicz, Jag³a, Ma³ysa -
Rojkowicz (62 Gurgul), Okas, D. Sacha (79 P³ach-
ta), Bryl - Pachota, Seidler.

l 1 maja: Metal Tarnów - Okocimski 0:3
Bramki: Bryl 2, Pachota 37, Ostrowski 90
OKS: Szuba - Kulka, Jag³a, �liwa, Ma³ysa (85 Ostrow-
ski) - A. Sacha (71 Musia³), Okas, D. Sacha (75 Roj-
kowicz), Bryl - Pachota, Seidler (85 P³achta).

l 4 maja: Okocimski - Szreniawa Nowy Wi�nicz 6:1
Bramki dla OKS-u: Jag³a 18, 55, Seidler 38, 90,
Pachota 80, Okas 88
OKS: Witek - �liwa (46 Kowalczyk), Sakowicz, Kul-
ka, (81 A. Sacha), P³achta - Jag³a, Okas, D. Sacha
(61 Rojkowicz), Bryl (84 Gurgul) - Seidler, Pachota.

l Brzescy ratownicy, od niedawna zatrudnieni na
krytej p³ywalni w Brzesku, odnie�li spory sukces na
zawodach zorganizowanych z okazji Dni Gorlic.
Na starcie stanê³y ekipy czterech ma³opolskich dru-
¿yn ratowniczych. Ratownicy z Brzeska zajêli pierw-
sze miejsce. Tytu³ wywalczy³a dru¿yna w sk³adzie:
Marcin Kacer, Micha³ Le�, Jakub Szpil. Za najlep-
szego ratownika uznano Marcina Kacera.

l Po kilku miesi¹cach pracy i serii kilku niespo-
dziewanych pora¿ek z pi³karskim zespo³em Jadow-
nik, wystêpuj¹cym w tarnowskiej klasie okrêgowej,
po¿egna³ siê trener Ireneusz Salamon. Nowym szko-
leniowcem zosta³ Andrzej Grodny.

l W rozegranym w Por¹bce Uszewskiej turnieju pi³-
ki rêcznej o mistrzostwo gminy Dêbno szkó³ pod-
stawowych zwyciê¿y³a dru¿yna z Maszkienic.

l M³odzi siatkarze MKS Gryf Brzesko zostali mi-
strzami Ma³opolski m³odzików w pi³ce siatkowej.
Podopieczni Janusza Kuku³ki reprezentowali woje-
wództwo ma³opolskie w æwieræfinale Mistrzostw Pol-
ski w Rzeszowie, gdzie przegrali z dru¿ynami WKS-
Wieluñ oraz MKS V LO Rzeszów i nie awansowali
do dalszych rozgrywek. Sam udzia³ w zawodach
w Rzeszowie jest jednak ogromnym sukcesem m³o-
dych brzeskich siatkarzy.

l 1 czerwca Stowarzyszenie Sportowo Kulturalne
dzia³aj¹ce przy parafii �w. Prokopa w Jadownikach,
po raz ósmy organizuje Ogólnopolski Bieg Jadow-
niczan. Uczestnicy rywalizowaæ bêd¹ na siedmiu
dystansach i w sze�ciu kategoriach wiekowych.
Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody.

OD BRAMKI...

...DO BRAMKI

�W OKS-ie
trenuje

200
pi³karzy�
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pierwsze pieni¹dze. Oczywi�cie, bez
nich trudno by³oby my�leæ o prowa-
dzeniu dzia³alno�ci na miarê aspi-
racji zarówno dzia³aczy, zawodni-
ków, jak i brzeskich sympatyków
sportu, ale s¹ to ci¹gle niewystar-
czaj¹ce �rodki. Na pewno o wiele za
ma³e, by utrzymaæ dru¿ynê pi³kar-
sk¹ w trzeciej lidze, o której prze-
cie¿ wszyscy marzymy. Chyl¹c wiêc
czo³a za zrozumienie kierownictwa
browaru, wierzymy, ¿e nie jest to
jego ostatnie s³owo.
- Wiem, ¿e to nie jedyny
sponsor klubu. Pomaga
m.in. firma Can Pack, s¹
te¿ i indywidualni spon-
sorzy.
- Ca³y czas d¹¿y³em do po-
wo³ania Rady Sponsorskiej
klubu. W styczniu zawi¹-
za³a siê czteroosobowa
grupa inicjatywna, w sk³ad której
weszli: dyrektor Brzeskich Zak³adów
Komunalnych - Janusz Filip, dyrek-
tor browaru Carlsberg Okocim -
Piotr Polañski, dyrektor Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 -
Bogdan Hajduga i Wac³aw Jawor.
Wierzê, ¿e niebawem grupa ta po-
wiêkszy siê do kilkudziesiêciu spon-
sorów, skupionych wokó³ pomocy dla
klubu. Pocz¹tek zosta³ zrobiony.
Przy okzji warto te¿ wspomnieæ o po-
wo³aniu specjalnej komisji, która
zajmuje siê opracowaniem nowego
statutu, który odpowiada³by dzia³al-
no�ci nowoczesnego klubu. Nowa
tre�æ tego fundamentalnego  doku-
mentu bêdzie gotowa do zatwierdze-
nia we wrze�niu.
- Czy podnosz¹c kwestie sportu
na posiedzeniach komisji oraz
podczas sesji rady miejskiej, nie
jest Pan osamotniony?
- Wrêcz przeciwnie, wiêkszo�æ rad-
nych dostrzega rolê i znaczenie spor-
tu. Szczególnie za� g³êboko na ser-
cu le¿¹ problemy sportu: Stanis³awo-
wi Migda³owi, Kazimierza Sproskie-
mu, Józefowi Kubasowi. Warto przy-
pomnieæ, ¿e podczas kwietniowej se-
sji rady miejskiej senator Józef
Sztorc z Tarnowa zapowiedzia³ przy-
znanie naszej gminie dotacji z fun-
duszy unijnych. Przeznaczyliby�my
je na remont stadionu. Stare ³awki
na trybunie a¿ prosz¹ siê o wymia-
nê na estetyczne plastykowe krze-
se³ka.
- Nie uwierzê, ¿e tak wszystko
piêknie siê uk³ada, i¿ nie ma ta-
kich spraw w brzeskim sporcie,
z których nie jest Pan zadowo-
lony.

- Oczywi�cie, ¿e ci¹gle jest wiele do
zrobienia i nigdy nie bêdzie tak do-
brze, by nie mog³o byæ lepiej. Ale sko-
ro pan prowokuje, to raz jeszcze za-
deklarujê, ¿e przy ka¿dej nadarza-
j¹cej siê okazji bêdê optowa³ za pro-
jektem budowy hali widowisko-spor-
towej z prawdziwego zdarzenia, z wi-
downi¹ na co najmniej 800 osób.
Z pewno�ci¹ naszych potrzeb nie za-
spokaja sala gimnastyczna przy Ze-
spole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr

1. Budowê du¿ej hali, któ-
rej inicjatorem by³a Fun-
dacja Zdrowie, a przecie¿
jestem jej cz³onkiem, wy-
par³a realizacja krytej p³y-
walni. Jasne, ¿e cieszê siê,
¿e ten piêkny obiekt zosta³
ju¿ otwarty i s³u¿y naszej
spo³eczno�ci, ale nie mo¿e
to oznaczaæ zamkniêcia te-

matu brzeskiej hali. Nie mo¿na wy-
kluczyæ, ¿e zostanie ona kiedy�
wzniesiona na tym samym miejscu,
gdzie przepad³ poprzedni projekt.
- Wróæmy jeszcze do najbli¿szych
Pana sercu spraw klubowych.
Czy przygotowania do obcho-
dów jubileuszu 70-lecia Okocim-
skiego zosta³y ju¿ rozpoczête?
-  G³ówne uroczysto�ci
planujemy na wrzesieñ.
O szczegó³ach nie chcia³-
bym jednak jeszcze mó-
wiæ, aczkolwiek zrodzi³y
siê ju¿ ambitne plany, a
zawi¹zany niedawno ko-
mitet organizacyjny dopi-
na wszystko, punkt po
punkcie.  Mogê tylko zdradziæ ,
¿e kibice pi³ki no¿nej bêd¹ mogli
na naszym stadionie zobaczyæ w
akcji dobr¹ ligow¹ dru¿ynê. Atrak-
cji nie powinno zabrakn¹æ, choæ na
tak¹ fetê, jak dziesiêæ lat temu, te-
raz nas nie staæ.
- Kiedy obejmowa³ Pan funkcjê
prezesa klubu, nie kry³ Pan
obaw, czy uda siê wyj�æ z finan-
sowej zapa�ci. Dzisiaj marzy siê
Panu wystawny jubileusz...
- To prawda, dzisiaj przysz³o�æ OKS-
u rysuje siê bardziej optymistycznie.

KRZYSZTOF DUDZIÑSKI
Urodzony w 1946 r. w Koszycach nad Wis³¹. ¯ona Maria Ma³gorzata
- mgr farmacji, doros³e córki - Joanna i Katarzyna. Absolwent Akademii Górni-
czo-Hutniczej. Radny miejski z ugrupowania �Gospodarni Razem�, cz³onek ko-
misji Prawa i Porz¹dku Publicznego oraz Edukacji, Kultury i Sportu. Jest wi-
ceprzewodnicz¹cym Zarz¹du Powiatowego Platformy Obywatelskiej, cz³onek
za³o¿yciel Fundacji Zdrowie. Od wrze�nia 2002 roku jest prezesem Okocim-
skiego Klubu Sportowego.

O pomocy miasta i sponsorów ju¿
wspomina³em. Dziêki temu mo¿emy
sukcesywnie sp³acaæ stare d³ugi.
Wielk¹ przychylno�æ okaza³a nam
przy tym m.in. naczelnik Urzêdu
Miejskiego, pani  Lucyna Brala, któ-
ra pomog³a roz³o¿yæ sp³aty zaleg³o-

�ci wobec Urzêdu Skarbo-
wego. Niestety, tych pie-
niêdzy ci¹gle brakuje. Nie
tylko zreszt¹ dla pi³karzy,
ale tak¿e siatkarzy i teni-
sistów. OKS jest przecie¿
klubem trzysekcyjnym.
-  Najwiêcej emocji

wzbudza jednak postawa dru¿y-
ny futbolowej. Strategiczny
sponsor chcia³by pewnie, by jego
pomoc prze³o¿y³a siê na awans
zespo³u do trzeciej ligi. Widzi
Pan tak¹ szansê?
- Dobrego trenera ju¿ pozyskali�my.
Andrzej Iwan buduje zespó³ pod k¹-
tem skutecznej walki w przysz³ym
sezonie o trzeci¹ ligê. Konieczne s¹
jednak wzmocnienia dru¿yny nowy-
mi pi³karzami, a na to potrzeba jesz-
cze wiêkszych pieniêdzy. Niestety, od
nich uciec siê nie da. Takie ¿ycie...

�Wierzê,
¿e browar

nie powiedzia³
ostatniego

s³owa�

�¯eby
awansowaæ
konieczne s¹

wzmocnienia�

Krzysztof Dudziñski.     Fot. arch.
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Tegoroczne Dni rozpocz¹³ happening,
w którym wziê³a udzia³ m³odzie¿ z wszyst-
kich brzeskich i powiatowych szkó³.
Na Placu Kazimierza Wielkiego, gdzie do-
sz³o do tego niezwyk³ego spotkania, m³o-
dzie¿, wskazuj¹c na czyhaj¹ce na ni¹ licz-
ne zagro¿enia, jednocze�nie deklarowa³a,
¿e mo¿na ¿yæ bez uzale¿nieñ i przemocy.
Ka¿da szko³a zaprezentowa³a okoliczno-
�ciow¹ dramê, odczytano te¿ apel, który
skierowano na rêce burmistrza do miej-
scowych w³adz. - Mo¿na ¿yæ bez papiero-
sów, alkoholu i narkotyków oraz nie sto-
sowaæ przemocy, ale w �lad za deklaracj¹
m³odzie¿y musz¹ pój�æ odpowiednie re-
gulacje prawne - mówi ks. dziekan Zyg-
munt Bochenek. - To bardzo na czasie
sprawy. Nie kryjê wiêc satysfakcji z fak-
tu, ¿e Dni M³odych tak¿e i w tym roku
spotka³y siê z tak du¿ym zainteresowa-
niem nauczycieli, katechetów, miejskich
w³adz, a nade wszystko m³odzie¿y.
W�ród go�ci zaproszonych na happening
znale�li siê m.in. Maria Hajduk z Kura-
torium O�wiaty z Tarnowa, Stanis³aw
Olszówka - dyr. tarnowskiego Pa³acu
M³odzie¿y, plastyk Jacek Kucaba, któ-
ry wykona³ na tê okoliczno�æ artystyczny
krzy¿, góruj¹cy nad t³umem zgromadzo-
nych na placu. Niezwykle sugestywny i
bezpo�redni kontakt z m³odzie¿¹ nawi¹-
zali przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji z podkomisarzem Dariuszem Heb-

od has³em �Wspania³y czas m³odo�ci bez uzale¿nieñ, czyli w wolno�ci� -
przebiega³y organizowane ju¿ po raz ósmy Brzeskie Dni M³odych. W ci¹gu
czterech dni m³odzie¿ z ca³ego powiatu prezentowa³a swoje osi¹gniêcia,
bawi³a siê na koncertach, rywalizowa³a w licznych zawodach sportowych.
W wielu imprezach uczestniczy³y ca³e rodziny.

P

Czas m³odo�ci
d¹ na czele, którzy mówili o prawnych kon-
sekwencjach uzale¿nieñ. By³ te¿ Jan Woj-
dak - lider zespo³u �Wawele�, który swój
koncert zakoñczy³ jak¿e mocno trafiaj¹c¹
do m³odzie¿y pie�ni¹, która stanowi od
pewnego czasu hymn �Monaru�.
Ogromne zainteresowanie wzbudzi³y za-
wody sportowe, które rozgrywano - jak ni-
gdy dotychczas - w tak wielu konkuren-
cjach. Po raz pierwszy m.in. rywalizowa-
no na nowo wybudowanej krytej p³ywal-
ni. To pierwsze oficjalne zawody na tym
obiekcie. Nagrody i piêkne puchary ufun-
dowali brzescy w³odarze. Zwyciêzców
przedstawiamy obok. Czterodniowe im-
prezy zakoñczy³y 3 maja koncerty  zespo-
³u �Ma³opolanie� ZSP nr 1 w Brzesku.
By³a te¿ okazja do uhonorowania dorocz-
n¹ nagrod¹ redakcji czasopisma �Wzra-
stanie� ks. Adama Ka�mierczyka, po-
chodz¹cego z Jasienia, obecnie pracuj¹-
cego w parafii w Grybowie, wieloletniego
wspó³pracownika pisma.
Tak jak w poprzednich latach, organiza-
torem tak¿e 8 Brzeskich Dni M³odych by³a
Parafia Maryi Matki Ko�cio³a i �w. Jaku-
ba oraz Stowarzyszenie Wspierania Roz-
woju M³odzie¿y �Wzrastanie�. Bogaty pro-
gram oraz zwiêkszaj¹ca siê z ka¿dym ro-
kiem liczba uczestników sprawiaj¹,
¿e w organizacjê tak¿e w³¹cza siê wiele
instytucji i indywidualnych sponsorów. -
Znaczn¹ pomoc otrzymujemy tradycyjnie

od Urzêdu Miejskiego, Starostwa Powia-
towego, Miejskiego O�rodka Kultury, na-
uczycieli, Rodziny Kolpinga, Katolickie-
go Stowarzyszenia M³odzie¿y, Radia Plus,
Drukarni Printgraph, wszystkie parafie
Dekanatu Brzeskiego, a tak¿e wielu in-
nych prywatnych przedsiêbiorców, którym
tak¿e i t¹ drog¹ pragniemy gor¹co podziê-
kowaæ - mówi inspiratorka wiêkszo�ci im-
prez Maria Kocio³ek. - Uwa¿am, ¿e nie
trzeba nikogo przekonywaæ, jak bardzo po-
trzebne s¹ tego rodzaju wydarzenia.
S¹ z pewno�ci¹ znakomitym uzupe³nie-
niem szkolnego programu profilaktyki, po-
zwalaj¹ m³odym ludziom odnale�æ swoje
miejsce w tym niespokojnym �wiecie. Daj¹
nie tylko mo¿liwo�æ spêdzenia wolnego
czasu w mi³y i po¿yteczny sposób, ale nio-
s¹ za sob¹ jak¿e wa¿ne przes³ania do m³o-
dych ludzi, umacniaj¹ zachwiane ostat-
nio warto�ci rodziny, najwa¿niejszej insty-
tucji spo³ecznej. Skoro wspominam o tym,
to ju¿ teraz chcia³abym zaprosiæ na wrze-
�niowe Brzeskie Dni Rodziny. Staj¹c przed
dylematem dokonania wyboru, tego ro-
dzaju wydarzenia pomagaj¹ podj¹æ w³a-
�ciw¹ decyzjê...                                  ML

KRÊGLE
(o Puchar z-cy Burmistrza Bogdana Dobranowskiego)
Szko³y podstawowe - dziewczêta: Fortunata Kramer
(Gimnazjum nr 1)
Szko³y podstawowe - ch³opcy: Damian Szosta
Gimnazja: Jerzy Biel (Gimnazjum nr 1 w Brzesku)

STRZELECTWO
(o Puchar zastêpcy Starosty Jana Sadego)
Ch³opcy: Mariusz Niedzia³kowski (ZSP nr 2)
Dziewczêta: Anna Hasiak (Gimnazjum nr 2)

SZACHY
(o Puchar Starosty Grzegorza Wawryki)
Szko³y podstawowe: Grzegorz Gomularz (SP w Dêbnie)
Publiczne Gimnazja: Adrian Rudnicki (Gnojnik)

ZWYCIÊZCY ZAWODÓW SPORTOWYCH
WIELOBÓJ SPORTOWY
(o Puchar Burmistrza Jana Musia³a)
Szko³y podstawowe: �Patyczaki� - SP w Gnojniku
Gimnazja: �B³yskawica� - Gimnazjum w Gnojniku

MINI HOKEJ NA TRAWIE
(o Puchar Burmistrza Jana Musia³a)
�Optim� - SP w Uszwi

KONKURSY RODZINNE
rodzina Kumorków i rodzina Rudników

ZAWODY P£YWACKIE
(o Puchar Zastêpcy Burmistrza Krzysztofa Bigaja)
Dziewczêta
Styl dowolny:  Anna Kuta (Publiczne Gimnazjum
w Jadownikach)

Styl klasyczny: Klaudia Ko�bia³ (PG Jadowniki)
Styl grzbietowy: 1. Katarzyna Chrapusta (PG Jadowniki)

Ch³opcy
Styl dowolny: Jakub Chmielarz (Publiczne Gimnazjum
w Jadownikach)
Styl klasyczny: Micha³ Le�
Styl grzbietowy: Jakub Chmielarz (Publiczne Gimnazjum
w Jadownikach)
Szko³y podstawowe - ch³opcy
Styl dowolny: Damian Haluch (SP nr 3)

PI£KA NO¯NA
(o Puchar Prezesa OKS Krzysztofa Dudziñskiego)
Gimnazja: Gimnazjum nr 2 w Brzesku
Szko³y Ponadgimnazjalne: Parafia Jasieñ - lektorzy

Mini hokej cieszy³ siê du¿¹ popularno�ci¹.
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SZKOLNE PATOLOGIE

- Kierowana przez Pani¹ placów-
ka wiêkszo�ci uczniów, rodziców
i nauczycieli kojarzy siê z dyslek-
sj¹ czy dysgrafi¹ oraz  za�wiadcze-
niami, które umo¿liwiaj¹ uzyska-
nie pozytywnych ocen ze spraw-
dzianów z jêzyka polskiego, mimo
pope³nienia wielu b³êdów ortogra-
ficznych. Czy istotnie nie s¹ to
uproszczone skojarzenia?
- Rzeczywi�cie, to bardzo p³ytka i po-
wierzchowna ocena. Opiek¹ naszej po-
radni objêtych jest 115 placówek o�wia-
towych powiatu brzeskiego, do których
uczêszcza prawie 20 tysiêcy dzieci
i m³odzie¿y oraz blisko 6 tysiêcy dzieci
nie objêtych opiek¹ przedszkoln¹.
Nasza praca polega na diagnozowaniu
rozwoju dzieci oraz problemów zg³asza-
nych przez rodziców i szko³ê, pracy
z dzieæmi i rodzicami nad tymi proble-
mami, psychoterapii, psychoedukacji,
doradztwa, interwencji w �rodowisku
ucznia, dzia³alno�ci profilaktycznej i in-
formacyjnej oraz indywidualnych kon-
sultacjach.
- Po pierwsze, tak du¿a liczba dzie-
ci i m³odzie¿y oraz przedstawiony
przez Pani¹ bardzo szeroki zakres
dzia³alno�ci, wymaga zapewne za-
trudnienia bardzo wielu specjali-
stów rozmaitych dziedzin...
- Jest pan w b³êdzie, bo nasza poradnia
zatrudnia zaledwie 11 wysokowykwa-
lifikowanych pracowników: 4 psycholo-
gów, 5 pedagogów i 2 logopedów. Cha-
rakter pracy w poradni sprawia, ¿e te
formy opieki czêsto wystêpuj¹ jednocze-
�nie, nak³adaj¹ siê na siebie, mieszaj¹.
Pracownicy poradni zgodnie z potrze-
bami nauczycieli, wychowawców, rodzi-

Dysleksja i dysgrafia to dzisiaj powszechne problemy uczniów. Po za�wiadczenia
od specjalisty, na podstawie którego mo¿na bez konsekwencji pope³niaæ b³êdy
ortograficzne, ustawiaj¹ siê coraz d³u¿sze kolejki. Oczywi�cie, wielu stara siê
wykorzystywaæ tak¹ sytuacjê w zliberalizowanych przepisach, ale nie ulega w¹tpliwo�ci,
¿e dysleksja oraz podobne jej przypad³o�ci sta³y siê zjawiskami niepokoj¹cym i - niestety
- obejmuj¹cymi swym zasiêgiem coraz wiêksz¹ grupê dzieci i m³odzie¿y. Dlatego tak
wa¿ne jest  sprawne i skuteczne funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
W ca³ym kraju jest ich 590, ale potrzeby s¹ znacznie wiêksze. Tylko brzeska placówka
obejmuje swym zasiêgiem siedem gmin, w których do szkó³ i innych placówek o�wiatowych
uczêszcza blisko 20 tysiêcy dzieci i m³odzie¿y. - Rocznie rejestrujemy w poradni oko³o
1200 dzieci potrzebuj¹cych pomocy - mówi dyr. Krystyna Czernecka-Sosin (na zdjêciu),
kieruj¹ca brzesk¹ Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹...

Dysleksja, dysgrafia,
dysortografia, dyskalkulia...

ców, lokalnych w³adz i organizacji udzie-
laj¹ pomocy przez prowadzenie trenin-
gów, warsztatów, wyk³adów, dy¿urów
konsultacyjnych oraz mediacji, co po-
zwala drobniejsze problemy rozwi¹zy-
waæ poza poradni¹.
- Ile dzieci i m³odzie¿y korzysta
z us³ug poradni i jakie s¹ najczêst-
sze przypadki, z którymi spotyka-
cie siê w Waszej pracy?
- W poradni rejestrujemy oko³o 1200
dzieci rocznie, a niektóre z nich przyj-
mowane s¹ wielokrotnie. Najczê�ciej
jest to efekt trudno�ci szkolnych, w tym
specyficznych, jak dysleksja, dysgrafia,
dysortografia, dyskalkulia. Czêste przy-
padki dotycz¹ tak¿e trudno�ci wycho-
wawczych. W naszej poradni udziela-
my konsultacji logopedycznych, prze-
prowadzamy logoterapiê oraz udziela-
my porad, zwi¹zanych z wychowaniem
dzieci. Zespó³ orzekaj¹cy, dzia³aj¹cy
w poradni, zbiera siê raz w miesi¹cu i -
je¿eli zachodzi taka potrzeba - kwalifi-
kuje uczniów do kszta³cenia specjalne-
go programem dla dzieci upo�ledzonych
czy te¿ do nauczania indywidualnego,
lub do zajêæ rewalidacyjnych. Kwalifi-
kacji takiej dokonuje siê wy³¹cznie na
wniosek rodziców lub opiekunów dziec-
ka. Wspieramy tak¿e zdolne dzieci, opi-
niuj¹c wnioski o indywidualny tok na-
uki, lub te¿ o przyspieszenie obowi¹z-
ku szkolnego. M³odzie¿y pomagamy
w wyborze szko³y i zawodu, jest to wa¿-
ne zw³aszcza dla tych, którzy ze wzglê-
du na stan zdrowia nie mog¹ podj¹æ
nauki i pracy w ka¿dym zawodzie.
- Objêcie opiek¹ 7 gmin powiatu
brzeskiego przy tak nielicznej ka-
drze, nastrêcza zapewne wielu pro-

blemów i wyd³u¿a czas oczekiwa-
nia na przyjêcie w poradni. Co ro-
bicie, aby zmieniæ tak¹ sytuacjê?
- Rzeczywi�cie, czas oczekiwania na ter-
min przyjêcia przez specjalistê w na-
szej poradni jest d³ugi, wynosi od jed-
nego do dwóch miesiêcy. Jednak w sy-
tuacjach, które tego wymagaj¹, stara-
my siê to oczekiwanie skróciæ. W ka¿-
dej z gmin powiatu brzeskiego, raz
w miesi¹cu, pracownik poradni pe³ni
dy¿ur. Ma to u³atwiæ mieszkañcom da-
nej miejscowo�ci za³atwienie drobnych
spraw na miejscu, bez konieczno�ci do-
je¿d¿ania do Brzeska. Nasi specjali�ci
wyje¿d¿aj¹ tak¿e, na zaproszenia szkó³,
na spotkania z rodzicami, wywiadów-
ki, na posiedzenia rad pedagogicznych.
Staramy siê  pomagaæ nauczycielom
zainteresowanym polepszeniem swoich
kontaktów z wychowankami i zwiêksze-
niem kompetencji wychowawczych.
W tym celu raz w miesi¹cu odbywaj¹
siê warsztaty dla nauczycieli szkó³ po-
nadgimnazjalnych. Ju¿ wkrótce zamie-
rzamy uruchomiæ cykliczny kurs �Szko-
³a dla rodziców i wychowawców�.

Rozmawia³ RYSZARD CUBER

KRYSTYNA
CZERNECKA-SOSIN
Urodzona w 1953 roku. Po ukoñ-
czeniu Liceum Pedagogicznego
dla Wychowawczyñ Przedszkoli
w Tarnowie podjê³a studia w Wy-
¿szej Szkole Pedagogicznej w Kra-
kowie na kierunku Psychopedago-
gika, pó�niej przekszta³conym
w Pedagogikê Szkoln¹. Studia
ukoñczy³a w 1977 r. i podjê³a
pracê w Poradni Wychowawczo-
Zawodowej w Bochni. W 1985 r.
przenios³a siê do poradni w Brze-
sku, a od wrze�nia 2002 roku jest
jej dyrektorem.
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Niepowodzeniem zakoñczy³o siê spotka-
nie Wincentego Witosa z mieszkañcami
Jasienia. Tutaj zebranie �Piasta� w miej-
scowym szynku, zosta³o przerwane g³o-
sami krytyki. Maciej Grochola o�wiad-
czy³ wrêcz, ¿e za z³¹ gospodarkê odpo-
wiedzialno�æ ponosi ca³a lewica i �Piast�.
W podobnie ostrym tonie wypowiedzia³
siê Franciszek Salomon i inni uczestni-
cy tego zebrania. �Na koniec S. P. (na-
zwisko znane autorowi) robotnik kolejo-
wy, gdy zacz¹³ s³awiæ rz¹dy lewicy... za-
krzyczeli go i mówiæ nie pozwolili.�
W efekcie tego tylko 4  uczestników spo-
tkania w Jasieniu, g³osowa³o za wotum
zaufania dla Witosa. Pozostali, z wyj¹t-
kiem P³achty, opowiedzieli siê za progra-
mem Stronnictwa Narodowego. Pó�niej
z udzia³em ks. Czuja i Matakiewicza
odby³ siê wiec w Zdrochcu, gdzie obaj
pos³owie uzyskali wotum zaufania.
W innych gminach powiatu brzeskiego
(z wyj¹tkiem Wojnicza i Rad³owa) do-
minowali zwolennicy �Piasta�.
Zwyciêstwo wyborcze �Piasta�, chocia¿
w powiecie nad Uszwic¹ by³o przeko-
nuj¹ce, to jednak Klub Chrze�cijañsko-
Narodowy, do którego wchodzi³o SKL,
zdo³a³ odebraæ stronnictwu Wincente-
go Witosa dwa mandaty. Uzyskali je
ks. dr Jan Czuj i Antoni Matakiewicz.
Natomiast �Piast� zdoby³ siedem man-
datów poselskich, w tym zwyciêzcami
w Brzesku i okolicy zostali: Jan Bryl,
Jan Brodacki, August Lizak z Górki,
Gabriel Dubiel, Józef Berek, Jan Cie-
luch i Wincenty Witos.
Ponad 63% g³osów przypad³o �Piasto-
wi�. SKL w 45. okrêgu wyborczym uzy-
ska³o 27.914 g³osów (w Brzesku, Borzê-
cinie, Rad³owie, Wojniczu  i okolicy),
czyli 13,44% g³osów. Taki wynik wybo-
rów wywo³a³ kolejne ataki PSL �Piasta�
na SKL. G³osowanie udowodni³o,
¿e w powiecie nie jest on jedyn¹ licz¹ca
siê si³¹ polityczn¹. Organ prasowy Win-
centego Witosa nies³usznie oskar¿y³ bi-
skupa tarnowskiego, ¿e na kampaniê
wyborcz¹ u¿y³ pieniêdzy przeznaczo-
nych na zapomogi dla ksiê¿y w ubogich
parafiach. Odpowiedzi¹ na te pomówie-
nia by³ protest ksiê¿y przeciwko tym
insynuacjom. Zosta³ on podpisany przez
ksiê¿y dziekanów diecezji tarnowskiej:
m.in. ks. Wojciecha Rogoziewicza - dzie-
kana brzeskiego, ks. Jasiaka - dzieka-
na czchowskiego i ks. Stefana Kossec-
kiego - dziekana wojnickiego.

NA £AMACH PRZEDWOJENNEJ PRASY

�Lud Katolicki� i �Piast�
o ¿yciu spo³eczno politycznym ziemi brzeskiej  (cz. IX)

Je¿eli �Lud Katolicki� nie zwalcza³ przed
wyborami kandydatów konserwatyw-
nych, to po wyborach� zaatakowa³ Jana
Goetza Okocimskiego - kandydata
Zwi¹zku Ziemian, który wybory prze-
gra³. By³a to, jak stwierdzi³ organ SKL,
kandydatura �lekkomy�lna�, bo - jak siê
wydaje - zosta³a zg³oszona w przeded-
niu wyborów. �Okocim naraz wezbra³
mi³osierdziem (z³o�liwie stwierdzi³ �Lud
Katolicki�)... obiecywano budowê ko�cio-
³ów i kaplic, bo¿nic, fabryk...� Pos³ugi-
wano siê klasyczn¹ kie³bas¹ wyborcz¹,
której organ SKL nie móg³ prze³kn¹æ.
Bo nawet w Brzesku panowie na Okoci-
miu wspierali finansowo zakupienie bu-
dynku dla gimnazjum, jego remont po
po¿arze, budowê i remont sali �Soko³a�,
budowê ko�cio³a i sprawê erygowania
parafii w Okocimiu, odbudowê spalone-
go ko�cio³a w Brzesku, spiesz¹c zarazem
potrzebuj¹cym z pomoc¹ materialn¹.
A w czasie wyborów cz³onkowie i sym-
patycy �Piasta � - jak stwierdzi³ �Lud Ka-
tolicki� - �pieni¹dze (za g³osy) brali �
i kie³basê jedli, ale g³osowali na swoich
kandydatów. Dalej gazeta ta oskar¿a³a
w³a�ciciela browaru, ¿e �piwem czêsto-
wano komisje wyborcze w Brzesku i Oko-
cimiu�, a ile tego piwa �posz³o w powiat...
wiedz¹ tylko lizuny�.
W rzeczywisto�ci ani kie³basa, ani piwo
wyborcze nie os³abi³y i nie powiêkszy³y
popularno�ci Jana Goetza Okocimskie-
go w Brzesku, Okocimiu, Jadownikach,
Jasieniu czy Przyborowie. �wiadczy
o tym jego wynik wyborczy, ale nie da
siê ukryæ, ¿e inni kandydaci Zwi¹zku
Ziemian zupe³nie zawiedli, zdobywaj¹c
w ca³ym powiecie tylko kilkadziesi¹t g³o-
sów. A taki wynik nie móg³ zapewniæ
tak¿e Goetzowi zwyciêstwa wyborczego.
Po tym ataku SKL na Goetza, Okocim
zbli¿y³ siê do �Piasta� i Wierzchos³awic.
Wspiera³ on równie¿ dziennik politycz-
ny tego ugrupowania, zamieszczaj¹c
systematycznie w �Pia�cie� reklamê
piwa okocimskiego. Co nie oznacza, by
�Lud Katolicki� nie cieszy³ siê równie¿
du¿ym zainteresowaniem czytelników
z ziemi brzeskiej. Do redakcji nap³ywa-
³y datki z ca³ego kraju. Na przyk³ad
p. Rozalia Kotwa z Wa³ Rudy przeka-
za³a na to wydawnictwo 1000 mk, Ka-
rolina Kulas z Brzeska - 700 mk, Sta-
nis³aw Dudek z Brzeska - 300 mk., ks.
Jan Wêgrzyn z Borzêcina - 5000 mk,
Pawe³ Fabjan z Brzeska - 2000 mk, ale

dr Franciszek Stefczyk, cz³onek SKL
i dyrektor Centralnej Kasy Spó³ek Rol-
niczych - 17 000 mk.
Obok przeró¿nych ataków na przeciw-
ników politycznych, nie brakowa³o
w prasie ludowej tak¿e konstruktyw-
nych g³osów. �Widzimy do jakiego upad-
ku doprowadzono pañstwo� - napisa³
7 stycznia 1923 r. redaktor �Ludu Ka-
tolickiego�. �Wszyscy ci, którzy w imiê
partyjnych ambicji, nie w interesie oj-
czyzny, parli po w³adzê i  zaszczyty,
musz¹ ust¹piæ, musz¹ na bok, odrzuciæ
antagonizmy i polityczne porachunki,
je�li naprawdê maj¹ na sercu rozwój
i lepsz¹ przysz³o�æ Polski�. Wiêkszo�æ
mieszkañców wsi znajdowa³a siê w roz-
paczliwym po³o¿eniu, wegetuj¹c z dnia
na dzieñ. �Po miastach i miasteczkach
nie lepiej. Inteligencja wyprzedaje ostat-
nie sprzêty, polscy uczeni chodz¹ bez ko-
szul, a masy bezrobotnych rosn¹. Potê-
guj¹cy siê g³ód - ostrzega³ �Lud Kato-
licki� -  sprowadzi nam rozruchy�.
Z drugiej strony ks. Jan Czuj dostrze-
ga³ zaniedbane i nie obsiane �olbrzymie
obszary ziemi� Postulowa³ wiec wraz
z innymi pos³ami SKL, aby rz¹d wpro-
wadzi³ zakaz wywozu za granicê koni
roboczych, g³ównej wówczas si³y poci¹-
gowej w rolnictwie. A widz¹c narasta-
j¹ca dewaluacjê pieni¹dza, postulowa³
podniesienie p³acy dla sekretarzy gmin-
nych. Tymczasem w terenie w wielu
wypadkach zwyciêzcy usuwali ze sta-
nowisk swoich, pokonanych w wybo-
rach, s¹siadów.
Spokojnie by³o na spotkaniu ks. Czuja
z wyborcami w Jadownikach. Tutaj po-
chwalono dzia³alno�æ zarówno SKL jak
i �Piasta�, który w tym czasie ewolu-
owa³ do stronnictw chrze�cijañskich
i narodowych. Czasem jednak, tak
w okresie kampanii wyborczej, jak i po
wyborach, panowa³a cisza polityczna.
Tak by³o w Biadolinach Rad³owskich,
gdzie mieszkañcy parafii byli zajêci
budowaniem du¿ej kaplicy, któr¹
29 pa�dziernika 1922 r. po�wiêci³
ks. J. Duljan  z Wojnicza. Budowa tej
�wi¹tyni przyczyni³a siê do spacyfikowa-
nia nastrojów politycznych w tej wiosce.
Równocze�nie reorganizowa³y siê oba
ugrupowania - PSL �Piast� i SKL .
29 stycznia 1923 r. w Tarnowie obrado-
wa³a Konferencja Sprawozdawczo-Wy-
borcza i Rada Naczelna Stronnictwa
Katolicko-Ludowego, w której uczestni-
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czyli delegaci organizacji powiatowych,
pos³owie i mê¿owie zaufania. W dysku-
sji nad ocen¹ sytuacji politycznej i go-
spodarczej pañstwa oraz zadaniami
SKL brali udzia³ m.in. Józef Bobrowisk
- cz³onek Zarz¹du i Rudolf Maak -
skarbnik SKL z Brzeska. Na konferen-
cji tej zapad³a decyzja o przyst¹pieniu
pos³ów SKL do Klubu Chrze�cijañsko-
Narodowego i o poparciu kandydatury
gen. W³adys³awa Sikorskiego na stano-
wisko premiera. Jednak SKL stawia³a
warunki, m.in. takie, ¿e rz¹d nie  bê-
dzie dzia³a³ na szkodê katolików, wpro-
wadzi progresywne podatki, utworzy
Bank Polski, odrodzi system gromadze-
nia oszczêdno�ci, zredukuje wydatki ad-
ministracji pañstwowej i terenowej, zli-
kwiduje zbêdne urzêdy, rozpowszechni
podstawowe wykszta³cenie.
Oba ugrupowania dostrzega³y tragicz-
n¹ sytuacjê ludno�ci wiejskiej i szuka-
³y sposobów jej roz-
wi¹zania. Ale obok
tego �Lud Katolicki�
wystêpowa³ prze-
ciwko panosz¹cym
siê w Polsce sektom,
które �pod przy-
krywk¹ dobroczyn-
no�ci... uderzaj¹
w najdro¿sze... uczu-
cia i idea³y�. Pog³ê-
biaj¹cy siê kryzys
gospodarczy i hiper-
inflacja ci¹gle pogr¹-
¿a³y w nêdzy nowe
rodziny. Nawet gim-
nazjum brzeskie nie
okazywa³o �tej ¿y-
wotno�ci i ruchliwo-
�ci co dawniej.
Mamy kino w sali magistrackiej, od cza-
su do czasu jakie� przedstawienie �i to
by³o ca³e ¿ycie kulturalne Brzeska, nie
licz¹c dzia³aj¹cych bibliotek i towarzy-
skich spotkañ w Kasynie Urzêdniczym
oraz wieczorów bryd¿owych w �Sokole�.
21 marca 1923 r. go�ci³ w Brzesku teatr
krakowski, ze  �Zbójcami� Friedricha
Schillera. Na przedstawienie przysz³a
skromna liczba widzów, a do tego spek-
takl zakoñczy³ siê kompromitacj¹ w³adz
miasta, które za¿¹da³y za wynajêcie sali
20% dochodu. W efekcie, po interwencji
policji, spektakl przerwano, poniewa¿ bra-
k³o pieniêdzy ze sprzedanych biletów na
op³acenie podatku od widowisk.
Wiele miejsca po�wiêcano wówczas
walce z antypolsk¹ i zbrodnicza dzia-
³alno�ci¹ bolszewików w Rosji. W�ród
wiêzionych byli liczni ksiê¿a m.in.
ks. biskup. Jan Cieplak - metropolita
mohylewski i pra³at Butkiewicz. Kie-
dy w 1923 r. dokonano zbrodni s¹do-

wej na ks. Butkiewiczu, z inicjatywy
Rudolfa Maaka - prezesa Zarz¹du Po-
wiatowego SKL i W³adys³awa Cygi -
prezesa T.G. �Sokó³�  odby³a siê w Brze-
sku wielka manifestacja patriotyczna
po³¹czona z protestem i potêpieniem
masowych zbrodni komunistycznych.
Wziê³a w niej udzia³ m³odzie¿ szkol-
na, wielu obywateli miasta i powiatu
oraz ca³e duchowieñstwo. Sklepy pol-
skie by³y zamkniête. Manifestacja
i protest rozpoczê³y siê nabo¿eñstwem
¿a³obnym z patriotycznym kazaniem,
które wyg³osi³ ks. Jan Czuj. Egzekwie
od�piewa³ ks. prof. Roszkowski. Po na-
bo¿eñstwie uczestnicy protestu udali
siê do �Soko³a�, gdzie przemawiali:
dr W³adys³aw Cyga, ks. prof. Jan Czuj
i Kita - w³o�cianin z Jadownik. Na za-
koñczenie wiecu zebrani mieszkañcy
miasta przyjêli nastêpuj¹c¹ rezolucjê:
�Obywatele miasta i powiatu protestu-

j¹ uroczy�cie przeciwko ohydnej zbrod-
ni, dokonanej przez bolszewick¹ Rosjê
na osobie ks. pra³ata Butkiewicza
i przeciwko wiêzieniu  kap³anów pol-
skich z arcybiskupem Cieplakiem na
czele. Domagamy siê od rz¹du polskie-
go wdro¿enia stanowczych kroków dy-
plomatycznych, aby wiêzieni kap³ani
polscy odzyskali wolno�æ i powrócili do
kraju. Domagamy siê od Sejmu i rz¹-
du polskiego, energicznego t³umienia
bolszewizmu i komunizmu w Polsce,
gro¿¹cego podminowaniem pañstwa.
Domagamy siê od Sejmu wydania
w rêce sprawiedliwo�ci komunistycz-
nych pos³ów Stefana Królikowskiego i
Stanis³awa £añcuckiego�.
Podobny protest odby³ siê w Czchowie.
W wiecu tym uczestniczyli m.in. pos³o-
wie: ks. Jan Czuj, Antoni Matakiewicz
oraz Rudolf Maak - prezes ZP SKL,
a tak¿e Satora - prezes miejscowego
ko³a SKL.

Zarówno ta manifestacja, jak i tysi¹ce
innych w ca³ym kraju, zrodzi³y siê pod
wp³ywem niezmiernych zbrodni, jakich
siê dopuszczali bolszewicy w Rosji i na
podbitych terenach Ukrainy, Bia³orusi
i pó�niejszych innych republik. Wystar-
czy przypomnieæ, ¿e tylko w 1918 r., po
dwóch miesi¹cach �urzêdowania� bol-
szewików w Kijowie - od po³owy stycz-
nia 1918 r. - w stolicy Ukrainy odkryto
ponad 120 zbiorowych mogi³, w których
znajdowa³y siê cia³a zamordowanych
przez czekistów, najczê�ciej strza³em
w ty³ g³owy. W wypadku Polaków wy-
starczy³ list, ksi¹¿ka polska, �wistek pa-
pieru z Polski, aby zostaæ kontrrewolu-
cjonist¹ lub szpiegiem, a za to wykony-
wano natychmiast karê �mierci.
Wiece i protesty opinii publicznej
w Polsce przynios³y jednak pewien re-
zultat. Skazany na �mieræ ks. biskup
Jan Cieplak zosta³ u³askawiony i wy-

dalony z Rosji, ale
pobyt w katow-
niach  NKWD tak
nadwerê¿y³ jego
zdrowie, ¿e zakoñ-
czy³ ¿ycie dwa lata
pó�niej, w 1926 r.
Równie¿ w 1923 r.
uroczy�cie �wiêto-
wano rocznicê
uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Na
przyk³ad w Rad³o-
wie, w obchodach
uczestniczy³ pose³
Antoni Matakie-
wicz i inni dzia³acze
SKL - dr Glazar
i Ko³odziej z Rudki.
W uroczysto�ci bra-

³y udzia³ wszystkie szko³y i urzêdy.
W prezbiterium umieszczono Or³a Bia-
³ego, przy którym wartê pe³nili stra¿acy.
Na uroczystym nabo¿eñstwie kazanie
wyg³osi³ ks. Korna�. Nastêpnie po mszy
�w. uformowano pochód, który przema-
szerowa³ na Rynek, gdzie Berszkiewicz
wyg³osi³ referat o Konstytucji 3 Maja.
Wieczorem bawiono siê przy popularnej
na tym terenie orkiestrze Gniadków.
Obok walki politycznej nie brakowa³o
inicjatyw gospodarczych, w których
uczestniczyli zwolennicy obu ugrupowañ
politycznych. I tak np. w  1921 r. w Ra-
d³owie otwarto Kó³ko Rolnicze. Czasem
bawiono siê wspólnie na prymicjach, jak
to by³o np. w Borzêcinie. W uroczysto�ci
odprawienia pierwszej mszy �wiêtej
przez ks. Piotra Szafrañca uczestniczyli
Kazimierz Missona i Rudolf Maak - pre-
zes Zarz¹du Powiatowego SKL.

C.D.N.
MARIAN STOLARCZYK

Przedwojenne Brzesko - dzisiejsza ulica Ko�ciuszki.
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Konkursy,
konkursy, konkursy...
W kwietniu w brzeskim MOK rozstrzy-
gniêto �Powiatowy Konkurs na Pisankê
Ludow¹ i Plastykê Obrzêdow¹ oraz
Kartkê �wi¹teczn¹ zwi¹zan¹  z Wielka-
noc¹�. Po raz pierwszy w konkursie wziê-
³y równie¿ udzia³ przedszkola z gminy
Brzesko.
W�ród nagrodzonych znale�li siê: Ga-
briela Motak (SP Bucze), Mateusz Gi-
cala (Gimnazjum nr 2 Brzesko), Justy-
na Wojtak (Gimnazjum Czchów), To-
masz Kosior (SP Tworkowa), Karol
Bator ( SP Bucze), Ireneusz Babraj (SP
Mokrzyska), Hubert Sabol (SP Mo-
krzyska), Katarzna Gumulak (Gimna-
zjum Czchów), Natalia Zapiór (SP
Gnojnik), Dagmara Sacha (SP Gnoj-
nik), Micha³ Majda (SP Biadoliny Szla-
checkie), Renata Proficz (Warsztaty
Terapii Zajêciowej Brzesko), Kinga Py-
tel (Gimnazjum Jadowniki). Ponadto
nagrodzono Szko³ê Podstawow¹ w Bia-
dolinach Szlacheckich,

�wietlicê Szkoln¹ przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Brzesku oraz Przedszkola
nr 7 i 10 w Brzesku i Przedszkole
w Szczepanowie.

***
W Miejskim O�rodku Kultury rozstrzy-
gniêto równie¿ etap powiatowy Ma³opol-
skiej Akcji �Unikaj zagro¿eñ�, którego
g³ównym organizatorem by³o Starostwo
Powiatowe. W konkursach: plastycznym
dla klas I- III i literackim dla klas IV-VI
wziê³o udzia³ sze�æ szkó³ podstawowych
z Borzêcina Górnego, Okocimia, Czcho-
wa, Uszwi, Iwkowej i Szczurowej.
Najlepsze prace wyró¿ni³a komisja,
w sk³ad której weszli przedstawiciele
Wydzia³u Edukacji Starostwa Powiato-
wego, Komendy Powiatowej Policji,
MOK-u, Delegatury Kuratorium O�wia-
ty w Tarnowie i Komendy Hufca ZHP.
A oto laureaci konkursu plastycznego:
kl. I - Angelika Sad³oñ (SP Okocim),
kl. II - Natalia Barnacka (SP Szczuro-
wa), kl. III - Wojciech Grymek (SP Iw-
kowa).

W konkursie literackim najwy¿sze oce-
ny w swoich kategoriach wiekowych
uzyskali: Gabriela Garncarz (SP
Szczurowa) , Gabriela Rêdzina (SP Bo-
rzêcin Górny) i Sebastian Pietruszka
(SP Okocim).

***
25 IV zorganizowany zosta³
IV Przegl¹d Poezji i Pie�ni
Patriotycznych, którego or-
ganizatorem by³o Polskie
Towarzystwo Gimnastycz-
ne �Sokó³ � oraz brzeska de-
legatura � Solidarno�ci �.
W�ród nagrodzonych zna-
le�li siê:
Recytacja - szko³y gimnaz-
kalne: 1. Tomasz Urbañ-
ski (Gimnazjum w Czcho-
wie), 2. Ma³gorzata Nie-
miec (Gimnazjum w £ysej
Górze), 3. Marta Pi¹t-

kowska (Gimnazjum w £apanowie)
i Daria Ho³ysz (MOK - Brzesko).
Recytacja - szko³y �rednie: nie przyzna-
no pierwszego miejsca, 2. Marzena Wój-
towicz (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych  nr 2 w Brzesku), 3. Justyna G³o-
wacz  (LO w Szczurowej) i Marek
Piech (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Brzesku).

Koncertowo
v MOK by³ organizatorem koncertu
w Piwnicy Brzeskiej, w którym wyst¹-
pili �Companion Flamenco� i zespó³
�Swoi�, a tak¿e wspó³organizatorem ple-
nerowej imprezy �Pszet majufkom� na
ranczu �Pasja �, na której wyst¹pi³y ze-
spo³y : �Futro z ryby � i �Raz, Dwa, Trzy�.
v Podczas pierwszomajowego Europej-
skiego Pikniku z Radiem Kraków, któ-
rego partnerem organizacyjnym by³
MOK, sporym zainteresowaniem cie-
szy³y siê koncert Alicji Janosz oraz wy-
stêpy zespo³u muzycznego �Integracja�,
dzia³aj¹cego przy brzeskiej placówce.
Natomiast teatrzyk ze �wietlicy Wiej-
skiej w Sterkowcu przedstawi³ insceni-
zacjê bajki �Egzamin na królewnê�.

F Koncert �Ja jestem tylko po to, ¿eby kochaæ� (niezapomniane szlagiery
Hanki Ordonówny i Zuli Pogorzelskiej wykona krakowska  artystka
Nina Repetowska).

F Przegl¹d Form Muzycznych i Tanecznych.
F Wystawa prac plastycznych uczestników Warsztatów Terapii Zajêcio-

wej w Brzesku, po³¹czona z aukcj¹.
FW �Galerii Piwnica� wystawa haftu i plecionkarstwa autorstwa  Teresy

Turek i Zofii Kozik z Czchowa oraz Urszuli Bia³ki z Brzeska.
F Bogaty program z okazji Dnia Dziecka.

Wiêcej informacji pod nr tel. (14) 68-49-660

Majowe atrakcje MOK

Wyró¿nienie specjalne - Joanna �wiê-
tek (Gimnazjum nr 1 w Bochni).
Zespo³y wokalno-instrumentalne - gim-
nazja: 1. Chór z Gimnazjum w Rzepien-
niku, 2. zespó³ muzyczny z Gimnazjum
w £apanowie, 3. zespó³ z Gimnazjum
w Czchowie.
Szko³y �rednie: 1. Katarzyna Kowalik
(LO w Szczurowej), 2. zespó³ muzyczny z
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2
w Brzesku, 3. zespó³ muzyczny �Integra-
cja � reprezentuj¹cy MOK w Brzesku

Naj³adniejsze pisanki i ich twórcy.

Laureaci Ma³opolskiej Akcji �Unikaj zagro¿eñ�.
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Warto�æ cz³owieka sprawdza siê po-
przez jego dzia³ania, czyny. Udowod-
ni³ to po raz kolejny pan Kazimierz
Kural, w³a�ciciel restauracji �Gali-
cyjska�. Wytwarza on zdrow¹ ¿yw-
no�æ na bazie ekologicznych produk-
tów pochodz¹cych z naszego powia-
tu. Potwierdzaj¹ to odpowiednie ba-
dania prowadzone przez Stacjê Sa-
nitarno-Epidemiologiczn¹. Pyszne
sa³atki, pasztety, rolady trafiaj¹ na
sto³y mieszkañców Brzeska, okolic
i nie tylko.
Z pocz¹tkiem maja w Wadowicach od-
by³a siê VII edycja �Inicjatywy Pozy-
tywistycznej - Polski Producent ¯yw-
no�ci 2003�. Autorom najlepszych pro-
duktów wrêczono nominacje Marsza³-
ka Województwa Ma³opolskiego do ty-
tu³u �Polski Producent ¯ywno�ci
2003�. W�ród sze�ciu wyró¿nionych
znalaz³ siê równie¿ Kazimierz Kural.
Oznacza to, ¿e jego wyroby s¹ wyso-
kiej jako�ci i powinny jak najczê�ciej
pojawiaæ siê na naszych sto³ach.
Brzeski restaurator wystawi³ do oce-
ny 22 rodzaje sa³atek, dwa rodzaje pie-
rogów, rolady galicyjskie oraz trzy ga-
tunki pasztetu - z soi, suma i królika.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych suk-
cesów. A poni¿ej przedstawiamy prze-
pis na wyró¿nion¹ sa³atkê.        (MC)

27 kwietnia zosta³ zainaugurowany
kolejny sezon wêdkarski. Na akwenie
Trzy Stawy odby³y siê Sp³awikowe Mi-
strzostwa Ko³a PZW Brzesko-Miasto.
Mimo niesprzyjaj¹cej pogody i koniecz-
no�ci skrócenia zawodów, tytu³y mi-
strzowskie na sezon 2003 / 2004 zosta-
³y rozdzielone.
Wêdkarze zrzeszeni w brzeskim kole
rywalizowali w czterech grupach wie-
kowych. W kategorii seniorów zwyciê-
¿y³ Kazimierz Kozio³, w�ród pañ naj-
lepsz¹ (bo by³a jedyn¹ uczestniczk¹!)
triumfowa³a Agnieszka Kalita.
By jednak siêgn¹æ po tytu³, musia³a -
zgodnie z przepisami -  z³owiæ regula-
minowej wielko�ci rybê. W kategorii ju-
niorów  zwyciê¿y³ ubieg³oroczny mistrz
Polski Sebastian M¹czka, który jest
jednym  z najlepszych w Polsce wêd-

Ryby ju¿ bior¹...
9 czerwca XI Memoria³ im. Aldusia Kwa�niaka

karzy w swojej grupie wiekowej. W�ród
kadetów zwyciê¿y³ faworyt Micha³
Dziedzic, przed Sebastianem Nowa-
kiem i Krzysztofem Dziedzicem.
Najbli¿sze zawody, organizowane przez
Ko³o PZW Brzesko - Miasto odbêd¹ siê
1 czerwca. Wezm¹ w nich udzia³ dzieci
i m³odzie¿ do lat 15. Natomiast 8 czerw-
ca odbêdzie siê tradycyjnie rozgrywa-
ny, w tym roku ju¿ po raz jedenasty,
Memoria³ im. Aldusia Kwa�niaka,
upamiêtniaj¹cy tragiczn¹ �mieræ m³o-
dego wêdkarza. W imprezie startuj¹
zawsze trzyosobowe zespo³y z terenu
by³ego województwa tarnowskiego.
Warto te¿ wspomnieæ o zawodach sp³a-
wikowych o Puchar Burmistrza Brze-
ska (22 czerwca) oraz Pucharze Trzech
(30 sierpnia).

Zapraszamy.

Galicyjska nominacja

SA£ATKA GALICYJSK¥

* makaron sojowy
* ró¿yczki kalafiora
* pomidor
* seler naciowy
* ogórek
* bazylia
* jogurt naturalny
* sól, pieprz do smaku

Sk³adniki pochodz¹ce wy³¹cznie z brzeskiej ziemi.

Mened¿er O�wiaty
Z wielk¹ satysfakcj¹ przyjêto informacjê
o przyznaniu brzeskiemu starostwu pre-
sti¿owego tytu³u�Mened¿er O�wiaty
2002� przyznany przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej i Sportu. Tym samym po-
wiat brzeski uznany zosta³ za najbardziej
przyjazny edukacji w ca³ej Polsce. Zapew-
ne na przyznanie tytu³u ogromny wp³yw
mia³y inwestycje o�wiatowe starostwa:
wybudowanie obiektów ZSP nr 1 w Brze-
sku, budowa Zespo³u Szkó³ i hali sporto-
wej w Czchowie.
Nagrod¹ jest wyposa¿enie pracowni kom-
puterowej w jednej z brzeskich szkó³ po-
nadgimnazjalnych. Gratulujemy!

Zaproszenie do s¹siadów
M³odopolskie malarstwo wraz z pierw-
szym dniem wiosny zago�ci³o w murach
lubelskiej Galerii Sztuki �Wirydarz�. Mal-
czewski, Wyczó³kowski, Stasiak, Tetma-
jer - to tylko niektóre, aczkolwiek bezspor-
nie najg³o�niejsze nazwiska artystów, któ-
rych prace zgromadzono na wystawie.
Wystawa spotka³a siê z ciep³ym przyjê-
ciem ze strony lubelskiego �rodowiska.
Co ciekawe, obrazy na co dzieñ mo¿na
ogl¹daæ w Muzeum im. Stanislawa Fi-
schera w Bochni. A zatem mo¿e warto
czasami zdaæ siê na kulturaln¹ �krótko-
wzroczno�æ� i zorientowaæ siê, co dzieje
siê u s¹siadów. Po odwiedzeniu lubelskie-
go wernisa¿u, mogê �mia³o stwierdziæ, ze
jest to wrêcz konieczno�æ.

Wojciech T. Turlej
(brzeszczanin, czasowo przebywaj¹cy w Lublinie)

Go�cie z Villepreux
w Jasieniu

Dom Dziecka w Jasieniu go�ci³ przed-
stawicieli francuskiego miasteczka
Villepreux, w którym prê¿nie dzia³a
Stowarzyszenie �Cassiopee�, od lat
pomagaj¹ce miejscowej placówce.
To dziêki temu Stowarzyszeniu dzie-
ci z Jasienia wyje¿d¿aj¹ na wakacje
do zaprzyja�nionych rodzin we Fran-
cji. Czêsto te¿ otrzymuj¹ liczne dary
od tamtejszych organizacji charyta-
tywnych. Nic dziwnego, ¿e dzieci
chêtnie ucz¹ siê jêzyka francuskie-
go, a umiejêtno�æ pos³ugiwania siê
nim przyda³a siê bardzo podczas pre-
zentacji czê�ci artystycznej, specjal-
nie przygotowanej na przyjêcie wspa-
nia³ych go�ci. Dyr. Domu Dziecka,
Zbigniew ¯ydek móg³ byæ dumny
ze swych wychowanków. Warto przy
okazji przypomnieæ, ¿e kontakty ze
Stowarzyszeniem �Cassiopee� zapo-
cz¹tkowa³a by³a dyrektor placówki,
Maria Babicz.

Brzeska ekipa w komplecie. Pierwszy
z lewej Kazimierz Kural.
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NA SYGNALE

Przemytnicy spirytusu
24 kwietnia w Dêbnie patrol ruchu dro-
gowego, pe³ni¹cy s³u¿bê przy drodze
krajowej nr 40, zatrzyma³ do rutyno-
wej kontroli samochód osobowy �polo-
nez truck�. W trakcie sprawdzania do-
kumentów i stanu technicznego pojazdu
policjanci ujawnili w skrzyni ³adunkowej
580 sztuk pustych dwulitrowych butelek,
w zgrzewkach po dziesiêæ sztuk, 500 sztuk
nakrêtek oraz pompkê elektryczn¹ do cie-
czy. Po dok³adniejszych oglêdzinach po-
jazdu okaza³o siê, i¿ w pod³odze �polone-
za� zamontowane s¹ trzy zbiorniki wy-
pe³nione spirytusem - ³¹cznie by³o 515
litrów. Ten niecodzienny ³adunek, pozba-
wiony wymaganych znaków akcyzy, prze-
wozi³o dwóch mieszkañców Przemy�la -
29 letni kierowca wraz ze swym 22-let-
nim wspólnikiem. Policjanci zabezpieczyli
zarówno towar, jak i samochód, a o zaj-
�ciu poinformowali Urz¹d Kontroli Skar-
bowej. Kierowca samochodu ju¿ przyzna³
siê do winy. Podobno trefny towar wie-
ziono na �l¹sk. Prokuratura Rejonowa
w Brzesku zajê³a siê spraw¹ i podjê³a
decyzjê o przepadku samochodu i alko-
holu. Sprawcom grozi kara pozbawienia
wolno�ci do lat dwóch.

Nieletni mafioso
W kwietniu nie pró¿nowali najm³odsi
amatorzy cudzej w³asno�ci. W jednym
z gimnazjów na terenie powiatu pewien
15-latek, w ci¹gu przesz³o pó³ roku do-
kona³ 19 wymuszeñ drobnych kwot pie-
niêdzy, na szkodê swego o rok m³odsze-
go kolegi. W przypadku odmowy �wspar-
cia finansowego� grozi³ mu pobiciem.
Na szczê�cie materia³y z postêpowania
w tej sprawie policja przekaza³a ju¿ do
S¹du Rejonowego, który zastosuje wo-
bec sprawcy odpowiednie �rodki wycho-
wawcze lub poprawcze. Ponadto ama-
tor �cudzego grosza� bêdzie teraz pod
sta³ym nadzorem ze strony Zespo³u ds.
Nieletnich Komendy Powiatowej Policji.

P³on¹ trawy
Wyj¹tkowo pracowitym miesi¹cem dla
brzeskich stra¿aków okaza³ siê kwie-
cieñ. W sumie odnotowali oni a¿ 115
zdarzeñ, z czego 99 to po¿ary czêsto
spowodowane bezmy�lnym wypalaniem
traw. 2 kwietnia w Borzêcinie sp³onê³o
9 ha traw i m³odnika, a w tym samym
dniu w Iwkowej na powierzchni 7 ha
spali³y siê trawy na nieu¿ytkach i po-
szycie le�ne.

Oplem w drzewo
20 kwietnia w Dêbnie w godzinach wie-
czornych samochód �opel vectra� ude-
rzy³ w drzewo i przewróci³ siê na bok.
Ranne zosta³y trzy osoby.

Pod napiêciem
22 kwietnia w Brzesku przy ul. Sobie-
skiego, na skutek zwarcia instalacji elek-
trycznej, zapali³ siê agregat ch³odziarki
w budynku handlowo-us³ugowym.
W dzia³aniach ratowniczo-ga�niczych
bra³y udzia³ 4 zastêpy stra¿aków z JRG
PSP.

* * *

28 kwietnia w Mokrzyskach, w wyniku
zwarcia w instalacji elektrycznej, wy-
buch³ po¿ar w kot³owni budynku miesz-
kalnego. Straty oszacowano na ok. 3 tys.
z³, a uratowano mienie o warto�ci
ok. 150 tys. z³.

* * *

Tak¿e 2 kwietnia w Bielczy w wyniku
zwarcia w instalacji elektrycznej po-
wsta³ po¿ar w niezamieszka³ym budyn-
ku. W dzia³aniach ratowniczych bra³o
udzia³ 5 zastêpów stra¿y, w tym dwa
z JRG w Brzesku. Straty oszacowano
na 15 tys. z³, za�  uratowane mienie
warte jest 30 tys. z³.

Brzescy stra¿acy od dawna nie notowali
tak du¿ej serii po¿arów w lasach, jaka
mia³a miejsce 6 maja. Pierwszy sygna³
o po¿arze lasu odebrano tego dnia po
po³udniu, potem mo¿na ju¿ by³o tylko
mówiæ o czarnej serii. Kolejne podpale-
nia, a by³o ich w sumie 14, notowano
na terenach gmin Brzesko, Borzêcin
i Dêbno. Akcje ga�nicze trwa³y przez
ca³¹ noc i zakoñczy³y siê dopiero nad
ranem, 7 maja.
Najwiêcej po¿arów, bo a¿ dziesiêæ, zano-
towano w okolicach Borzêcina. Tam te¿,
w kompleksie le�nym w Warysiu, zapa-
li³ siê las m³odnik, a po¿ar obj¹³ swym
rozmiarem powierzchniê ok. 15 ha.
Do dzia³añ ratowniczo-ga�niczych za-
anga¿owano 25 samochodów po¿arni-
czych oraz 107 stra¿aków zawodowych
i ochotników. W akcji wziê³o udzia³ 8
zastêpów stra¿aków z JRG Brzesko i 2
zastêpy z JRG Tarnów oraz 18 zastê-
pów OSP z powiatu brzeskiego, jak rów-
nie¿ 5 zastêpów OSP z powiatu tarnow-
skiego, a ponadto 20 le�ników i funk-
cjonariusze policji. Ju¿ o godz. 22 w Ko-
mendzie Powiatowej Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Brzesku zebra³ siê Ze-
spó³ Reagowania Kryzysowego pod
przewodnictwem starosty brzeskiego,
Grzegorza Wawryki, w celu wypraco-
wania odpowiednich koncepcji postêpo-
wania w przypadku dalszych po¿arów.
Nie ulega³o w¹tpliwo�ci, ¿e nale¿y �ci-
gaæ sprawcê tych podpaleñ.
Podpalacz by³ wielokrotnie widziany
podczas akcji ratowniczej, gdy prze-
mieszcza³ siê rowerem, jednak jego ujê-
cie nast¹pi³o dopiero nazajutrz po roz-
poczêciu przez niego tego tragicznego
w skutkach procederu. Tajemnicz¹ po-
staæ zauwa¿yli nad ranem 7 maja
mieszkañcy, w momencie gdy piroman
usi³owa³ wznieciæ kolejny po¿ar. Osa-
czony przez ludzi schowa³ siê w ambo-
nie my�liwskiej. Stamt¹d nie da³a mu
ju¿ uciec policja. O godzinie 9.15 pod-
palacz by³ ju¿ w rêkach stró¿ów prawa.
Okaza³ siê nim 29-letni mieszkaniec
Biadolin Rad³owskich. Swoimi czyna-
mi spowodowa³ zniszczenia lasu na ³¹cz-
nej powierzchni ok. 40 ha i straty id¹ce
w setki tysiêcy z³otych. Teraz stanie
przed s¹dem. Grozi mu za to kara po-
zbawienia wolno�ci od roku do dziesiê-
ciu lat. Motywy postêpowania szaleñca
nie s¹ znane.

Opracowa³
IRENEUSZ WÊGLOWSKI

Mo¿e za�wiec¹...
W marcowym BIM-ie pisali�my o planowanych modernizacjach i budo-
wach nowych o�wietleñ ulicznych. Spotka³o siê to ze sporym zainteresowa-
niem mieszkañców wymienionych ulic, a zw³aszcza Wakacyjnej. Niestety,
najprawdopodobniej nie pojawi¹ siê tam w tym roku nowe latarnie, gdy¿
projekt uchwa³y bud¿etowej w pierwotnej wersji nie zosta³ zaakceptowa-
ny. Jest jednak nadzieja, i¿ nadwy¿ka bud¿etowa sprawi, ¿e starania miesz-
kañców wspomnianych ulic zostan¹ uwzglêdnione przez urzêdników i nie-
bawem równie¿ na Wakacyjnej rozb³ysn¹ nowe lampy.              (IW)

Piroman
schwytany
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BRZESKI HYDE PARK

Wiek XX przejdzie do historii pod zna-
kiem narodzin i upadku komunizmu
w Europie. Efektem tych przeobra¿eñ
by³o runiêcie realnego socjalizmu w Pol-
sce i w pozosta³ych krajach tzw. bloku
wschodniego. Od zakoñczenia obrad
Okr¹g³ego Sto³u w naszym kraju doko-
nuj¹ siê g³êbokie przemiany. Ogólnie
rzecz bior¹c, chodzi o wielop³aszczyzno-
we dostosowania polskiej gospodarki do
modelu gospodarki rynkowej. Mnogo�æ
zjawisk, definicji, pojêæ, jakie powsta³y
w �nowej rzeczywisto�ci� sprawia, ¿e dla
przeciêtnego obywatela znacz¹ one nie-
wiele, gdy¿ nie poprawiaj¹ w sposób od-
czuwalny codziennego ¿ycia.
Z pojêciem prywatyzacji wi¹¿ê siê na-
p³yw kapita³u, najczê�ciej zagranicz-
nego, który - wg zamierzeñ - po-
przez inwestorów mia³ wprowa-
dzaæ nowe technologie, know-
how, dostêp do zagranicz-
nych rynków zbytu, wy-
kszta³con¹ kadrê mene-
d¿ersk¹, itp. Proza ¿y-
cia pokaza³a, po raz ko-
lejny, co� odmiennego.
Inwestor strategiczny,
który wszed³ do spó³ki,
najpierw wykupuje
okre�lony pakiet akcji
lub udzia³ów, a nastêp-
nie kieruje siê swoimi racjami ekono-
micznymi, w szczególno�ci transferowa-
niem zysków i maksymalnym ogranicza-
niem zatrudnienia, eliminuj¹c po dro-
dze os³onê socjaln¹ pracownika, jaka
by³a pozosta³o�ci¹ przedsiêbiorstwa pañ-
stwowego.
Przyk³adu nie trzeba szukaæ wcale da-
leko. Od niedawna kierownictwo sztan-
darowej firmy naszego miasta zosta³o
przeniesione do stolicy. To sprawi³o, ¿e
ranga tego zak³adu znacznie siê obni¿y-
³a, du¿a czê�æ podatków i nie tylko po-
datków wp³ywa do kasy urzêdów war-
szawskich, ze wzglêdu na g³ówn¹ siedzi-
bê zarz¹du spó³ki, a nie siedzibê jedne-
go z zak³adów produkcyjnych, wchodz¹-
cego w sk³ad spó³ki. Na przestrzeni kil-

Dyskretny urok
demokracji

Otwieramy nasz Hyde Park, zapraszaj¹c Czytelników do wyra¿ania swych pogl¹dów
na nurtuj¹ce brzeszczan problemy. Otwieramy przed Wami ³amy BIM-u, a najciekawsze
opinie bêdziemy publikowaæ.

ku lat zatrudnienie w tej firmie zosta³o
zmniejszone niemal o po³owê.
Podobna sytuacja dotyczy zak³adu pro-
dukuj¹cego opakowania blaszane, do
których wlewa siê z³ocisty napój. Tam
równie¿ dostrzegamy dyskretny urok
kapitalizmu. Oprócz zmiany siedziby
g³ównej, mo¿emy równie¿ obserwowaæ
zmiany nazw, powi¹zañ kapita³owych
oraz wzajemnych wspó³zale¿no�ci. Dzia-
³aniom tym przy�wieca jeden zasadni-
czy cel - optymalizacja kosztów, a tak¿e
wykorzystywanie do celów podatkowych

niespójnych przepisów prawnych.
Pozytywne informacje makroekono-

miczne o malej¹cej inflacji, stabil-
no�ci waluty, rosn¹cym tempie go-
spodarczym, w niczym nie t³uma-
cz¹ katastrofalnego poziomu bez-
robocia, które jest bezpo�redni¹
przyczyn¹ zwiêkszania siê ob-
szarów biedy. Na koniec lutego

w Powiatowym Urzêdzie Pra-
cy w Brzesku zarejestro-

wanych by³o 6964 bez-
robotnych, z tego prawo
do zasi³ku przys³uguje
zaledwie co siódmej oso-
bie. Zmiana ustroju go-
spodarczego, bêd¹ca na-
stêpstwem przyjêtego

konstytucyjnie modelu pañ-
stwa, spowodowa³a i nadal powoduje
wzrost rozpiêto�ci dochodów ludno�ci.
Nastêpuje gwa³towna polaryzacja spo-
³eczeñstwa na ludzi bardzo bogatych
i bardzo biednych. Brakuje tzw. klasy
�redniej.
W powiecie brzeskim zarejestrowanych
jest ok. 4500 ró¿nych podmiotów gospo-
darczych. Szacuje siê, ¿e ok. 80% s¹ to
jednoosobowe firmy, b¹d� tzw. firmy ro-
dzinne, które nie zatrudniaj¹ pracowni-
ków i nie tworz¹ nowych miejsc pracy.
Bariery rozwoju tego sektora s¹ bardzo
ograniczone, a wynikaj¹ one z wielu
przyczyn, chocia¿by niew³a�ciwej polity-
ki monetarnej i fiskalnej pañstwa.
Na przekszta³ceniach ustrojowych, od
tzw. realnego socjalizmu do demokracji,

traci zdecydowanie wiêksza czê�æ spo³e-
czeñstwa, na rzecz garstki tych osób, któ-
rym siê powiod³o w �nowej rzeczywisto-
�ci�. Czê�æ spo³eczeñstwa opowiada siê
za demokracj¹, która jednocze�nie nie
ogranicza³aby zatrudnienia i nie wyma-
ga³a wzrostu wydajno�ci pracy oraz po-
prawy jako�ci produktów i us³ug. To jest
tak, jakby od kapitalizmu wymagaæ re-
gu³ socjalizmu. Oczywi�cie, taka demo-
kracja jest utopi¹ i nale¿a³oby jak naj-
szybciej to wyja�niæ spo³eczeñstwu i roz-
wiaæ wszelkie w¹tpliwo�ci. Przemiany
w³asno�ciowe, które mia³y zapewniæ
wzrost wynagrodzeñ oraz poprawê ja-
ko�ci ¿ycia, s¹ mo¿liwe tylko przy okre-
�lonym poziomie konkurencyjno�ci, ren-
towno�ci, efektywno�ci i pozycji rynko-
wej podmiotów gospodarczych, daj¹cych
zatrudnienie. Nale¿y równie¿ zaznaczyæ,
¿e, jak szacuje Powiatowy Urz¹d Pracy,
ok. 170 osób z wy¿szym wykszta³ceniem
pozostaje bez pracy. W zwi¹zku z tym
mówienie, ¿e jako�æ kszta³cenia, znajo-
mo�æ jêzyków, podnoszenie kwalifikacji
s¹ kluczem do likwidacji bezrobocia,
wydaje siê byæ bezprzedmiotowe.
Spo³eczne i polityczne konsekwencje
transformacji systemowej, powinny byæ
u�wiadamiane spo³eczeñstwu od same-
go pocz¹tku przemian, aby nie wywo³aæ
fali rozczarowañ i niezadowolenia z m³o-
dej demokracji, jako �symbolu dobroby-
tu�. ¯yj¹c w demokracji, mo¿emy siê
poszczyciæ wolno�ci¹, której nie mieli�my
w epoce socjalizmu. W poprzednim ustro-
ju istnia³a pewno�æ pracy i  pewno�æ �ju-
tra� - chocia¿by na niskim poziomie.
Obecna sytuacja wymaga od nas prze-
jawiania w³asnej inicjatywy, kreatywno-
�ci, która dotychczas nie tylko nie by³a
konieczna, ale wrêcz niemile widziana.
Zadaniem obywatela by³o realizowanie
pewnych dyrektyw, a nie podejmowanie
w³asnych inicjatyw. Rzeczywisto�æ go-
spodarcza i polityczna, w jakiej przysz³o
nam ¿yæ na prze³omie XXI wieku, nasu-
wa pytanie o sprawiedliwo�æ spo³eczn¹
przemian rozpoczêtych przy Okr¹g³ym
Stole. Z now¹ rzeczywisto�ci¹ spo³eczeñ-
stwo wi¹za³o wielkie nadzieje na popra-
wê ¿ycia i dobrobyt, na wzór pañstw
Europy Zachodniej o ukszta³towanej
demokracji, gdzie prawa obywateli s¹
respektowane i szanowane.
Brak perspektyw dla m³odego pokolenia,
rosn¹ce bezrobocie, afery gospodarcze,
skorumpowane struktury pañstwowe, to
tylko dyskretny wycinek ogólnego uro-
ku �s³odkiej� polskiej demokracji, któr¹
przynios³a nam wolno�æ i autonomiê
w znaczeniu politycznym, lecz w skut-
kach gospodarczych i spo³ecznych da³a
siê odczuæ bardzo dotkliwie.

Marek Bia³ka
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Trudne rozmowy
Czy brzeski ZOZ mo¿e pozostaæ bez �rod-
ków finansowych w tym roku? Publicz-
na zapowied� ewentualnego kontraktu
z kas¹ chorych, wyra¿ona przez dyrek-
tor placówki Józefê Szczurek kilka ty-
godni temu, zosta³a odebrana przez czê�æ
radnych powiatowych jako ostateczna
i obowi¹zuj¹ca w tej kwestii decyzja.
Prawda jest taka, ¿e kontrakt nadal obo-
wi¹zuje, jednak nie w takiej wysoko�ci,
jakby sobie tego w Brzesku ¿yczono.
�Dziennik Polski�, 4 kwietnia

Policjanci ju¿ p³ywali
Od kilku dni wewn¹trz krytej p³ywalni
w Brzesku z dobrodziejstwa tego przy-
bytku korzystaj¹ pierwsze osoby. Wczo-
raj na basenie pojawi³a siê grupa miej-
scowych policjantów. Ich  pobyt nie by³
zwi¹zany z ¿adn¹ akcj¹, cz³onkowie poli-
cyjnego zwi¹zku zawodowego skorzysta-
li z okazji przetestowania obiektu. Obiekt
zosta³ ju¿ odebrany przez wszystkie in-
stytucje i s³u¿by, od których zale¿y do-
puszczenie p³ywalni do eksploatacji,
¿adnych zastrze¿eñ nie stwierdzo-
no. Uroczyste otwarcie
nast¹pi zaraz po
�mokrym� Ponie-
dzia³ku Wielka-
nocnym, 22 kwiet-
nia.
�Dziennik Polski�,
4 kwietnia

Pytaj¹ o Europê
Oko³o piêædziesi¹t
osób kontaktowa³o siê z Gminnym
O�rodkiem Informacji Europejskiej
w Brzesku podczas pierwszego  miesi¹-
ca dzia³alno�ci tego biura. W zdecydo-
wanej wiêkszo�ci byli ci, którzy poszu-
kiwali ogólnych informacji o strukturach
europejskich oraz danych o rolnictwie.
�Gazeta Krakowska�, 7 kwietnia

Trudny rok dla BZK
Pod wzglêdem finansowym ten rok za-
powiada siê dla Brzeskich Zak³adów Ko-
munalnych jako okres do�æ trudny.
Spó³ka straci³a kilka intratnych kon-
traktów, bêdzie wiêc zmuszona szukaæ
dodatkowych (nowych) �róde³ dochodu.

TO SIÊ NADAJE DO PRASY

Szczególnie przegrany przetarg na
utrzymanie zieleni miejskiej jest dla
BZK dotkliw¹ pora¿k¹.
�Dziennik Polski�, 9 kwietnia

Poradz¹ cztery lata
W zmienionym sk³adzie zbierze siê
w najbli¿szych dniach nowa Rada Spo-
³eczna ZOZ w Brzesku. Kadencja po-
przedniej wygas³a z koñcem marca.
Obecny jej sk³ad zatwierdzi³a ju¿ Rada
Powiatu. W organie tym zasiada dzie-
wiêæ osób - samorz¹dowców, urzêdni-
ków i przedsiêbiorców.
�Gazeta Krakowska�, 9 kwietnia

Kierunek - Zakopane
Ponad setka dzieci powinna w tym roku
wyjechaæ na kolonie organizowane
przez magistrat. Wszystko wskazuje na

to, ¿e najm³odsi wypoczywaæ bêd¹ w Za-
kopanem. Kolonie w czê�ci finansowa-
ne s¹ przez magistrat.
�Gazeta Krakowska�, 10 kwietnia

Musi byæ bezpieczniej
Szko³a Podstawowa nr 2 w Brzesku go-
�ci³a uczestników powiatowych elimi-
nacji turnieju Wiedzy o Ruchu Drogo-
wym. W konkursie wziêli udzia³ ucznio-
wie 12 szkó³ podstawowych i 7 gimna-
zjów. W kategorii szkó³ podstawowych
zwyciê¿yli gospodarze, w�ród gimnazja-
listów najlepszy wynik uzyska³a dru-
¿yna z Gnojnika..
�Dziennik Polski�, 15 kwietnia

Po nowy fach
W ci¹gu dwóch pierwszych miesiêcy
bie¿¹cego roku za po�rednictwem Po-
wiatowego Urzêdu Pracy w Brzesku
na szkolenia indywidualne trafi³o
czterna�cie osób. Najwiêcej chcia³o
zdobyæ prawo jazdy wy¿szych katego-
rii. Wszyscy szkoleni od pocz¹tku roku
trafili na szkolenia indywidualne.
Tego typu szkolenia PUP organizuje
w sytuacji, gdy sami bezrobotni pro-
ponuj¹ kierunek, pod k¹tem prawdo-
podobnych wymagañ swoich praco-
dawców.
�Gazeta Krakowska�, 16 kwietnia

D³u¿nicy
Kiedy rozpoczyna³ siê rok 2002, za-
leg³o�ci p³atników z tytu³u podatku
od nieruchomo�ci z lat ubieg³ych wy-
nosi³y ponad 400 tysiêcy z³otych.
Aktualnie kwota ta zmala³a do po³o-
wy, jednak nadal siedem firm figu-
ruje w gminnym spisie d³u¿ników.
Najpowa¿niejszy d³ug ci¹¿y na SP
ZOZ-ie Brzesko.

�Dziennik Polski�, 22 kwietnia

Kasa
na stypendia
Powiat ma ju¿ pie-
ni¹dze na pomoc ma-
terialn¹ dla uczniów
szkó³ ponadgimna-
zjalnych pochodz¹-
cych ze wsi. Przeka-
zana przez urz¹d wo-
jewódzki suma wy-

starczy na stypendia
do koñca obecnego roku szkolnego.
Pieni¹dze mog¹ byæ wydawane w tyl-
ko jeden okre�lony sposób. Przeznaczo-
ne s¹ na pomoc materialn¹ dla
uczniów, a przede wszystkim stypen-
dia dla m³odzie¿y szkó³ �rednich miesz-
kaj¹cej na wsiach. W wielu wypadkach
rodziny uczniów pochodz¹cych z ma-
³ych miejscowo�ci borykaj¹ siê z pro-
blemami ze zdobyciem pieniêdzy na
choæby zakup miesiêcznych biletów na
dojazd do szko³y.
�Gazeta Krakowska�,  24 kwietnia
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Co jest grane
w kinie

�Ba³tyk�

9-13 maja, godz. 18.15

Porzucona
USA, 2002
Katie (Katie Holmes) prze¿ywa ciê¿kie chwile. Nied³ugo czekaj¹ j¹ ostat-
nie egzaminy i obrona pracy magisterskiej. Nagle w jej ¿yciu pojawia
siê detektyw Wade Handler (Benjamin Bratt), który zadaje niepokoj¹-
ce pytania na temat jej by³ego ch³opaka Embriego (Charlie Hunnam)
i jego tajemniczego zaginiêcia sprzed dwóch lat. W miarê jak postê-
puje �ledztwo, Katie musi dokonaæ wyboru miêdzy przesz³o�ci¹,
a tym, co j¹ czeka...

16-20 maja, godz. 18.15

Dwa tygodnie na mi³o�æ
USA, 2002
Milioner George Wade (Hugh Grant) potrzebuje nowego doradcy
prawnego. Zatrudnia wiêc Lucy Kelson (Sandra Bullock), wykszta³-
con¹ na Harvardzie m³od¹ pani¹ adwokat. Lucy doskonale radzi sobie
w pracy, ale nie mo¿e znie�æ tego, ¿e George, który bez niej ledwo
potrafi zawi¹zaæ sobie krawat, traktuje j¹ bardziej jak sekretarkê, ni¿
doskonale wykszta³conego doradcê prawnego. Sk³ada wiêc Geor-
ge�owi dwutygodniowe wypowiedzenie.

23-27 maja, godz. 18.15

Gangi Nowego Jorku
USA, Niemcy 2002
Manhattan, rok 1845. Wielka bitwa gangów. Priest Vallon (Liam
Neeson) - przywódca gangu Irlandczyków ginie na oczach swego
syna - Amsterdama (Leonardo Di Caprio). Jego zabójc¹ jest brutal-
ny i bezlitosny przywódca grupy Amerykanów - Bill «Rze�nik»
(Daniel Day-Lewis). Po zakoñczeniu bitwy ma³y Amsterdam znika.
Po latach powraca na Manhattan z planem brutalnej zemsty...


