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Brzesko fetuje wstąpienie
Polski do Unii Europejskiej.

W młodych i dla młodych nadzieja...
Fot. Monika Targosz

Marek Kotfis
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T estament wobec przodków został spełniony – tak legendarny
      lider „Solidarności”, Lech Wałęsa, skomentował wstąpienie Polski do
Unii Europejskiej. Jakkolwiek by oceniać to, co stało się po historycznym

zrywie niezależnego i samorzą dnego związku, 1 maja 2004 roku zapisuje się w historii naszego
państwa i narodu jako jedna z najważniejszych dat. I choć zapewne długo nie ustaną spory, czy
można było wynegocjować lepsze warunki naszej akcesji do europejskiej wspólnoty, nawet najwięk−
si sceptycy nie mogą nikogo pozbawić rodzącej się nadziei na lepsze jutro.

Pierwszy weekend w nowej Europie upłynął pod znakiem radosnych zabaw, ale nie
zabrakło momentów o charakterze patriotycznym, doniosłym, pompatycznym. Odbywały się

zawody sportowe, turnieje, konkursy, występy estradowe, dyskoteki, a zamykające uroczystości
obchody Święta 3 Maja znakomicie zwieńczyły doniosłość wydarzenia. W Brzesku imprezy pro−
unijne zbiegły się z tradycyjnymi Dniami Młodych, co nadało całości wymiaru szczególnego sym−
bolu. Wejście Polski do Unii to przecież przede wszystkim szansa dla ludzi młodych. Jak ją
wykorzystają, zależeć będzie od nich samych – dla nich zostały otwarte granice, przed nimi rysują
się możliwości nieskrępowanego rozwoju w zbudowanym na demokratycznych fundamentach spo−
łeczeństwie obywatelskim.
Jednakże nie jesteśmy wolni od obaw, tym większych, że wejściu Polski do UE towarzyszą głęboki
kryzys państwa oraz brak zaufania do polityków i ludzi pełniących służbę publiczną. Jeśli więc do
głowy cisną się niepokojące myśli, to dotyczą one nie gorszej pozycji wyjściowej młodych w konfron−
tacji z rówieśnikami z Francji, Niemiec i Anglii, lecz z faktu, że w dużej mierze – niestety! – wciąż
będą nas reprezentować w Parlamencie Europejskim karierowicze, demagodzy oraz ludzie o mar−
nych kwalifikacjach i wątpliwym morale.

Z przerażeniem nasłuchiwałem więc głosów o tym, że na liście kandydatów Ligi Pol−
skich Rodzin ma znaleźć się Czesław Kwaśniak, radny sejmiku wojewódzkiego i szef brze−

skiej delegatury „Solidarności”. Nie śledziłem jego dokonań w minionej kadencji, ale ostatni rok
w zupełności wystarczył mi, by wyrobić sobie opinię całkowicie dyskredytującą go w moich oczach
jako polityka, działacza związkowego i człowieka, który z lubością odwołuje się do wartości chrze−
ścijańskich. Jego kłopoty, związane z prowadzeniem samochodu po pijanemu są powszechnie zna−
ne. Podobnie jak napastliwe, ale nie mające pokrycia w faktach, ataki kierowane na obecną
władzę naszego miasta i powiatu. Za sprawę swoiście pojętego honoru wziął sobie Kwaśniał
deprecjonowanie zasług burmistrza i w efekcie doprowadzenie do jego dymisji. Kiedy nie wystar−
czyły mu nie trzymające się kupy oszczercze oświadczenia i apele, założył w sądzie Janowi Musia−
łowi sprawę o domniemane pomówienie. Jej epilog był łatwy do przewidzenia, więc kiedy Kwa−
śniak zorientował się, że zmierza do kompromitacji, bez żadnego „ale” przystał na warunki ugody,
zaproponowane przez burmistrza. Zaraz jednak po umorzeniu sprawy, dowiódł, że obce jest mu
poczucie pokory. Bluźnierczo odwołał się do biblijnego nakazu o przebaczaniu, choć doskonale wie,
że łaską obdarował go litościwy adwersarz. Wycofanie bowiem przez burmistrza propozycji ugody
musiałoby spowodować kontynuowanie procedowania i ujawnienie prawdy o człowieku, mieniącym
się liderem brzeskiej prawicy.

Sądowe fiasko nie wyrzu ciło radnego Kwaśniaka na margines życia politycznego.
Wprawdzie nie ma go w peletonie ścigających się po eurodiety, ale LPR wyznaczyła mu

odpowiedzialną rolę w sztabie wyborczym swego ugrupowania. Śmiem jednak wątpić, czy jest on
zdolny do transferu chrześcijańskiego ducha do Brukseli, bo z Wałęsowską ideą spełniania testa−
mentu przodków na pewno nie ma nic wspólnego.

Marek Latasiewicz

Przebaczanie
a sprawa europejska
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Absolutorium,
kanalizacja, diety

odczas dziewiętnastej już w tej kadencji sesji Rady Miejskiej Brzeska
jednym z najważniejszych punktów debaty było głosowanie nad
udzieleniem burmistrzowi absolutorium za ubiegłoroczną działalność.
Zaprezentowano także kilka wariantów kompleksowej kanalizacji gminy
wg koncepcji, przedstawionej przez krakowską firmę Biprokom.

P

14 „za”, 6 „wstrzymujących”
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wyko−
nania budżetu gminy za 2003 rok oraz
po zapoznaniu się z pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni
postanowili udzielić Janowi Musiało−
wi absolutorium z ubiegłorocznej. Z dy−
stansem natomiast do głosowania po−
deszło sześciu rajców, skupionych
w klubie „Inicjatywa Radnych dla Brze−
ska”, którzy postanowili wstrzymać się
od głosu. – Nie wyrażamy aprobaty dla
wszystkich działań burmistrza. O naszej
decyzji przesądza chociażby zła sytuacja
ekonomiczna niektórych gminnych spół−
ek, na przykład MPK. Problemy nurtu−
jące gminę od lat, nadal więc nie zosta−
ły rozwiązane – prezentował stanowisko
klubu, radny Krzysztof Ojczyk. Głoso−
wanie nad absolutorium odbyło się za−
tem stosunkiem głosów 14 „za” oraz 6
„wstrzymujących się”.

Jak kanalizować?
Krakowskie przedsiębiorstwo projektowe
Biprokom zaprezentowało podczas sesji
cztery  wstępne warianty kanalizacji gmi−
ny. Przygotowano dokładne mapy z prze−
biegiem istniejących oraz koniecznych do
wybudowania kolektorów ściekowych,
przepompowni i oczyszczalni. Wariant

I przewiduje utworzenie dwóch zlewni
skupionych wokół istniejących oczyszczal−
ni w Brzesku i Sterkowcu, przy czym ta
druga będzie wymagała dobudowy kolej−
nego reaktora. Szacowany koszt realiza−
cji owego projektu skalkulowano na po−
ziomie ponad 130 mln złotych. Nieco
bardziej rozbudowany jest wariant II, któ−
ry zakłada funkcjonowanie trzech oczysz−
czalni – dwóch istniejących oraz budowę
nowego obiektu w Brzesku, nieopodal
przepompowni przy ul. Solskiego. Ten
pomysł bardzo się spodobał niektórym
radnym, gotowym dążyć do uniezależnie−
nia się od oczyszczalni browaru. W tym
przypadku koszt inwestycji sięgać może
nawet 153 mln zł. Analizowano również
trzecią koncepcję, zakładającą utworze−
nie trzech zlewni z wykorzystaniem ist−
niejących oczyszczalni, z jednoczesną ko−
niecznością budowy reaktorów w Buczu.
Koszt tego zadania mógłby wynieść ok.
133 mln zł.
Pod dyskusję poddano wreszcie wariant
zdecydowanie najdroższy, ale podobnie
jak wariant II, zyskujący aprobatę rad−
nych. Projekt ten scala niejako wszyst−
kie poprzednie propozycje. Byłyby to za−
tem cztery oczyszczalnie w gminie – dwie
w Brzesku, oraz po jednej w Sterkowcu
oraz w Buczu. Z symulacji kosztów oczysz−

czenia jednego metra sześciennego ście−
ków wynika, iż najbardziej ekonomicz−
nie są warianty II oraz IV, jednak oby−
dwa wymagają poniesienia największych
nakładów finansowych. Pozostałe propo−
zycje są porównywalne pod względem
kosztów oczyszczenia ścieków. W tym
przypadku istotne znaczenie ma wynik
negocjacji z Browarem Okocim, dotyczą−
cych ceny przyjęcia nieczystości z miasta.
„Dokonując wyboru wariantu, należy kie−
rować się również względami społeczny−
mi oraz strukturą finansowania inwe−
stycji z uwagi na fakt, iż projekty
infrastrukturalne charakteryzują się
dużą wrażliwością na jej zmianę. Wzrost
udziału kredytów w strukturze finanso−
wania ma bezpośrednie przełożenie na
wzrost kosztów inwestycyjnych, a co za
tym idzie – wzrost ceny za przyjęcie
i oczyszczenie 1 metra sześciennego ście−
ków” – czytamy w opracowaniu Biproko−
mu. Radni zostali zapoznani z możliwo−
ściami realizacji kompleksowej
kanalizacji w całej gminie, ale temat
będzie jeszcze powracał pod obrady na
najbliższych sesjach.

Diety bez zmian
W porządku kwietniowych obrad zna−
lazł się także projekt uchwały, dotyczą−
cy zróżnicowania diet dla radnych ze
względu na funkcje i członkostwo w ko−
misjach. Zgodnie z propozycją podstawa
diety dla przewodniczącego RM to 1800
zł, wiceprzewodniczących oraz przewod−
niczących komisji stałych – 850 zł, na−
tomiast pozostałych radnych 650 zł.
W zależności od ilości komisji, których
radny jest członkiem, opracowano ma−
tematyczny mnożnik podstawy diety –
0,9 dla osoby będącej członkiem jednej
komisji do 1,3 dla radnego pracującego
w czterech i więcej komisjach. Z propo−
zycją tą zbiegł się apel klubu mniejszo−
ściowego o zmniejszenie diet radnych (do
500 zł dla radnego nie pełniącego żad−
nych dodatkowych funkcji). W związku
z tym projekt przygotowany na sesję
upadł, a uposażenie radnych pozostało
na dotychczasowym poziomie.

Zasłużony bank
W trakcie sesji podjęto też uchwałę do−
tyczącą nadania tytułu „Zasłużony dla
Miasta Brzeska” Bankowi Spółdzielcze−
mu w Brzesku, który w tym roku obcho−
dzi jubileusz 130−lecia istnienia. Wnio−
sek o nadanie zaszczytnego tytułu rada
nadzorcza tej instytucji umotywowała
szeregiem zasług dla rozwoju spółdziel−
czości na tym terenie oraz wkładem w dzi−
siejszy potencjał ziemi brzeskiej.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Przeciwko
udzieleniu

absolutorium
burmistrzowi

Janowi Musiałowi
nikt nie głosował.

Fot. arch.
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rzeska kryta pływalnia funkcjonuje już od roku, dlatego też z tej okazji
przygotowano wiele atrakcji dla mieszkańców miasta. Świetnym
prezentem rocznicowym dla basenu było przyznanie II nagrody gminie
jako najlepszemu inwestorowi obiektu sportowego w 2003 r.

B

Dwutygodnik samorządowy
„Wspólnota” opublikował ran−
king przedstawiający, które
województwa, powiaty i gminy
pozyskały najwięcej pieniędzy
z zagranicznych źródeł. Zesta−
wienie opracowano na podsta−
wie danych z 2002 r., uwzględ−
niając tylko pieniądze już
wydane, a nie przyznane.
W województwie małopolskim
liderem jest Gmina Brzesko, a
w skali kraju plasuje się na wy−
sokiej, 16. pozycji wśród miast,
będących siedzibą powiatu.

W przeliczeniu na jednego miesz−
kańca w 2002 r. wydano w Brzesku
13,50 zł środków z zagranicznych
funduszy. Bardzo dobrze prezen−
tuje się również powiat brzeski, któ−
ry zajmuje 8. miejsce w Polsce ze
wskaźnikiem 11,72 zł, pozyska−
nych na jednego mieszkańca. Ko−
lejny przedstawiciel Małopolski
w tym rankingu, powiat gorlicki,
jest dopiero na 22. pozycji ze
wskaźnikiem 6,68 zł.
– To dobra wiadomość, bowiem po−
twierdza operatywność i przedsię−
biorczość naszych urzędników –
komentuje wyniki rankingu bur−
mistrz Jan Musiał. – Na szczegól−
ne pochwały zasługują pracownicy
Biura Promocji i Rozwoju Miasta.
Są podstawy do prognozowania, że
kolejne lata będą dla naszego mia−
sta i gminy nie mniej pomyślne. To
wielkie wyzwanie dla nas, bo bez
pomocy zagranicznych środków nie
bylibyśmy w stanie zrealizować
wielu przedsięwzięć. Dzięki pozy−
skanym z funduszu PHARE 2002
ponad 4 mln euro udało się nam
sfinalizować gigantyczny projekt
kanalizacji i zagospodarowania po−
łudniowej części gminy.
Trzeba jednak przyznać, że choć
Brzesko zajęło bardzo wysokie
miejsca w rankingu, to od liderów
dzieli nasze miasto spory dystans.
Słubice, które przodują w klasyfi−
kacji, pozyskały z zagranicy ponad
452 zł, a drugi Bolesławiec – nie−
spełna 112 zł w przeliczeniu na jed−
nego mieszkańca. Wśród powia−
tów najlepszy jest sanocki
z Podkarpacia (35,8 zl).      mk

Nagroda stała się uwieńczeniem starań
władz Brzeska o budowę krytej pływalni
i zaszczepienie bakcylem pływania miesz−
kańców. Obawy okazały się bezpodstaw−
ne. Z perspektywy roku widać jednak, że
i jedno, i drugie udało się zrealizować. Jest
więc powód do świętowania. – Nagroda ta
jest tym cenniejsza, iż jest efektem pro−
mocji gminy na zewnątrz. Cieszy fakt, iż
inwestycja została wysoko oceniona przez
gremium fachowców zarówno pod wzglę−
dem funkcjonalności, jak również konstruk−
cji. Najistotniejszym walorem jest jednak
to, że służy społeczeństwu – uważa bur−
mistrz Jan Musiał (na małym zdjęciu w
towarzystwie swych zastępców – Krzysz−
tofa Bigaja i Bogdana Dobranowskiego –
prezentuje pamiątkowy dyplom).
Przygotowany program zabaw i konkursów
był niezwykle bogaty. Ustanowiono rekord
powiatu w pływaniu 24−godzinnym, odby−
ły się pokazy sekcji pływackiej, działającej
przy brzeskiej pływalni. Trzeba w tym miej−
scu dodać, że w grupie znajdują się osoby,
które jeszcze w maju ubiegłego roku w ogó−
le nie umiały pływać. Dzisiaj w wodzie ra−
dzą sobie świetnie. Duża w tym zasługa
instruktora Marcina Kacera, byłego wi−
cemistrza Polski w pływaniu stylem mo−
tylkowym. W ramach imprez odbył się tak−
że pokazowy trening ratowników wodnych,
grupy składającej się z bardzo młodych osób

(najmłodszy ma 13 lat), prezentujących spe−
cyfikę tej służby.
23 kwietnia zorganizowano natomiast tra−
dycyjne zawody pływackie. – Jest to turniej,
cieszący się coraz większą popularnością.
Obserwujemy zapotrzebowanie na tego typu
rywalizacje – mówi dyrektor pływalni, Jan
Waresiak. – Osoby, które wielokrotnie star−
tują w zawodach, odnotowują coraz lepsze
wyniki, niektórzy poprawiają swe rekordy
życiowe – dodaje. W związku z rocznicą funk−
cjonowania obiektu postanowiono zaprezen−
tować także nową formę aktywnego wypo−
czynku w wodzie – turniej waterpolo.
Dyrektor ma nadzieję, iż zabawa zyska wielu
zwolenników i być może uda się w przyszło−
ści zorganizować serię miniturniejów gry
w piłkę wodną, a może nawet ligę.
Prawdziwą gratką dla osób lubiących
przebywać na basenie była też możliwość
wykupienia drugiej godziny pobytu na pły−
walni za symboliczną złotówkę. – Odwie−
dza nas sporo osób, dla których jedna
godzina pobytu na basenie to zbyt mało,
dlatego właśnie im postanowiliśmy wyjść
naprzeciw – uważa Jan Waresiak. Rocz−
nicowe atrakcje wzbogaciła także grupa
Akademickiego Klubu Płetwonurków
„Nototenia”, która wykonała specjalny
pokaz nurkowania oraz zaprosiła zgro−
madzonych do samodzielnej próby zanu−
rzenia w pełnym ekwipunku.         (IW)

Nagrodzona
pływalnia

Brzesko liderem
Małopolski!
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O planach dotyczących budowy autostra−
dy na odcinku od Krakowa do Tarnowa
oraz projektach przebudowy istniejących
dróg krajowych rozmawiali 16 kwietnia
burmistrz Jan Musiał oraz goszczący
w Brzesku Zbigniew Rapciak, dyrektor
krakowskiego oddziału GDDKiA. Koncep−
cje zmian układu komunikacyjnego w re−
jonie miasta napawają wielkim optymi−
zmem lokalne władze, ale przede
wszystkim kierowców...
Budowa odcinka autostrady A−4 z dnia na
dzień staje się coraz bardziej realna. –
Aktualnie posiadamy wykupione 60 pro−
cent gruntów pod tę inwestycję. Przezna−
czyliśmy na to zadanie w sumie ok. 100
mln zł. Równolegle prowadzone są prace
archeologiczne, na które wydamy kolejne
10 mln zł. Pozostałe do wykupienia nie−
ruchomości są wprawdzie powierzchnio−
wo niewielkie, lecz często ich stan prawny
bywa nieuregulowany – mówi dyrektor
oddziału południowo−wschodniego Gene−
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Krakowie, Zbigniew Rapciak.
Na planowanym odcinku autostrady znaj−
dować się będzie sześć węzłów, w tym rów−
nież w Brzesku. Aby jednak do niego
dojechać musi zostać gruntownie przebu−
dowana ul. Leśna, która w przyszłości sta−
nie się przedłużeniem drogi krajowej nr
75 wiodącej do Nowego Sącza. Ulica bę−
dzie poszerzona, pojawi się wzmocniona
nawierzchnia, chodniki, ekrany akustycz−
ne oraz wielopoziomowe skrzyżowanie z li−
nią kolejową. – Już teraz rozpoczynamy

modernizację całej drogi K−75, w pierwszej
kolejności na odcinku od Wytrzyszczki do
Nowego Sącza, a w Jurkowie budujemy
rondo w miejsce dawnego skrzyżowania –
wymienia Rapciak.
Obok sieci dróg krajowych także droga
wojewódzka 768 doczeka się przebudo−
wy. Rozmowy władz gminy, powiatu,
GDDKiA oraz marszałka województwa
doprowadziły do opracowania koncepcji
przyszłego wizerunku trasy biegnącej
z Brzeska, przez Szczurową, do mostu
w Górce i dalej do Koszyc. Ponieważ obec−
na jezdnia, wijącą się wśród gęstej zabu−
dowy, nie spełnia wymaganych norm,
postanowiono wybudować ją niemal od
nowa z ominięciem najbardziej narażo−
nych na uciążliwości wsi. Także Mokrzy−
ska wzbogacą się o obwodnicę, a sama
droga 768 będzie również włączona do
węzła autostradowego „Brzesko”.
Całkowity koszt budowy autostrady sza−
cowany jest na ok. 1,9 mld zł. Pod koniec
kwietnia otwarte zostały oferty na wyko−
nawcę projektu budowlanego, a w ciągu
miesiąca ma zostać podpisana umowa
z najlepszym oferentem. Pierwsze wbi−
cie łopaty przewidziano na przełom lat
2005 i 2006, natomiast oddanie gotowej
arterii do użytku planuje się na 2008 rok.
Najważniejsza informacja to jednak ta,
że w pierwszej kolejności oddany zosta−
nie odcinek pomiędzy Krakowem a Brze−
skiem. W terminie późniejszym autostra−
dowa nitka pobiegnie do Tarnowa.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Przyjechał eurobus
DO BRZESKA przyjechał euro−
bus, który odwiedza miejscowości
w Małopolsce i województwa
świętokrzyskiego. Wraz z nim do−
tarł do miasta poseł Bogdan
Klich, obserwator w Parlamencie
Europejskim. Zachęcał on miesz−
kańców do uczestnictwa w czerw−
cowych wyborach. Próbował rów−
nież uspokoić tych, którzy
obawiają się naszego uczestnic−
twa w Unii. Miting na placu Ka−
zimierza Wielkiego zainteresował
przeważnie młodych mieszkańców
naszego miasta.

Wyłudzony podatek
BRZESKA prokuratura zarzu−
ciła właścicielowi jednej z firm
budowlanych w Brzesku wyłu−
dzenie od Skarbu Państwa
kwoty około 250 tys. zł. Stało
się to możliwe dzięki posługi−
waniu się dokumentami oraz
fakturami poświadczającymi
nieprawdę. Proceder, zdaniem
prokuratury, realizowano we
współpracy z mniejszymi pod−
miotami, będącymi podwyko−
nawcami. Wystawiali oni fak−
tury na roboty budowlane
w rzeczywistości niewykonane.
Dzięki temu zleceniodawca
zwiększał swe koszty, co powo−
dowało uszczuplenie płaconego
przez niego podatku dochodo−
wego. Po przedstawieniu zarzu−
tów prokuratura zastosowała
wobec przedsiębiorcy środek
zapobiegawczy w postaci porę−
czenia majątkowego w wysoko−
ści 40 tys. zł. Jeśli podejrzenia
się potwierdzą właścicielowi
firmy grozi nawet 10 lat pozba−
wienia wolności.

Woda dla Bucza
W CIĄGU najbliższego roku
Bucze zostanie zwodociągowa−
ne. Gmina rozstrzyga obecnie
przetarg na wykonanie robót,
a do walki o zlecenie stanęło aż
jedenastu wykonawców. War−
tość całego zadania szacuje się
na blisko 1,5 miliona złotych,
jednak aż 40 procent kosztów
pokryje fundusz SAPARD. Sieć
wodociągowa liczyć będzie w su−
mie trzynaście kilometrów, wy−
konanych będzie ponad trzy ty−
siące przyłączy do budynków
mieszkalnych.

Burmistrz Jan Musiał oraz dyr. Zbigniew Rapciak w miejscu, gdzie znajdować się
będzie zjazd z drogi K−4 w kierunku autostrady.        Fot. I. Węglowski

ak dobrze pójdzie, za cztery lata do Krakowa będziemy jechać autostradą
pół godziny. Czy to realna wizja? Wszystko wskazuje na to, że tak. Prace
przy budowie odcinka autostrady, łączącej Kraków z Brzeskiem, rozpoczną
się już w przyszłym roku...

J

Autostrada 2008
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Przemiany następowały
powoli. W 1951 r. cechy
branżowe połączono
w Cech Rzemiosł Różnych.
W 2002 r. nastąpiła zmia−
na nazwy, związana ze
stworzeniem możliwości
przyjęcia większych zakła−
dów, zatrudniających do 50
osób. – To nam pozwoliło funk−
cjonować finansowo – mówi Krysty−
na Przybyło, kierowniczka brzeskiego
biura Cechu.
Brzesko to jedyne miejsce, gdzie w or−
ganizacji cechowej utrzymano pełne za−
trudnienie po zmianach ustrojowych.
Obecnie na etatach jest pięciu pracow−
ników, a podmiot ich zatrudniający
utrzymuje się sam. Jednocześnie łoży
na rzecz jednostki nadrzędnej – Izby
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Tarnowie i Związ−
ku Rzemiosła Polskiego. Zakresem
działania obejmuje cały powiat brzeski
oraz gminy Zakliczyn i Wojnicz.
Nie istnieje przymus przynależności do
Cechu dla rzemieślników. Niemniej jed−
nak, obowiązek taki mają te jednostki,
które zdecydują się na szkolenie
uczniów. Zakłady zrzeszone muszą prze−
strzegać statutu i płacić składki. Ich
wysokość jest uzależniona od ilości za−
trudnionych pracowników.
Dla Marka Pukala przynależność do
Cechu jest kwestią tradycji. Korzysta
z pomocy prawnej i organizacyjnej w szko−
leniu uczniów. Cech pośredniczy w zawie−
raniu umów o naukę zawodu i organizu−
je egzaminy czeladnicze oraz
mistrzowskie. Dlaczego Marek Pukal
zdecydował się uczyć zawodu? – To za−
pewnia ciągłość pozyskiwania pracowni−
ków – odpowiada. Znaczną część perso−
nelu jego zakładu stanowią byli
uczniowie. Nie korzysta on z oferowanej
przez organizację cechową obsługi rozli−
czeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych. Podobnie jak

większe zakłady, posiada
własne służby księgowe.
Natomiast Marek Świe−
rad liczy głównie na do−
radztwo prawne. Do zrze−
szonych przedsiębiorców
Cech rozsyła informatory

o zmianach w przepisach.
Wszystkich rzemieślników

dotyczą też szkolenia BHP.
Stowarzyszenie posiada własny fun−

dusz socjalny, który służy organizacji
pomocy dla przedsiębiorców w trudnej
sytuacji. O przyznawaniu świadczeń
decyduje Komisja Socjalna. Organizu−
je się też spotkania opłatkowe i wyjaz−
dy na Jasną Górę na pielgrzymkowy
Zjazd Rzemiosła.
O wpisaniu się Cechu w krajobraz mia−
sta świadczą nie tylko pamiątkowe ta−
blice, lecz także stała współpraca z in−
nymi jednostkami. Urząd Miasta
i Gminy stosuje ulgę w podatku od nie−
ruchomości dla podmiotów szkolących
uczniów. Organizacja dostarczyła ekspo−
naty na wystawę w Starostwie Powiato−
wym, promującą naukę rzemiosła wśród
gimnazjalistów. W ramach praktycznej
części egzaminu czeladniczego uczący się
zawodu pracowali trzy dni na rzecz Szko−
ły Katolickiej. Rzemieślnicy finansują
także renowację ołtarza Matki Boskiej
w Kościele św. Jakuba. Ubrani w galowe
stroje członkowie zarządu organizacji ce−
chowej biorą udział w uroczystościach 3
Maja i 11 Listopada. Rzemieślnicy pro−
wadzą także działalność charytatywną.
Z inicjatywy Anny i Kazimierza Kura−
lów, z pomocą Cechu uruchomiono jadło−
dajnię „Caritasu”.
Średniowieczna tradycja w Brzesku nie
wydaje się przeżytkiem. A skoro czas
nie stoi w miejscu, zmiany obejmują
także jej wytwory. Miejscowa organi−
zacja cechowa dba o dostosowanie się
do zmieniających się czasów i wyma−
gań członków.

ID

Przeciw chuliganom
22.000 TYSIĄCE ZŁOTYCH
przeznaczone zostało z rezerwy
budżetowej na budowę metalowe−
go ogrodzenia wokół stadionu Oko−
cimskiego Klubu Sportowego. Była
to dotacja wymuszona względami
bezpieczeństwa, gdyż brzeski sta−
dion dopuszczany jest przez poli−
cję do rozgrywek tylko warunkowo
z uwagi na stan bezpieczeństwa.

Bezdomny polskich gmin
5 KWIETNIA przybył do Brze−
ska Tomasz Kwiek. Pochodzi z Eł−
ku, jednak od wielu lat ma status
bezdomnego i w żadnym zakątku
kraju nie zagrzewa długo miejsca.
Podróżuje rowerem, odwiedzając
przedstawicieli kolejnych władz
samorządowych polskich gmin.
Kwiek ma 34 lata, a od 1989 r.
tworzy kroniki upamiętniające jego
wizyty w jednostkach samorządo−
wych naszego kraju. Twierdzi, że
odwiedził już ok. 3 tysięcy wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
ale w Brzesku był po raz pierwszy.
Niezwykłego gościa przyjął wice−
burmistrz Krzysztof Bigaj, doko−
nując oczywiście wpisu do wieloto−
mowej kroniki, misternie
prowadzonej przez pana Tomasza.

Rocznicowe recytowanie
Z OKAZJI 105. rocznicy urodzin
Ewy Szelburg−Zarembiny Cen−
trum Kultury w Gnojniku zorgani−
zowało konkurs recytatorski utwo−
rów tej poetki. Do udziału w nim
zaproszono uczniów szkół z tere−
nu całej gminy. Zwycięzcą został
Paweł Bojkowski z Biesiadek, wy−
przedzając Aleksandra Sikorę i Al−
berta Tekielę z Gnojnika. Kolejnym
etapem zmagań będzie konkurs na
szczeblu powiatowym.

Tenis pod chmurką
NA TERENIE osiedla Brzezo−
wieckie pojawiły się nowe ele−
menty wyposażenia placów za−
baw dla dzieci. Ustawiono cztery
stoły pingpongowe oraz pierwszy
w mieście stolik do gry w szachy.
Pomysł nie jest nowy, gdyż pierw−
szy tego typu „element architek−
tury” pojawił się w ubiegłym roku.
Duże zainteresowanie oraz dba−
łość młodzieży o ten sprzęt skło−
niła zarząd osiedla do zakupu
kolejnych. Całość została sfinan−
sowana z funduszy osiedlowych.

Rzemieślnicza
tradycja

brew pozorom nie jest to tylko sztuka władania młotkiem, cięcia rur czy
wypieku chleba. Przez lata Brzesko wypracowało sobie organizację, której
korzenie sięgają średniowiecza. Nowe czasy wymusiły jednak zmiany.
Obecnie Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców
zrzesza około 400 podmiotów.

W
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aritas to nie struktury, to przede wszystkim ludzie, którzy doświadczyli
bogactwa Miłosierdzia Boga i dlatego świadczą o nim słowem i czynem –
powiedział biskup Wiktor Skworc do członków parafialnych oddziałów
Caritasu z diecezji tarnowskiej, zebranych podczas dorocznego święta
w Kościele Miłosierdzia Bożego w Brzesku.

C

W trakcie uroczystości osobom i instytu−
cjom, wyróżniającym się aktywnym uczest−
nictwem w działalności Caritasu lub
wspierającym jej działalność wręczono li−
sty dziękczynne. Wśród wyróżnionych
znalazła się gmina Brzesko, zarząd Spół−
ki Carlsberg Okocim oraz zarząd Fun−
dacji Wspólna Droga za systematycz−
ne wspieranie Jadłodajni dla Ubogich.
Doceniona za swoją działalność charyta−
tywną została także firma Granit. Wyróż−
nienia otrzymały wolontariuszki Urszula
Mrówka i Maria Świerczek, działające
przy parafialnej Caritas w Jadownikach.

Oddziały Caritasu znajdują się przy każ−
dej z trzech brzeskich parafii, świadczą
pomoc zgłaszającym się tam osobom.
Udzielenie jej poprzedzone bywa zazwy−
czaj oceną sytuacji wspomaganego. Przy−
kładem takiego indywidualnego wspar−
cia jest: opłacanie obiadów w szkole
dzieciom z gorzej sytuowanych rodzin, wy−
dawanie paczek żywnościowych, dary
w postaci używanej odzieży i sprzętów go−
spodarstwa domowego lub zapomogi fi−
nansowe na określony cel.

Bezmiar potrzeb
Najstarszy w regionie parafialny oddział
Caritasu powstał prawie 12 lat temu przy
Kościele św. Jakuba w Brzesku. Pracuje
w nim 13 wolontariuszy, większość z nich
od samego początku. Obecnie pełnią oni
dyżury w każdy piątek. To właśnie w te
dni wydawane są potrzebującym paczki
żywnościowe oraz odzież.

Kościelna organizacja charytatywna po−
maga także dzieciom i młodzieży z bied−
nych rodzin. Umożliwia im m.in. zakup
biletów miesięcznych na dojazdy do szkół.
– Udzielamy także zapomóg na zakup
leków, opłacenie rachunków za gaz czy
energię elektryczną – mówi ks. Wiesław
Czaja, opiekun parafialnego Caritasu.
Tradycją stało się już organizowanie let−
niego i zimowego wypoczynku dla dzieci.
Na przygotowanych przez nas koloniach
czy półkoloniach co roku wolny czas spę−
dza kilkadziesiąt osób. – Celem takich
akcji jest dożywianie dzieci, poprawa sta−
nu zdrowia i kondycji fizycznej, kształto−
wanie umiejętności właściwego zachowa−
nia, ale też oderwanie ich od często
patologicznych środowisk, w których żyją
– dodaje ks. Czaja.

Zupa dla stu
Od dwóch lat z inicjatywy wolontariu−
szy Caritasu działa w Brzesku jadłodaj−
nia dla ubogich. Choć sam pomysł po−
czątkowo miał wielu przeciwników, teraz
nikt nie ma wątpliwości, że ta placówka
była potrzebna. Codzienne na gorącą
zupę przychodzi tam blisko sto osób.
W porze zimowej zdarza się, że ich licz−
ba sięga nawet 150. Z jadłodajni korzy−
stają osoby, dla których niejednokrotnie
jest to jedyny posiłek w ciągu dnia. – To
przykład, że wspólnymi siłami można
wiele zdziałać. Jadłodajnię udało się
otworzyć, ponieważ znalazło się wielu
życzliwych ludzi. Rzemieślnicy za dar−
mo wyremontowali lokal, udostępniony
przez władze miasta, które co roku
wspierają to dzieło – mówi ks. Czaja.
W sumie na wsparcie potrzebujących
w zeszłym roku Caritas przy Parafii św.
Jakuba wydał 118 tysięcy złotych. Oczy−
wiście, tak ogromna pomoc nie mogłaby
zostać udzielona, gdyby nie hojność do−
broczyńców. Główne dochody organizacji
stanowi wsparcie przekazywane przez
instytucje, choćby Urząd Miejski, Bro−
war Carlsberg Okocim czy Fundację
Wspólna Droga. Swoje pieniądze skła−

dają także parafianie do skarbony św.
Antoniego oraz na tacę w każdy pierw−
szy piątek miesiąca i Środę Popielcową.

Bezimiennie i bezinteresownie
„Młodszym” oddziałem Caritasu jest ten
przy parafii Miłosierdzia Bożego. Liczy
dopiero dwa lata. Jednak 30 wolonta−
riuszy zrobiło w tym czasie już bardzo
wiele dla ubogich. Stale pod swoją opie−
ką mają blisko 70 rodzin. Oprócz wyda−
wania żywności, zorganizowano m.in. ko−
lonie dla 60 dzieci. Prowadzone jest
dożywianie dzieci, przychodzących do
świetlicy profilaktycznej. – Taką stałą
naszą pomocą jest także odwiedzanie
chorych, którzy nie mogą wychodzić z do−
mów. Zawsze przynosimy im jakieś
skromne upominki – mówi Tadeusz

Olchawa z Caritas przy Parafii Miło−
sierdzia Bożego. W sumie w zeszłym
roku na pomoc potrzebującym wydano
tam ponad 35 tysięcy złotych. – Pienią−
dze pochodzą przede wszystkim ze skar−
bony ustawionej w kościele oraz z kwest
prowadzonych wśród parafian – dodaje
Jolanta Olchawa, również wolonta−
riuszka Caritasu. Jedną z największych
zeszłorocznych akcji, jakie zorganizował
oddział przy Parafii Miłosierdzia był
Powiatowy Dzień Seniora. Blisko 100
osób w podeszłym wieku odwiedziło Ła−
giewniki, a później spotkało się na
wspólnym poczęstunku.
Oba odziały Caritasu włączają się rów−
nież w ogólnopolskie akcje, takie jak
zbiórka na rzecz poszkodowanych w trzę−
sieniach ziemi i innych kataklizmach czy
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Wolontariusze Caritasu często pozostają
bezimienni, a jak sami podkreślają, pra−
cują bezinteresownie. Nie oczekują splen−
dorów. – Robię to, bo sprawia mi to satys−
fakcję. Cieszy mnie, że mogę komuś pomóc,
ulżyć w codziennym życiu. Życzliwe spoj−
rzenie tych ludzi, czy choćby uśmiech są
dla mnie naprawdę ważne – mówiła jed−
na z uczestniczek brzeskich diecezjalnych
uroczystości Święta Caritasu.

Fot. i tekst: ŁUKASZ WRONA

Miłosierdzie
Caritasu

Ks. Wiesław Czaja. Bp Wiktor Skworc wręcza list
dziękczynny burmistrzowi Brzeska
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Eugeniusz Brzęk (lat 82)
Tomasz Mularz (15)
Apolonia Obal (81)
Władysław Sapała (81)
Jan Cebula (78)
Władysław Głąb (77)
Zofia Lechowicz (92)
Janina Sukiennik (82)
Franciszka Zachara (68)
Rozalia Kowalczyk (80)
Tadeusz Drabik (65)
Kazimierz Jagielski (85)
Stefania Michalczyk (81)
Wiktoria Jędryka (87)
Józef Kiczka (83)
Stanisław Kościuk (82)
Anna Kachnikiewicz (84)
Eugeniusz Górka (65)
Janusz Piekarz (49)
Stefania Gadowska (78)
Józef Gawlik (72)
Janina Blaschke (81)
Andrzej Kurzydło (49)
Maria Grabek (74)
Wanda Nabielec (75)
Adela Kusiak  (85)
Zofia Kula  (72)

Docieplone przedszkole
W Publicznym Przedszkolu nr 7
w Brzesku wykonano nową elewację
oraz docieplono ściany. Inwestycja była
niezbędna ze względu na fatalny stan
budynku, który został nadwątlony przez
powódź z 1997 roku. Obecnie placów−
ka przeszła już generalny remont i słu−
ży blisko pięćdziesięciu maluchom.
– Pieniądze na inwestycję ocieplenia
przedszkola i wykonanie elewacji po−
chodziły z rezerwy burmistrza. Udało
się na ten cel wygospodarować ok. 10
tysięcy zł, jednak nie byłaby możliwa
realizacja wszystkich prac, gdyby nie
pomoc sponsorów – mówi naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
UM w Brzesku, Józef Cierniak.
Firma Matik Chemiplast obniżyła
ceny wszystkich materiałów użytych do
remontu placówki, dzięki czemu zada−
nie nie obciążyło zbytnio gminnej kasy.
Swój wkład wniósł także Jerzy Caban,
właściciel firmy remontowo−budowla−
nej. Dyrektorka przedszkola, Katarzy−
na Gaździk, postanowiła iść za ciosem.
W ciągu swej dwuletniej kadencji uda−

Symboliczne oddanie inwestycji
z udziałem sponsorów i wykonawcy.

   Fot. I. Węglowski

ło się jej doprowadzić do moderniza−
cji instalacji centralnego ogrzewania,
odnowienia pomieszczeń i wymiany
stolarki okiennej. Na ocieplenie cze−
ka jeszcze strop budynku. Stan obiek−
tu jeszcze niedawno pozostawiał wie−
le do życzenia. Zagrzybione ściany,
odpadające tynki, zniszczone okna –
to już przeszłość. Obecnie najmłodsi
mogą tutaj spędzać czas w... cieplar−
nianych warunkach.         (iw)

W ramach corocznego programu sta−
żowego „Prawdopodobnie Najlep−
si”, blisko 50 studentów i absolwen−
tów wyższych uczelni spotkało się
w Browarze Okocim z kadrą kie−
rowniczą. To już trzecia edycja pro−
gramu, realizowanego przez Grupę
Carlsberg Okocim.

– Wierzę, że nie ma rzeczy niemożli−
wych. Moja definicja na sukces zawo−
dowy i prywatny to wiara w to, że aby
coś osiągnąć, trzeba chcieć i otaczać się
„najlepszymi z najlepszych” – takim
przesłaniem Marcin Piróg, prezes Gru−
py Carlsberg Okocim, zachęca młodych
absolwentów do pracy w zarządzanej
przez siebie firmie.
Jednym z etapów procesu rekrutacji są
Dni Stażysty. Po wstępnej selekcji apli−
kacji, gros studentów jest zapraszanych
na spotkania do poszczególnych browa−
rów Grupy. – Taka forma rekrutacji no−
wych kadr zdaje chyba najlepiej egza−
min – twierdzi Melania Popiel,
rzecznik prasowy firmy. – Potwierdza−
ją to doświadczenia w tym zakresie
z ostatnich lat. Szkoda tylko, że w tym
roku nie ma ani jednego kandydata do
pracy w Okocimiu z Brzeska...

Najlepsi do browaru
poszukuje łącznie 20 stażystów do pra−
cy w 11 działach. Zwycięzcy programu
„Prawdopodobnie Najlepsi” rozpoczną
dwuletni staż w lipcu 2004 roku. Po
roku pracy pod okiem wyznaczonych
mentorów, najlepsi będą mieli szansę
zdobywania doświadczenia w placów−
kach zagranicznych.

         (m)

ODESZLI W KWIETNIU

Podczas kwietniowego spotkania
w Browarze Okocim najliczniejszą gru−
pę stanowili absolwenci krakowskich
uczelni. Ale nie brakowało także i ta−
kich, którzy przyjechali z drugiego koń−
ca Polski, tak jak Anna Lawrenc ze
Stargardu Szczecińskiego. Byli też kan−
dydaci z Bielska−Białej, Andrychowa,
ze Śląska i Rzeszowa. Po spotkaniu
z kadrą kierowni−
czą, kandydaci na
stażystów mieli
okazję porozmawiać
o pracy w browarze
z osobami obecnie
odbywającymi staż.
Wszystkim bacznie
przyglądano się, ob−
serwowano ich reak−
cje, szczególnie zaś
predyspozycje do
przyszłej pracy oce−
niano podczas kilku−
godzinnej gry inte−
gracyjnej.
W tym roku firma
Carlsberg Okocim Kandydaci na stażystów w Browarze Okocim. Fot. M. Latasiewicz
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Niespodziewanym epilogiem zakończy−
ła się przed sądem w Brzesku sprawa
o naruszenie dóbr osobistych z powódz−
twa Czesława Kwaśniaka przeciwko
burmistrzowi Janowi Musiałowi.
Zaproponowana przez burmistrza na pierw−
szym posiedzeniu sądu ugoda nie została
przyjęta przez oskarżyciela, który doma−
gał się przeprosin. Na wniosek obrony sąd
zdecydował się zweryfikować powody, ja−
kie stoją na przeszkodzie, że Kwaśniak nie
może stawiać się na rozprawach i skiero−
wał go na kolejne badania przez biegłych
lekarzy. Niedługo potem oskarżyciel zmie−
nił jednak zdanie i zdecydował się przyjąć
wcześniej zaproponowaną treść ugody,
w której burmistrz Musiał stwierdził, że

nie było jego intencją obrażanie Czesława
Kwaśniaka. 22 kwietnia br. ugodę pod−
pisano, a sąd umorzył postępowanie.
Przypomnijmy, że burmistrz Musiał na
łamach BIM−u powiedział, że radny Kwa−
śniak w związku z prowadzeniem samocho−
du po pijanemu w maju ub. roku „w spo−
sób ewidentny prawo naruszył, a obecnie
ma poważne problemy z wymiarem spra−
wiedliwości, zmienia zeznania i mataczy”.
Sprawa przed sądem w Tarnowie została
zawieszona do końca lipca 2004 r., ponie−
waż biegli orzekli, że oskarżony ze wzglę−
du na stan zdrowia nie może stawić się
przed obliczem Temidy. Nie przeszkadza
mu to jednak prowadzić aktywnej działal−
ności politycznej, m.in. uczestnicząc w pra−
cach sztabu wyborczego Ligi Polskich Ro−
dzin przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego.           (m)

Mija półtora roku od chwili, kiedy
w brzeskiej Radzie Miejskiej władzę
sprawuje większościowa koalicja
skupiona w Klubie Współpracy Sa−
morządowej. Został on zawiązany
w wyniku zawartego ponad podzia−
łami politycznymi porozumienia
programowego, które podpisało 13
radnych. Dokonując oceny działal−
ności tegoż klubu, warto przypo−
mnieć treść deklaracji z 16 listopa−
da 2002 roku. Oto ona:

„Szanując wzajemnie swoje przekonania
polityczne i światopoglądowe, postanowi−
liśmy założyć Klub Radnych, który w pracy
na rzecz społeczności lokalnej kieruje się
dobrem wspólnym mieszkańców, godno−
ścią i wartościami chrześcijańskimi. Je−
steśmy przekonani, że jedynie samorząd
lokalny przywiązany do tradycji i wieko−
wego dziedzictwa Ojców przyniesie Brze−
sku pomyślność.
W ramach klubu zobowiązujemy się pro−
wadzić dialog na temat wszystkich za−
dań stojących przed władzami samorzą−
dowymi. Wszyscy członkowie Klubu mają
równe prawo zgłaszania swoich przemy−
śleń i propozycji dotyczących zarówno wy−
stępujących potrzeb, jak i sposobu ich roz−
wiązania.
Dążeniem naszym jest prowadzenie roz−
sądnej, opartej na realiach ekonomicz−
nych i faktycznych możliwościach gminy,
gospodarki środkami publicznymi, tak,

Po dwuletniej przerwie, w miedzia−
nej kadzi, pamiętającej początki oko−
cimskiego Browaru znowu warzone
będzie piwo. W pomieszczeniu, w któ−
rym mistrzowie piwowarscy dbali
o najwyższą jakość produkcji już
w połowie XIX wieku, znowu unosi
się charakterystyczny zapach słodu.
Stara warzelnia została poddana grun−
townej modernizacji. Ze względu na ko−
nieczność zwiększenia produkcji do re−
montu przystąpiono już w grudniu

Deklaracja
samorządowej

współpracy

aby każde osiedle i sołectwo mogło uczest−
niczyć w rozwoju gminy.
Połączyliśmy wspólne dążenia i pro−
gram, których celem jest dalszy rozwój
miasta i gminy Brzesko. Zamierzamy
realizować działania w następujących
dziedzinach:
– podniesienie poziomu bezpieczeństwa
gminy Brzesko poprzez ścisłą współpra−
cę z policją i strażą pożarną;
– rozwój inwestycyjny i pozyskiwanie
środków z zewnątrz, które będą sprzyjać
powstawaniu nowych miejsc pracy;
– aktywizacja środowiska wiejskiego
i poszukiwanie alternatywnych źródeł
dochodu;
– dalsza rozbudowa w gminie sieci wo−
dociągowej, kanalizacyjnej oraz drogowej;
– ekologia – kompleksowe rozwiązanie
gospodarki odpadami, edukacja ekologicz−
na młodzieży i dorosłych;
– oświata – budowa nowych sal gimna−
stycznych oraz rozwój programów eduka−
cyjnych dla dobra młodzieży;
– ścisła współpraca ze środowiskami
lokalnymi, stowarzyszeniami i insty−
tucjami.
Klub pozostaje otwarty dla wszystkich
Radnych, którzy akceptują jego założe−
nia programowe, a także dialog jako spo−
sób na realizowanie powyższego progra−
mu i celów.
Radni „Klubu Współpracy Samorządo−
wej” deklarują współpracę z burmistrzem
Brzeska Janem Musiałem.”

Pod deklaracją widnieją podpisy na−
stępujących radnych: Agata Brzeska−
Lebiecka, Zdzisław Grodny, Edward
Knaga, Maria Kucia, Jan Kusiak,
Stanisław Migdał, Stanisław Milew−
ski, Tadeusz Pasierb, Lech Pikuła,
Kazimierz Sproski, Barbara Stacho−
wicz, Jan Waresiak, Apolonia Wa−
rzecha.

Zreanimowane
serce

zeszłego roku. Teraz można tu wypro−
dukować 3 tysiące hektolitrów brzecz−
ki dziennie. – Wymieniliśmy aparatu−
rę odpowiedzialną za transport słodu,
instalację wodną oraz system schładza−
nia brzeczki – mówi Piotr Polański,
dyrektor Browaru. – Największy suk−
ces to reanimacja serca warzelni, mie−
dzianej kadzi, pamiętającej jeszcze za−
łożycieli Browaru Okocim, rodzinę
Goetzów – dodaje.
Warto dodać, że oprócz odrestaurowa−
nego i zmodernizowanego obiektu, na
terenie browaru pracuje jeszcze druga
warzelnia, mająca moce przerobowe 7.5
tys. hektolitrów piwa dziennie. Stara
warzelnia funkcjonowała bez przerwy
do 2000 roku.

Sprawa
umorzona
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 Okocimiu niepokój. Zresztą nie tylko w brzeskim browarze czuje się zagrożenie
zagranicznej konkurencji. Obawy związane są z utrzymaniem wysokiej akcyzy
na piwo produkowane w Polsce. Czy po wstąpieniu do Unii Europejskiej rodzimy
rynek zostanie zalany tańszym piwem z innych krajów? Melania Popiel (na
zdjęciu), rzecznik prasowy Carlsberg Okocim S.A., uważa, że istnieje realne
zagrożenie załamania rodzimego rynku piwnego. Nie wyklucza, że od decyzji
ministra finansów zależy przyszłość i rozwój brzeskiego browaru.

W

– Minister finansów wykazuje bierność
na nasze monity, które składamy od po−
nad 2,5 roku – mówi Melania Popiel. –
Przy obowiązującej dotychczas stawce
akcyzy będziemy mieć niewielkie szan−
se, żeby być konkurencyjnym dla browa−
rów niemieckich i słowackich. Akcyza
w Polsce na piwo jest dwukrotnie wy−
ższa niż w krajach Unii. U nas w cenę
półlitrowej butelki piwa wliczony jest po−
datek akcyzowy w wysokości 43 groszy.
Dla porównania – w Niemczech wynosi
on 18−20 groszy. 22−procentowy podatek
VAT także jest wyższy w Polsce –
w Niemczech wynosi 16, a na Słowacji
18 proc. Czy zatem bezpodstawne są
nasze obawy?
– Jeśli koszt wyprodukowania butel−
ki piwa jest porównywalny, to
w istocie nie można nie przyznać
Pani racji i otwarcia granic należy
się obawiać...
– Po zniesieniu barier celnych, po 1
maja można do kraju wwieźć jednora−
zowo 110 litrów piwa na osobę. Poli−
czyliśmy, że robiąc kilka takich rund
dziennie można zarobić nawet tysiąc
złotych miesięcznie.
– Obniżenie akcyzy i podatku VAT to
jedyna forma obrony przed zagra−
niczną konkurencją?
– Z pewnością to najistotniejszy aspekt
tej obrony. Owszem, Ministerstwo Finan−
sów uspokaja nas, deklarując monito−
rowanie rynku i zapowiada ewentualną
reakcję. Ale takie stanowisko oznacza
nieznajomość branży piwnej, bo jeśli po
jakimś czasie akcyza zostanie obniżo−
na, to przecież nie będzie to równoznacz−
ne z natychmiastowym odzyskaniem
utraconych rynków zbytu. Owszem, bar−
dzo liczymy na lojalność konsumentów,
ale jeśli będą oni mieć do wyboru pro−
dukt tańszy o kilkanaście, a nawet kil−

kadziesiąt groszy, to ta lojalność może
zostać poddana poważnej próbie.
– Na obniżkę ceny polskiego piwa
nie można liczyć?
– To jest wykluczone, bo cena ta nie była
podnoszona od ponad dwóch lat. W tym
czasie zauważalna była raczej przeciw−
na tendencja. W ramach promocyjnych
akcji sprzedawcy prześcigali się w usta−
laniu cen jak najbardziej atrakcyjnych
dla konsumentów.
– Czy zatem branżę piwną nieodwo−
łalnie czeka czarny scenariusz?
– Mamy nadzieję, że polityka naszego
rządu nie doprowadzi w konsekwencji do
załamania produkcji i utraty miejsc pra−
cy. W skali kraju branża piwna zatrud−
nia ponad 11 tysięcy pracowników. Na−
szego ostrzeżenia naprawdę nie należy
bagatelizować. Tym bardziej, że przestro−
gi te poparte są badaniami rynkowymi
i konkretnymi liczbami. Trzeba rozwa−
żyć, czy korzystniej jest obniżyć obciąże−
nia podatkowe i narazić Skarb Państwa
na czasową, niewielką utratę wpływów
– sądzę jednak, że tylko w początkowym
okresie po zmianie – czy też ponosić
koszty i społeczne konsekwencje zwią−
zane z powiększeniem liczby bezrobot−
nych. Nie można też zapominać o poważ−
nych inwestycjach, jakie polskie browary
przeprowadziły w ostatnim czasie. Mo−
dernizacja tylko naszego, okocimskiego
zakładu, pochłonęła ponad 80 mln zło−
tych w ostatnich dwóch latach.
– I Wasze argumenty nie przekonały
ministra finansów?
– Niestety, wydaje się, że decyzje mini−
sterstwa mają bardziej charakter poli−
tyczny niż ekonomiczny. Zresztą, wystar−
czy spojrzeć na wskaźniki sprzedaży piwa
w naszym kraju. W ciągu ostatnich dzie−
sięciu lat konsumpcja wzrosła niemal
dwukrotnie – z 14 do 27 mln hektolitrów.
Załamanie przyszło w latach 2000 i 2001,
kiedy znacznie został podniesiony poda−
tek akcyzowy. Wtedy prawie w ogóle nie
zanotowaliśmy wzrostu. Jak więc inaczej
przekonywać decydentów?

– Wydawać by się mogło, że po wej−
ściu do Unii Europejskiej w kra−
jach członkowskich stawki podat−
ku akcyzowego zostaną jednak
ujednolicone.
– Prawdę powiedziawszy, liczymy na to.
Temat unifikacji podatkowej z pewno−
ścią zostanie poruszony w Europejskim
Związku Browarów w Brukseli – orga−
nizacji, do której przynależy Związek Pra−
codawców Przemysłu Piwowarskiego
„Browary Polskie”.
– Ale póki co, trzeba zapewne zwe−
ryfikować strategiczne plany roz−
woju...
– Na razie niczego nie zmieniamy. Bę−
dziemy więc kontynuować ekspansję na
rynku m.in. marki Carlsberg, piwa, któ−
rego sprzedaż w ostatnim roku osiągnę−
ła największy wzrost. Na pewno nie zma−
leją także działania marketingowe wokół
marek „Okocim Mocne” i ”Okocim Ja−
sne Pełne”, które powinny umacniać ma−
cierzysty region. Wreszcie jedną z wio−
dących marek będzie również „Harnaś”.
Mamy jednak świadomość, że dotych−
czasowa progresja sprzedaży tych piw
z przyczyn, o których mówiłam, może się
zatrzymać.
– Wspomniała Pani o piwie „Harnaś”,
do nazwy którego wysunęła roszcze−
nia sądowe rodzina legendarnego
dowódcy oddziału partyzanckiego
na Podhalu. Jak traktować całe to
zamieszanie?
– Chyba tylko jako przejaw pewnego
folkloru i dziwnych procedur sądowych,
które nakazują rozpatrywanie najbar−
dziej nieuzasadnionych pozwów. Czy
na podobnej zasadzie nie powinni wy−
stąpić po odszkodowania wszyscy Lu−
dwikowie i Kubusie, których imionami
nazwano popularne produkty? Poważ−
nie nie można traktować tej sprawy,
bo nazwa Harnaś bardzo wyraźnie na−
wiązuje do pozytywnej postaci słynne−
go Janosika.

Rozmawiał MAREK LATASIEWICZ

Akcyza polityczna
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– Nie wykorzystując tych pieniędzy,
tracimy je bezpowrotnie. To obywatel−
ski obowiązek, by je wziąć – tak Sta−
nisław Gruszkowski, kierownik
Powiatowego Oddziału Agencji Moder−
nizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
komentuje fakt, iż na podlegającym
mu terenie, spośród ok. 10.400 gospo−
darstw uprawnionych do ubiegania się
o dopłaty bezpośrednie do gruntów
rolnych, tylko blisko połowa złożyła do
połowy kwietnia odpowiednie doku−
menty.

Komu dadzą?
O dopłaty bezpośrednie może ubiegać
się każdy, kto posiada minimum 1 ha
użytków rolnych, czyli gruntów ornych,

pastwisk, łąk, sadów lub upraw wie−
loletnich (np. plantacja truskawek
albo malin), utrzymanych w tzw. do−
brej kulturze rolnej – czyli odpowied−
nio uprawianych, ugorowanych, wypa−
sanych lub koszonych. Nie musi to być
obszar zwarty. Może składać się on
z działek rolnych rozrzuconych po ca−
łej wsi. Jednak każda z nich winna
obejmować przynajmniej 0,1 ha i być
jednolicie uprawiana, np. całość obsia−
na żytem lub obsadzona marchwią.
Wniosek składa właściciel pól lub ich
użytkownik, np. dzierżawca. Do udo−
wodnienia dzierżawy wystarczy doku−
ment umowy zawartej między strona−
mi. Każde gospodarstwo może
reprezentować tylko jedna osoba. Dla−

tego ARiMR wymaga na dokumencie
wyrażenia zgody przez współmałżon−
ka lub współwłaściciela. Numer gospo−
darstwa jest związany z numerem
PESEL. To powoduje, że każdorazo−
wa zmiana właściciela wymaga zgło−
szenia i wydania nowego numeru go−
spodarstwa.

Czas goni
Pierwszym krokiem jest pobranie w sie−
dzibie agencji (przy ul. Szczepanowskiej
23, w godz. 8.15 – 16.15) druku wnio−
sku o wpis do ewidencji producentów.
Jego wypełnienie i złożenie umożliwia
uzyskanie 9−cyfrowego numeru gospodar−
stwa, stanowiącego człon w ewidencji
siedzib stad zwierząt. Jego uzyskanie
jest obowiązkiem nawet dla posiada−
czy pojedynczych sztuk bydła, kóz, owiec
i świń. Zaś dla pozostałych rolników sta−
nowi on prawo i pozwala występować
o dopłaty bezpośrednie do gruntów rol−
nych oraz o fundusze strukturalne.
Wniosek o wpis do ewidencji producen−
tów składa się najpóźniej do 20 maja.
Jedynie posiadacz numeru gospodar−
stwa może zacząć starać się o unijną
dotację.

Kolejny formularz
Druki, pozwalające starać się o przy−
znanie płatności obszarowej, ARiMR
przyjmuje od 15 kwietnia do 15 czerw−
ca. – Już dziś posiadamy te wnioski
i prosimy o zgłaszanie się do nas lub
do siedziby urzędu gminy, gdzie są one
ogólnodostępne – mówi kierownik
Gruszkowski. Do ich wypełnienia po−
trzebny jest numer gospodarstwa oraz
dane, zawarte w wypisie z rejestru grun−
tów. Agencja poniosła już koszty z ty−
tułu wydania takich dokumentów i udo−
stępnia je rolnikom wraz z możliwością
wglądu do mapek działek ewidencyj−
nych. Dzięki temu zainteresowani nie
ponoszą żadnych kosztów, związanych
z wypełnieniem wniosku. A złożyć go
warto, ponieważ składająca go osoba
może otrzymać trzy rodzaje dopłat:
1. z tytułu posiadania użytków rolnych;
2. z tytułu uprawy roślin wymienio−

nych w wydawanym co roku do usta−
wy budżetowej Rozporządzeniu Mini−
stra Rolnictwa (obecnie są to m.in.:
zboża, rzepak, rzepik, słonecznik, soja,
groch, łubin, bobik, wyka, cieciorka, so−
czewica, len, konopie, tytoń, chmiel,
ziemniaki skrobiowe) lub dodatkowo
z tytułu posiadania łąk i pastwisk, wy−
korzystywanych w produkcji zwierzę−
cej (bydła, owiec, kóz i mleka);
3. z tytułu prowadzenia działalności

rolniczej na obszarach o niekorzyst−
nych warunkach gospodarowania.

zy polscy rolnicy powinni się obawiać wejścia naszego kraju do Unii
Europejskiej? Z pewnością wypełnienie wniosku o dopłatę bezpośrednią
nie stanowi przeszkody, którą przy odrobinie dobrych chęci, można pokonać.
Potwierdza to raport, sporządzony przez reporterkę BIM−u, która
prześledziła krok po kroku całą niezbędną procedurę. Ale choć nie jest
ona – jak straszono – skomplikowana, to w naszej gminie kolejki po dopłaty
nie ustawiają się...

C

Nie chcą
pieniędzy?

Przy wypełnianiu wniosków można liczyć na pomoc pracowników AMiRR.
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Na terenie gminy Brzesko istnieją 3
wsie, w których prowadzenie działalno−
ści rolniczej na terenach nizinnych po−
zwala ubiegać się o świadczenia z ty−
tułu niekorzystnych warunków
gospodarowania. Są to Szczepanów, Bu−
cze i Mokrzyska. Także tu dopłaty roz−
liczane są na każdy hektar posiadane−
go użytku rolnego.
Kto pomoże? Niestety, ARiMR nie ma
prawnych podstaw do świadczenia po−
mocy w procedurze wypełniania wnio−
sków. Może jedynie udzielić informacji
i dostarczyć odpowiednich materiałów.
Rolników nie zostawiono jednak sa−
mym sobie. Od 15 października do
końca maja przeprowadzono na tere−
nie powiatu 384 szkolenia w 62 miej−
scowościach, co oznacza ponad 6 spo−
tkań w jednym miejscu. W ich trakcie
udostępniano wypisy z rejestru grun−
tów i mapy działek.

Złożyłem papiery i co dalej?
Teraz sprawę przejmuje ARiMR. Jej
pracownicy sprawdzają prawidłowość
wniosku pod względem formalnym, np.
czy ktoś nie wystąpił powtórnie o płat−
ność na tę samą działkę. Jeśli zdarzą
się błędy, wnioskodawców informuje się
telefonicznie lub wysyła zawiadomie−
nie. Poprawienie nieścisłości leży w in−
teresie rolnika, bowiem w wypadku za−
niechania z jego strony, wniosku nie
rozpatruje się. Agencja toleruje 3−pro−
centową granicę błędu w ocenie po−
wierzchni gruntów rolnych.
Jak ocenia Stanisław Gruszkowski, po−
czątkowo poziom pomyłek wynosił 5%.
Obecnie są one coraz rzadsze, a wnio−
ski wypełniane starannie.
Procedurę sprawdzania każdego wnio−
sku kończy wydanie decyzji o przyzna−
niu płatności, od której rolnik może się
odwołać. Następnie wszystkie doku−
menty trafiają do Oddziału Regional−
nego, gdzie dokonuje się obliczeń finan−
sowych. Te zaś wysyła się do Warszawy.
Dopiero tam pieniądze wpłaca się na
indywidualne konta wnioskodawców.

Dostanę coś jeszcze?
Unia Europejska oferuje także renty
strukturalne, pomoc finansową dla
młodych rolników, finansowanie sys−
temu zalesień na obszarach z IV i V
klasą ziemi (jeśli tylko zgadza się to
z planem zagospodarowania prze−
strzennego dla danego terenu), a na−
wet wsparcie dla tzw. gospodarstw ni−
skotowarowych (tzn.
nieprzedstawiających rentowności)
i szereg innych funduszy. Kierownik
Powiatowego Oddziału ARiMR prze−
strzega, że o pierwszym z tych świad−

czeń należy informować się już teraz.
Odpowiednie procedury zostaną uru−
chomione od lipca, po zaakceptowaniu
przez Unię Europejską tzw. programu
rozwoju obszarów wiejskich. A to
oznacza, że z przekazywaniem gospo−
darstw należy poczekać do dnia wstą−
pienia Polski do UE. Po 1 maja osoba
przekazująca otrzyma rentę w wyso−
kości 1518 zł brutto miesięcznie. Na−
tomiast, jeśli przejmujący majątek nie
ukończył 40 lat, posiada odpowiednie
wykształcenie i umiejętności oraz roz−
poczyna działalność rolniczą, automa−
tycznie uzyskuje status „młodego rol−
nika”. To zaś upoważnia do ubiegania
się o jednorazową dotację.

W Polsce gorzej niż w Unii?
Niekoniecznie. Polski system przyzna−
wania dopłat bezpośrednich jest pio−
nierski. Zastosowano wiele uproszczeń.
Przyjęcie zasad standardowych, obo−

wiązujących w Unii Europejskiej, spra−
wiłoby, że 35 % powierzchni kraju nie
spełniałoby warunków do ubiegania się
o świadczenia. W ocenie kierownika
Gruszkowskiego byłaby to niemalże
cała południowo−wschodnia Polska,
część Mazowsza i Śląska. W krajach
„piętnastki” dopłaty pobiera ok. 60%
gospodarstw. Za działkę rolną uznaje
się tam obszar o powierzchni minimum
0,4 ha, który w najwęższym miejscu ma
co najmniej 20 m. W Polsce nie nor−
muje się szerokości, a działka rolna
obejmuje najmniej 0,1 ha. Polski po−
siadacz łąki nie musi też, przy ubiega−
niu się o świadczenia, udokumentować
posiadania zwierząt przeżuwaczy.

Odrobina wiedzy...
Do obsługi rolników w oddziale powia−
towym agencji w Brzesku zatrudniono

8 stałych pracowników. Są to głównie
absolwenci Akademii Rolniczej i Aka−
demii Ekonomicznej. Natomiast wpro−
wadzaniem danych do baz komputero−
wych zajmują się 32 osoby zatrudnione
sezonowo, od 1 kwietnia do 31 lipca.
Pracę ARiMR zorganizowano tak, by
nie powielać czynności. Nadany już raz
gospodarstwu numer jest wykorzysty−
wany w procesie pozyskiwania dopłat
bezpośrednich, w pozyskiwaniu fundu−
szy strukturalnych oraz jest członem
w procesie ewidencji zwierząt przy
nadawaniu numeru stadu bydła,
owiec, kóz lub świń. Wniosek o wpis
do ewidencji producentów składa się
tylko raz i ewentualnie ponownie, przy
zmianie właściciela gospodarstwa.
Natomiast co roku należy ponowić
wniosek o przyznanie płatności obsza−
rowej. ARiMR ma prawo do kontroli
zgodności danych podanych przez
wnioskodawcę ze stanem faktycznym.

Choć są tacy, którzy się uskarżają na
kłopot z wypełnieniem wniosku, pro−
cedury przyznawania dopłat nie są
skomplikowane, a owe wnioski zreda−
gowane są jasno i przejrzyście. Do
każdego dołączono Instrukcję wypełnia−
nia wniosku, szczegółowo opisującą
sposób dokonywania zapisów w po−
szczególnych rubrykach.
Niestety, polskim rolnikom wciąż bra−
kuje przede wszystkim wiedzy, a jak
przewiduje kierownik Gruszkowski: –
W przyszłości może być tak, że ponad
40% dochodów rolniczych w gospodar−
stwie będzie pochodzić z tytułu płat−
ności obszarowych i wykorzystanych
funduszy strukturalnych.
Naprawdę tych pieniędzy nie można
zmarnotrawić...

IWONA DOJKA
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– Nikt z obecnych brzeskich radnych
nie ma tak długiego stażu działacza
samorządowego. Jest Pan związany
z lokalną władzą nieprzerwanie od
prawie piętnastu lat. Czy bagaż do−
świadczeń przesądził o wyborze na
przewodniczącego Rady Miejskiej?
– Sądzę, że miało to jakiś wpływ, chociaż
za weterana nie chciałbym uchodzić. Nie
da się jednak ukryć, że w obecnej Radzie
nikt nie jest związany z samorządem tak
długo.
– Jakie najistotniejsze zmiany za−
szły w tym czasie w brzeskim samo−
rządzie?
– Proszę pana, zmieniło się sporo, ale
szczególnie znamienny był pierwszy okres
po wprowadzeniu w 1990 roku ustawy
samorządowej, przekształcającej Urząd
Gminy z terenowego organu władzy pań−
stwowej w organ niezależny, autonomicz−
ny. Wiązało się to m.in. ze zmianami
kadrowymi, jakich mógł ówczesny bur−
mistrz dokonać. U nas jednak rewolucji
nie było i niewielu pracowników odeszło
z Urzędu. Dotyczyło to zaledwie kilku
osób. Chcę jednak podkreślić, że zgodnie
z tym, co deklarowałem w czasie przesłu−
chania kandydatów na burmistrza, po−
dejmując decyzje kadrowe, kierowałem
się względami merytorycznymi i indywi−
dualnymi kwalifikacjami pracowników.
Ich sympatie polityczne były mi zupełnie
obojętne. Dylematy mieli raczej urzędni−
cy, bo pojawiały się głosy radnych, którzy
podpowiadali wymianę nawet 80 procent
dotychczasowej kadry pracowniczej. Gdy−
bym ich posłuchał i dokonał rewolucji
personalnej, to całkowicie zdezorganizo−
wałbym pracę Urzędu. Nawet gdyby była
taka potrzeba, to fachowców, znających
ustawy i obowiązujące procedury, nie zna−
lazłbym z dnia na dzień. A wiedza i do−
świadczenie potrzebne były szczególnie
nowej Radzie, która musiała stworzyć

szereg uchwał, a także statut i regulamin
Urzędu. Z satysfakcją stwierdzam, że
udało się nam uniknąć wpadek organi−
zacyjnych i legislacyjnych. Duża w tym
była zasługa ówczesnego sekretarza na−
szej gminy, Edwarda Krężołka, niezwy−
kle skrupulatnego i precyzyjnego przy two−
rzeniu nowego prawa.
– Trudniej z pewnością dokonywa−
ły się wtedy zmiany w mentalności
ludzi...
– To prawda. Ale nie powinno to dziwić,
wszak znaleźliśmy się w zupełnie nowej,
nieznanej wcześniej sytuacji. Nagle prze−
stały przychodzić wytyczne z administra−
cji rządowej i trzeba było wykazać się
własną inicjatywą w rozwiązywaniu pro−
blemów. Kiedyś było tak, że pracownicy
urzędu przychodzili do przełożonego z ja−
kąś sprawą, pytając, jak ją załatwić. Od
tej pory zmieniliśmy styl pracy: to urzęd−
nik miał zaproponować alternatywne roz−
wiązania, a burmistrz decydował o tym,
które z nich wybrać do realizacji. Nie ukry−
wam, że właśnie przystosowanie się do
nowego systemu funkcjonowania urzędu
sprawiało niektórym pracownikom spo−
re kłopoty. Ale choć borykaliśmy się z wie−
loma problemami, z sympatią wspomi−
nam tamten okres.
– Ludzie byli życzliwsi?
– Z pewnością było większe zrozumienie
dla działań samorządu, nie było takiej
nerwowości jak obecnie, a ludzie praco−
wali z większym zapałem. Wówczas prze−
wodniczącym Rady Miejskiej był nieoce−
niony Tadeusz Babicz, który swą
osobowością potrafił zażegnać każdy kon−
flikt. Zawsze też mogłem liczyć na człon−
ków Zarządu Miasta: Kazimierza Legut−
kę, Andrzeja Schmidta, Franciszka
Ostapczuka, Adama Kurala i Adama
Zydronia. Wszyscy wychodziliśmy z za−
łożenia, że skoro wspólnie podjęliśmy się
ciągnąć wózek władzy, to wspólnie musi−

my pokonywać problemy. Staraliśmy się
we wszystkich sprawach dogadywać.
Udało się m.in. pokonać przesilenie, zwią−
zane z podjętą próbą rozdziału miasta
od gminy. Rozsądek zwyciężył i czas po−
twierdził słuszność przeciwników tego
pomysłu.
– Aż trudno uwierzyć, że nie miał Pan
wrogów, a wszelkie nieporozumienia
z opozycją rozstrzygano w duchu wza−
jemnego zrozumienia.
– O, tak dobrze to nie było. Oczywiście,
zdarzały się kryzysowe momenty, doty−
czyły również i mojej osoby. W 1996 roku
koalicja rządząca – co ciekawe – zgłosiła
wniosek odwołania mnie ze stanowiska
burmistrza. Większość radnych poparła
mnie jednak, ale szczerze mówiąc, trze−
ba było wykazać się niemałym sprytem.
Równocześnie złożono wniosek o dymisję
ówczesnego przewodniczącego Rady, Jó−
zefa Kaczmarczyka, i w efekcie oba wnio−
ski upadły. Mieszkańcy jednak zapamię−
tali ten moment bardzo dobrze, czemu
oczywiście dali wyraz w następnych wy−
borach. Wyborca nie lubi bowiem poli−
tycznych awantur.
– Zapewne nie uniknął Pan podejmo−
wania dramatycznych decyzji dla
mieszkańców.
– Jedną zapamiętam do końca życia.
W 1996 roku grupa mieszkańców zwró−
ciła się z prośbą o uregulowanie stanu
prawnego jednej z dróg, do której dostęp
utrudniał ich sąsiad. Uznał on, że skoro
droga przedziela zabudowania jego go−
spodarstwa, to prawa do niej należą się
jemu. Chciał, by gmina wykonała objazd
wokół jego gospodarstwa. Na istniejącej
drodze nieustannie dochodziło do incyden−
tów – barykadował ją, blokował, pikieto−
wał. Nie pomagały żadne negocjacje i per−
swazje. Z pomocą musiała przyjść policja.
Wtedy właściciel rzeczonego gospodar−
stwa wraz z rodziną ostentacyjnie opu−

rzypadek pochodzącego z odległej Zamojszczyzny Lecha Pikuły, obecnego
przewodniczącego Rady Miejskiej, można uznać za jeden z wielu brzeskich
fenomenów. Człowiek właściwie obcy w środowisku, po kilkunastu
miesiącach pracy w Urzędzie Miejskim, zyskał sobie tyle uznania, sympatii
i szacunku, że na dwie kolejne kadencje został wybrany burmistrzem miasta.
W samorządzie działa nieprzerwanie od 1990 roku. – Na stanowisku się
bywa, a człowiekiem trzeba być zawsze – Lech Pikuła odkrywa tajemnicę
swego niemalejącego od lat zaufania społecznego.

P

Burmistrz
z Zamojszczyzny
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ścił swą posesję, krzycząc, że burmistrz
będzie karmił jego świnie.
– Mówiąc żartem, wykształcenie zoo−
techniczne przydało się...
– Wtedy nie było mi do śmiechu. Zwie−
rzęta w oborze nie rozumiały konfliktu,
a o karmę się dopominały. Zanim sprze−
dano je na przetargu, przez miesiąc do−
karmiał je człowiek wynajęty przez
Urząd. Na tym jednak nie koniec. Na
wieść o sprzedaniu inwentarza, ich wła−
ściciel odnalazł się i z całą rodziną wtar−
gnął do mojego gabinetu. Znowu koniecz−
na była pomoc policji. Mocno przeżyłem
ten incydent, którego epilog nastąpił –
zresztą nie tak dawno – przed sądem.
– Podobne przypadki nie przynoszą
władzom gminy powodu do chluby.
– Na szczęście, są to sporadyczne wyda−
rzenia. Było natomiast więcej okazji do
pochwalenia się. Choćby tym, że byliśmy
gminą, która przeznaczała najwięcej środ−
ków na inwestycje. Ta tendencja nie zmie−
niła się do dzisiaj. Za moich kadencji udało
się m.in. wykonać w Brzesku drugą nitkę
wodociągową, dokończyć gazyfikację, a po−
przez powołanie spółki Telefony Brzeskie
rozwiązać problem telefonizacji. Z pewno−
ścią po stronie sukcesów należy zapisać
również wykonanie najtrudniejszych prac
przygotowawczych, związanych z budową
obwodnicy miejskiej.
– A czego nie zdołano w tamtych la−
tach zrealizować?
– Z pewnością ze względów finansowych
nie udało się wybudować większych od−
cinków kanalizacji. Zabrakło też pienię−
dzy na wykonanie większej ilości na−

wierzchni dróg. Porażką było niedogada−
nie się z gminą Dębno w sprawie budo−
wy wspólnej oczyszczalni ścieków...
– Teraz, jak Pan wspomniał, trudniej
znaleźć wspólny język z współpra−
cownikami, po potknięciach nie moż−
na liczyć na wyrozumiałość. Pozycja
przewodniczącego Rady Miejskiej
jest szczególnym punktem obserwa−
cyjnym panujących animozji, także
wśród radnych.
– Ten zauważalny brak życzliwości, fru−
stracja i nerwowość wynikają z po−
wszechnej biedy mieszkańców. Jeśli nie
nastąpi poprawa ich życia, trudno liczyć
na radykalną zmianę w stosunkach mię−
dzyludzkich.
– Panu udaje się jednak nie tracić
zaufania i sympatii wyborców. Tym
bardziej to zaskakujące, że nie jest
Pan rodowitym brzeszczaninem.
– Uważam, że wszędzie jest miejsce do
pracy społecznej dla środowiska, w któ−
rym się żyje. W mojej rodzinnej Wiśnio−
wej, małej miejscowości na Zamojszczyź−
nie, bardzo aktywnie na rzecz społeczności
działał mój ojciec. Był radnym gminy kil−
ku kadencji i animatorem wielu społecz−
nych inicjatyw. Ja poniekąd poszedłem
w jego ślady, wstępując do PSL−u. Myślę,
że po przeprowadzce do Jadownik naj−
pierw doceniono to, co robiłem dla szkoły,
do której uczęszczały mojej dzieci. A sko−
ro głosowano na mnie także na kolejne
kadencje, to znaczy, że nie zawiodłem
swoich wyborców.
– Czym Brzesko ujęło przybysza ze
Wschodu?

LECH PIKUŁA
– lat 54. Pochodzi z Wiśniowej na Za−
mojszczyźnie. Absolwent wydziału zoo−
techniki Akademii Rolniczej w Krakowie.
Po studiach wrócił w swe rodzinne stro−
ny, by w 1988 roku przeprowadzić się do
Jadownik, skąd pochodzi żona, Anna.
W Urzędzie Miejskim pracuje od 1988
roku: w latach 1990−97 pełnił funkcję bur−
mistrza Brzeska. W następnej kadencji –
1998−2002 – był radnym Rady Powiatu.
Po ostatnich wyborach samorządowych
w 2002 roku jest przewodniczącym Rady
Miejskiej. Od 1997 roku prezes Banku
Spółdzielczego w Brzesku. Ma dwie do−
rosłe córki – Agatę i Joannę oraz dwóch
synów – Marcina (studiuje zootechnikę
w Krakowie) i Michała (uczeń Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych). Niezmien−
nie podkreśla, że w trudnych chwilach
zawsze ma oparcie w kochającej rodzi−
nie. Twierdzi, że nigdy nie tolerował cham−
stwa, obłudy i fałszu.

– W porównaniu z maleńką Wiśniową,
kilkunastotysięczne Brzesko jawiło mi
się niczym wielka i kapitalnie położo−
na, na przecięciu szlaków komunikacyj−
nych, aglomeracja miejska. To położe−
nie jest wielką szansą dla rozwoju
miasta i gminy.
– A ludzie na Zamojszczyźnie tak samo
są hojni, jak w Brzesku? Nieczęsto
bowiem zdarza się, by przewodniczą−
cy Rady Miejskiej otrzymał od rad−
nych... kłódkę i minutnik kuchenny...
– Przypomina pan żart, który nie powi−
nien mieć miejsca podczas sesji Rady
Miejskiej. Prezent powinien sprawiać
obdarowanemu przyjemność, a nie wywo−
ływać zgoła innego uczucia od zadowole−
nia. A odnośnie ludzi, to wszędzie są oni
jednakowi. No, może ci na Wschodzie nie
kłócą się tak często, jak tutaj, o przysło−
wiową miedzę.
– Zdecydowałby się Pan raz jeszcze
objąć funkcję burmistrza?
– Nie, to już dla mnie rozdział zamknię−
ty. Jednak od pracy w Radzie Miejskiej
nie uchylam się. Zawsze też służę swoim
doświadczeniem obecnemu burmistrzo−
wi i sądzę, że chętnie korzysta z moich
rad, bo płyną one z życzliwości i zrozu−
mienia licznych problemów, jakie często
w nieprzychylnej mu atmosferze musi
rozwiązywać. Nie mógłbym postępować
inaczej, bo przecież zarówno funkcją rad−
nego, jak i pracownika samorządowego,
a w szczególności burmistrza, jest praca
na rzecz mieszkańców miasta i gminy.

Rozmawiał MAREK LATASIEWICZ

„Na stanowisku się bywa,
a człowiekiem jest się zawsze...”
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Być może wielu zaskoczy fakt, że biura
turystyczne przygotowały naprawdę spo−
ro atrakcyjnych propozycji wypoczynku
w... Rumunii i Bułgarii. – Niskie ceny i do−
bre warunki pobytu najprawdopodobniej
będą atutami przemawiającymi za wy−
borem tych krajów – potwierdza Urszu−
la Knap (na zdjęciu), właścicielka Cen−
trum Turystycznego w Brzesku.
Z pewnością jednak nadal zainteresowa−
niem będą cieszyły się kraje północnej
części Afryki – np. Egipt, Tunezja oraz
Chorwacja i Grecja. To miejsca, które
najchętniej na letni wypoczynek, podczas
minionych wakacji, wybierali brzeszcza−
nie. Dużym powodzeniem cieszyły się rów−
nież kurorty nad Bałtykiem, a także
Hiszpania. Niewielkie za to było zainte−
resowanie ofertami spędzenia letniej
kanikuły we Francji albo Włoszech. –
Sądzę, że chodziło przede wszystkim o ce−
nę. Poprzedniego lata biura podróży pro−
ponowały bardzo atrakcyjne warunki
finansowe wypoczynku w Grecji. Bliskość
Chorwacji sprawiła, że brzeszczanie wy−
bierali takie oferty, gdzie na miejsce
można było dojechać własnym samocho−
dem – dodaje pani Knap.
Oczywiście, nie brakowało też amatorów
wypraw pachnących już egzotyką, na
przykład do Tajlandii, czy na Kubę.
Wybierając się na wakacje, warto zasię−
gnąć opinii o tym, czy tam, gdzie będzie−
my przebywać, przede wszystkim jest
bezpiecznie. Ministerstwo Spraw Zagra−
nicznych, chociaż nie typuje miejsc o du−
żym ryzyku, to jednak zaleca ostrożność
przy wyborze kraju letniego wypoczyn−
ku. – Afganistan, Irak, Uzbekistan czy
Haiti, z powodu trwających tam konflik−
tów, niestabilnej sytuacji wewnętrznej,
powinno się raczej omijać. Radzimy, aby
na bieżąco śledzić wydarzenia z danego
kraju. Wtedy sami możemy ocenić ewen−
tualne zagrożenia – mówi Leszek Bog−
dan Kowalski, p.o. naczelnika Wydzia−
łu Opieki Konsularnej MSZ.
Wybierając się w zagraniczną podróż, wy−
padałoby upewnić się, czy w danym kraju

jest polska placówka dyplomatyczna.
W drogę najlepiej zabrać ze sobą nume−
ry telefonów tych instytucji. Znacznie uła−
twi to w razie potrzeby kontakt. – Ra−
dzimy, aby przed wyjazdem podać
najbliższym adres, pod którym będzie−
my mieszkali, ewentualnie telefon oraz
plan naszej wyprawy. Zalecam, aby umó−
wić się z najbliższymi, że co jakiś czas
będziemy do nich dzwonili. Przy speł−
nieniu takich podstawowych warunków
łatwiej będzie nam udzielić pomocy czy
jakichś informacji osobie przebywającej
za granicą – dodaje
naczelnik Kowalski.
Wybór miejsca na
wymarzony wypo−
czynek nigdy nie
jest łatwy. Spora
część turystów suge−
ruje się przede
wszystkim ceną
eskapady. Nie za−
wsze jest to jednak
najszczęśliwsze roz−
wiązanie. Przed pla−
nowaniem wakacji
dobrze jest odpo−
wiednio wcześniej sprecyzować swoje
oczekiwania. Przebierając zaś w ofer−
tach, dokładnie przeanalizować, co do−
kładnie organizator oferuje nam za cenę
wczasów. Wypadałoby również sprawdzić
czy biuro podróży jest ubezpieczone
i zrzeszone w izbach turystyki. Taka
ostrożność nigdy nie zaszkodzi, aby nie
okazało się, że upragnione wakacje sta−
ną się koszmarem.
– Oferty last miniute są czasami bar−
dzo atrakcyjne, jednak, decydując się
na wykupienie wczasów w ostatniej
chwili, trzeba się liczyć z różnymi ewen−
tualnościami. Pamiętajmy, że takie ofer−
ty skierowane są do osób, które nie
mają z góry zaplanowanego urlopu
w pracy. Czasami zdarza się bowiem,
że wyjazd następuje już w dzień po
wykupieniu wczasów – podkreśla Ur−
szula Knap.

Przed wypadem w tropiki pomyślmy
o własnym zdrowiu. Udając się do Afry−
ki, Ameryki Środkowej, Południowej i ca−
łej Azji, narażeni jesteśmy na zakażenia
przenoszone drogą pokarmową. Zagroże−
nie stanowi również malaria oraz żółta
gorączka, czyli choroby przenoszone przez
komary. Aby ustrzec się przed tymi dole−
gliwościami, trzeba przestrzegać podsta−
wowych zasad sanitarnych. Pamiętać
o piciu wyłącznie przegotowanej wody.
Nawet kostki lodu powinny być zrobione
z przegotowanej wody. Dobrze jest nawet

zęby myć wodą przegotowaną, lub mine−
ralną. Pokarmy spożywać zaś po podda−
niu ich przetworzeniu termicznemu. Uni−
kać produktów spożywczych ze straganów,
w szczególności specjałów sporządzonych
z surowych owoców czy warzyw. Na ba−
zarach nie należy kupować żadnych so−
ków wyciskanych z owoców.
– Powinniśmy zabrać ze sobą maści prze−
ciw komarom, leki przeciw biegunce, de−
zynfekujące przewód pokarmowy. A
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek
dolegliwości, skontaktować się z miejsco−
wym lekarzem – radzi Anna Kalinow−
ska Nowak z Poradni Chorób Tropikal−
nych i Pasożytniczych przy Klinice Chorób
Zakaźnych w Krakowie.
Przed wyjazdem w tropiki dobrze byłoby
zaszczepić się przeciwko malarii. Można
to zrobić – niestety, odpłatnie – w porad−
niach chorób tropikalnych...       (wro)

imo że do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, już teraz warto zaplanować
swój urlop. To najwyższy czas na przeanalizowanie oferty biur podróży, aby
spokojnie wybrać najlepsze miejsce na letni wypoczynek. Według ekspertów,
w tym roku do łask powrócą kurorty kojarzone z poprzednim systemem.
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Ciepłe morza
ciągle są atrakcyjne
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Wielkie otwarcie zapowiadano od ponad
czterech miesięcy. Kiedy przekładano
kolejne terminy, pojawiły się nawet plot−
ki, że Grupa Muszkieterów wycofała się
z otwarcia nowego hipermarketu w Brze−
sku. – Musieliśmy się dobrze przygoto−
wać do uruchomienia nowej placówki –
wyjaśnia Cichoński. Z ulgą odetchnęli też
właściciele sklepów i punktów usługo−
wych, funkcjonujących w kompleksie od
grudnia ubiegłego roku.

Polski sklep
To już 103. hipermarket Intermarche’a
w Polsce. Jeszcze w tym roku powstanie
ich 70. Nie ulega wątpliwości, że „Musz−
kieterowie” są obecnie jedną z najbardziej
dynamicznie rozwijających się firm han−
dlowych w naszym kraju. Docelowo pla−
nuje się uruchomienie 400 sklepów In−
termarche’a. – Tak znaczący rozwój
możliwy jest między innymi dzięki ko−
rzyściom, jakie daje współpraca w ra−
mach Grupy polskim kupcom, przedsię−
biorcom i producentom – mówi szef
brzeskiego hipermarketu.
Grupa Muszkieterów powstała we Fran−
cji w 1969 roku, jako zrzeszenie nieza−
leżnych dystrybutorów artykułów spożyw−
czych. 20 lat później Muszkieterowie
rozpoczęli ekspansję na rynki Europy,
wkraczając do Hiszpanii, Portugalii, Bel−
gii, Włoch i Niemiec. Do dzisiaj powstało
w Europie ponad 3000 placówek handlo−
wych Intermarche i Bricomarche.
W 1996 roku podjęto decyzję o budowie
sieci sklepów w Polsce. Od tego czasu
powstała baza logistyczna i zakupowa
w Poznaniu, jak grzyby po deszczu po−
wstawały nowe placówki handlowe, któ−
re zatrudniają ponad 4000 pracowników.
Ireneusz Cichoński podkreśla, że sukces
na polskim rynku Grupa Muszkieterów
zawdzięcza promocji prywatnej przedsię−
biorczości: – Każdy Muszkieter kieruje
niezależnym przedsiębiorstwem, dlate−
go można mówić, że Intermarche są pol−

Kompleks handlowo−usługowy MARK 1, 28 kwietnia, dokładnie godz. 11.00. Otwierają się drzwi i pod kontrolą
ochroniarzy na salę nowego hipermarketu Intermarche wchodzą pierwsi klienci. Choć przed wejściem panuje niesamowity
tłok, wewnątrz ruch kupujących odbywa się bez zakłóceń. Nie ma przepychanek i wyrywania sobie z rąk atrakcyjnych
towarów. Kilka minut później pierwsi szczęśliwcy kierują się do kasy. Promocje wabią kolejnych kupujących, a towarzyszące
dorosłym dzieci znakomicie się bawią na specjalnie przygotowanym placu na zewnątrz obiektu. Zapełnia się też ogródek
piwny, w którym firma serwuje darmowego „okocimia”. I tak będzie przez kilka następnych dni. Jak jednak twierdzi
Ireneusz Cichoński (na zdjęciu), szef brzeskiego Intermarche’a, promocje trwać będą non stop...

skimi sklepami.
Grupa Muszkiete−
rów wyróżnia się fi−
lozofią działania,
oryginalnością orga−
nizacji przedsię−
wzięcia i atrakcyj−
nością ofert dla
klientów, przedsię−
biorstw, członków
Grupy i producen−
tów towarów sprze−
dawanych w na−
szych sklepach.
Naszą dewizą są
niskie ceny, szeroka
oferta, sposób eks−
pozycji i wysoka ja−
kość oferowanych towarów...

Na mapie ekspansji
Brzesko jest jednym z miejsc, które zna−
lazło się na mapie ekspansji Intermar−
che’a w południowej Polsce. Wcześniej po−
wstały sklepy tej firmy w Nowym Sączu
i Dębicy. – Raczej unikamy tworzenia no−
wych placówek w wielkich miastach, kon−
centrując się na mniejszych miejscowo−
ściach – dodaje Cichoński. – Oprócz
wspomnianych zalet naszej Grupy, nie
bez znaczenia jest fakt, że w brzeskim
sklepie daliśmy zatrudnienie blisko 50
pracownikom. Niemal wszyscy pochodzą
z Brzeska lub okolicy...

Dla najbiedniejszych
Warte podkreślenia jest także to, że
Muszkieterowie, wychodząc naprzeciw
ludziom najbardziej potrzebującym, za−
łożyli fundację, której celem jest pomoc
wszystkim, którzy znajdują się w trud−
nej sytuacji materialnej i życiowej,
zwłaszcza wychowankom domów dziec−
ka. – Poprzez liczne akcje Fundacja Musz−
kieterów stara się realizować zasadę
społecznej odpowiedzialności firmy, któ−
ra polega m.in. na dzieleniu się wypraco−

wanymi zyskami – mówi Ireneusz Ci−
choński. – Muszkieterowie czynnie anga−
żują się w różnorodne akcje na rzecz naj−
uboższych i pokrzywdzonych przez los.
Między innymi każdego roku przed świę−
tami Bożego Narodzenia organizowana
jest wielka akcja charytatywna „Konwój
Muszkieterów”, w ramach której do naj−
uboższych placówek w całym kraju do−
starczane są produkty żywnościowe. Tyl−
ko w 2003 roku Muszkieterowie
zrzeszeni w Fundacji, przekazali do 105
instytucji dary o wartości prawie 600 ty−
sięcy złotych.

Uwaga! Bomba...
Podstawowym sposobem kontaktu
z klientami są gazetki informacyjne,
przedstawiające aktualną ofertę sklepu,
nowości, promocje i produkty, znajdujące
się w sprzedaży po szczególnie atrakcyj−
nych cenach. – Na każdej stronie gazetki
znajduje się „bomba cenowa” – zachęca
do lektury Joanna Maślany, odpowie−
dzialna za zaopatrzenie w brzeskim In−
termarche. – Tą „bombą” jest artykuł
w cenie, która z pewnością każdemu przy−
padnie do gustu. Można to w każdej chwi−
li sprawdzić. Zapraszamy!

INTERMARCHE

„Promocje będą non stop...”
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Ważnym atutem Sterkowca jest po−
łożenie przy linii kolejowej, a nieba−
wem również obok autostrady. Nie ma
również na terenie gminy drugiej miej−
scowości, która byłaby w całości ska−
nalizowana. Tutaj funkcjonuje też
oczyszczalnia ścieków Zajazie, mają−
ca już niebawem obsługiwać kilka są−
siednich miejscowości. Prawdziwą
dumą wsi jest jednak Dom Kultury
(działający pod kuratelą MOK−u) wraz
z budynkiem Publicznej Szkoły Pod−
stawowej. Obie instytucje znajdują się
wprawdzie w oddzielnych częściach
obiektu, jednak ściśle współpracują ze
sobą. Mieszkańcy skarżą się jedynie
na zbyt rzadko czynną świetlicę,
a jest to bodaj jedyne miejsce, gdzie
najmłodsi mogą aktywnie i „produk−
tywnie” spędzać wolne chwile.
Niestety, nie ma tutaj miejsc, gdzie mło−
dzież mogłaby wypocząć. Pełniący nie−
gdyś rolę centralnego punktu Sterkow−
ca plac obok sklepu, jest obecnie
zaniedbany i służy jako wątpliwej uro−
dy miejsce zabaw (gdzie niegdyś odby−
wały się festyny). Teraz jest to niemoż−
liwe, gdyż właścicielem gruntu jest GS,
a zamiana terenu z gminą jest od lat
w toku. Z kolei trawiaste boisko LZS
Błękitnych Sterkowiec cieszy oko, lecz
już sama szatnia pozostawia wiele do
życzenia. Jest szansa, że w miejscowo−
ści coś się mimo to zmieni.

terkowiec jest miejscowością, którą zamieszkuje zaledwie niespełna 900
mieszkańców i pod względem terytorialnym jest to najmniejsze sołectwo w gminie
Brzesko. O tym, jak jest niewielkie, przekonaliśmy się podczas spaceru z sołtysem
wsi i jednocześnie radnym Rady Miejskiej, Stanisławem Turlejem (na zdjęciu).

S

Widziane
z okien pociągu

Przyszłość w kolei
– Gmina nabyła już od prywatnego wła−
ściciela teren bezpośrednio przylegający
do Domu Kultury. Wreszcie dojazd do
budynku nie będzie się odbywał po dro−
dze prywatnej, znajdzie się miejsce na
parking dla samochodów i ławeczki –
mówi sołtys. – W obiekcie jest odpowied−
nie zaplecze do urządzania zabaw, lecz
cóż z tego, skoro nie ma nawet gdzie za−
parkować samochodu – ubolewa.
Okolice Sterkowca są niezwykle piękne
i nie można się z tym nie zgodzić. Tutaj
można odnaleźć spokój, a istniejąca li−
nia kolejowa wraz z przystankiem na tym
szlaku jest jednym z elementów wpływa−
jących na poprawę infrastruktury trans−
portowej w tym rejonie. Być może Pol−
skie Koleje Państwowe przymierzą się
do modernizacji linii w związku z ko−
niecznością przystosowania jej do więk−
szych prędkości pociągów. Fragmentami
trasa zostanie przesunięta oraz mają
zostać wyprofilowane zbyt ostre zakręty.
Wówczas zmodernizowany będzie odci−
nek drogi w rejonie przejazdu i przez to
system komunikacyjny w centrum wsi
zostanie jeszcze bardziej usprawniony.
To z pewnością zaleta, która otwiera nowe
możliwości, jednak – zdaniem sołtysa –
nie zawsze udaje się ten walor wykorzy−
stać. – Istnieje wielka potrzeba przezna−
czania pod zabudowę gruntów, figurują−

cych w obowiązującym do końca ubiegłe−
go roku planie zagospodarowania prze−
strzennego jako rolne – uważa Stanisław
Turlej. – W wielu atrakcyjnych miejscach
przebiega kolektor ściekowy, są wodocią−
gi i inne media. Wystarczy wytyczyć dział−
ki, tereny pod drogi, a mieszkańcy sami
zaczną inwestować.

Pod inwestorów
Sterkowiec nie może się, co prawda, po−
chwalić żadnym zabytkiem, prócz cmen−
tarza z okresu I wojny światowej. Przy−
należność tej nekropolii do wsi jest jednak
sprawą nie do końca wyjaśnioną, gdyż
na mapach z różnych okresów różnie jest
on lokowany. Lekarstwem na rozkwit wsi
może być zagospodarowanie terenów pod
budownictwo jednorodzinne. – Koniecz−
ne staje się przygotowanie nowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a na−
stępnie podzielenie niektórych działek
tak, by ewentualny nabywca nie był zmu−
szony do kupna wielkiej połaci terenu,
a jedynie fragmentu, na którym chce po−
stawić dom. Z drugiej strony, ze względu
na rozproszenie niektórych gruntów, trud−
no też lokalizować na terenie Sterkowca
większe inwestycje – uważa sołtys Tur−
lej. – Aby jednak scalanie przeprowadzić
sprawnie i bez „zgrzytów społecznych”,
wiele zależy od umiejętności negocjacyj−
nych urzędników. Sporo osób skorzysta−
łoby z niektórych propozycji, gdyby miał
kto z nimi porozmawiać.

Być sołtysem...
Jak widać, sołtysowanie w niewielkiej
miejscowości nie oznacza braku pracy.
Zawsze są jakieś plany na przyszłość
i cele do realizacji. To, że Stanisław Tur−
lej jest sołtysem to, jego zdaniem, kon−
sekwencja wyboru na radnego. – Wciąż
uważam, że urząd sołtysa jest najlep−
szy dla emerytów, rencistów, osób prze−
bywających w domu i urzędników. Zda−
wałem sobie jednak sprawę, iż będzie
dla społeczności lokalnej mniejszym
złem, jeśli to właśnie ja będę kandydo−
wał. Sukcesy wsi w dużej mierze zale−
żą nie tylko od operatywności Rady So−
łeckiej, ale i od samych mieszkańców.
W składzie tej rady zasiada m.in. Ma−
rian Zalewski, mieszkaniec Sterkowca,
znany społecznik, a zarazem wójt
Szczurowej.
Sołtys zaproponował spotkanie za jakiś
czas, za dwa może trzy lata. Można bę−
dzie wówczas porównać, jak zmienia się
oblicze Sterkowca. Najważniejsze, aby
przyciągnąć tutaj ludzi, żeby wieś nie
była tylko jedną z wielu miejscowości,
oglądanych wyłącznie z okien mknącego
pociągu.
Fot. i tekst: IRENEUSZ WĘGLOWSKI
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W latach powojennych szkoła funkcjono−
wała jako placówka o niepełnym stopniu
organizacyjnym, a uczniowie klas star−
szych kontynuowali naukę w Maszkieni−
cach, potem w Szczepanowie w tamtejszej
Zbiorczej Szkole Podstawowej, będącej
macierzystą jednostką dla szkoły w Ster−
kowcu. Dopiero w 1987 r. uzyskała ona
status samodzielnej, chociaż początkowo
trzyklasowej, placówki. Potem zmiany
zachodziły już bardzo szybko. W 1993 r.
była to szkoła sześcioklasowa, by w 1995 r.
stać się pełną ośmioklasową. Kilka lat
później reforma oświatowa dokonała ko−
lejnej korekty. Obecnie sześcioklasowej
szkole podlega również szkoła filialna,
znajdująca się w Wokowicach.
Jak zauważa dyrektor PSP w Sterkow−
cu, Adam Zydroń (na małym zdjęciu),
szkoła wciąż jest na dorobku. Tutaj od
wielu lat nieprzerwanie trwają remon−
ty i modernizacje.

Lista potrzeb
W ostatnim czasie wykonano izolację fun−
damentów, odwodnienie oraz dokończo−
no fragment elewacji. Szkole niezbędna
jest teraz sala gimnastyczna i boisko
z prawdziwego zdarzenia. – Posiadamy
salkę zastępczą, namiastkę prawdziwej
sali gimnastycznej, jednak nie spełnia ona
wymogów dla uprawiania szeregu spor−
tów w ramach lekcji wychowania fizycz−
nego – dodaje dyrektor.

ubliczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu w swej historii przechodziła
szereg reorganizacji, wielokrotnie też rozbudowywano i modernizowano
budynek placówki, przystosowując go do wymaganych standardów.
Obecnie dzieci uczą się w przestronnym obiekcie, chociaż wciąż znajduje
się tutaj jeszcze coś do zrobienia...

P

Głównie z własnych funduszy szkoła zaku−
piła stanowiska komputerowe i urządziła
pracownię. Teraz, zdaniem dyr. Zydronia,
istnieje potrzeba ciągłego rozwoju szkolne−
go centrum informacji, w którym funkcjonu−
je pracownia informatyczna z dostępem do
Internetu i biblioteka, gdzie dzieci i nauczy−
ciele mogą skorzystać z komputera. Istnie−
je jeszcze potrzeba utworzenia czytelni. Do−
skonałym rozwiązaniem będzie wykończenie
pomieszczeń na poddaszu, jednak to wiąże
się z kolejnymi wydatkami. – Chociaż nasz
budżet jest skromny, staramy się zapewnić
naszym podopiecznym niezbędne pomoce
dydaktyczne – twierdzi pan Zydroń. To z pew−
nością wpływa na podejście uczniów do na−
uki, a w efekcie również na sukcesy w roz−
maitych konkursach. Dyrektor szczególnie
podkreśla zaangażowanie prężnej i aktyw−
nej kadry nauczycielskiej i nie kryje zado−
wolenia z wyników pracy z młodzieżą.

Plejada laureatów
Dzieci z tutejszej „podstawówki” regular−
nie uczestniczą w konkursach przedmioto−
wych, organizowanych przez Kuratorium
Oświaty. Przygotowują się do nich pod okiem
m.in. Bożeny Martyny i Doroty Libery.
W 2003 r. laureatkami Małopolskiego Kon−
kursu Humanistycznego zostały Anna Ba−
wół oraz Magdalena Iwaniec. Natomiast
14 kwietnia br. nagrodę w tymże konkur−
sie odebrał Mateusz Malinowski. Turniej
przebiegał pod hasłem „Dom – Rodzina –

Tradycja – Ojczyzna”. Aby dodatkowo uho−
norować laureata tego konkursu, dyrekcja
zamierza wystąpić o przyznanie dla niego
stypendium burmistrza, które przewidzia−
ne jest dla wyjątkowo uzdolnionej młodzie−
ży z terenu naszej gminy.
Mateusz wziął także udział w II edycji kon−
kursu matematyczno−przyrodniczego pt. ”Z
liczbami w świat przyrody” i dotarł w nim
do ścisłego finału. – Lubię się uczyć i żadne
przedmioty nie sprawiają mi kłopotu, ale
z większą pasją oddaję się przedmiotom hu−
manistycznym. Do udziału w konkursach
przekonali mnie nauczyciele – uzasadnia
swoje sukcesy Mateusz Malinowski.
Do grona laureatów należy również Szymon
Dąbrowa – finalista Ogólnopolskiego Kon−
kursu Hagiograficznego „Gaude Mater Po−
lonia” poświęconego patronom Polski (5.
miejsce). W wielu konkursach z pewnymi
sukcesami uczestniczy także Magdalena
Legutko, która zajęła 1. miejsce w Mię−
dzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Janie
Pawle II oraz 3. miejsce w Międzyszkolnym
Konkursie Wiedzy o Regionie. Ponadto
uczniowie zawsze są obecni na konkursach
„Mistrz ortografii”, ekologicznym „Brzesko
– czysta gmina” oraz wielu innych.
– W turnieje staramy się angażować
wszystkich uczniów i pośrednio także ich
rodziców. Propagujemy pracę na linii „szko−
ła – uczeń – dom” tak, by scalać to środo−
wisko, w którym funkcjonujemy – uważa
dyrektor. – Placówka nasza jest ośrodkiem
kulturotwórczym, a rodzice i mieszkańcy są
zawsze zaangażowani w przygotowywane
przez nas imprezy okolicznościowe. Przy−
kładem jest ogólnopolski projekt eduka−
cyjny, związany z przystąpieniem naszego
kraju do Unii Europejskiej – „Cudze po−
znajmy, swoje kochajmy”. Wszyscy mogą
się dzięki niemu dowiedzieć więcej o pań−
stwach członkowskich, poznać wkład Pol−
ski w kulturę i politykę Unii.

Czekając na patrona
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkow−
cu wraz ze swoją filią w Wokowicach nale−
ży do najmniejszych placówek oświatowych
w gminie. – Ma to swoje zalety, jeśli pa−
trzeć na funkcjonowanie jej przez pryzmat
opieki i wychowania. Tutaj dzieci nie są ano−
nimowe, czują się bezpiecznie, każdemu
możemy poświęcić odpowiednio dużo cza−
su – zachwala Adam Zydroń.
Przed „podstawówką” stoi w najbliższej przy−
szłości wiele wyzwań. Jednym z nich jest
wybór patrona i rozpoczęcie procedur zmie−
rzających do nadania szkole imienia. Na
pewno palącym problemem jest też dokoń−
czenie niezbędnych remontów, dalsze uzu−
pełnianie wyposażenia szkoły w sprzęt i po−
moce dydaktyczne i wreszcie także budowa,
tak bardzo potrzebnej, sali gimnastycznej.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Szkoła na dorobku
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P oczątki istnienia straży pożarnej w Brzesku sięgają 1871 roku, kiedy to
ówczesna ludność nader często nękana była pożogami. Zwarta, drewniana
zabudowa miasteczka, budy handlarzy na Ryneczku, Kościół św. Jakuba,
to obiekty wyjątkowo w owych czasach zagrożone i trawione przez
pożary. Ale nikt nie zdawał sobie wtedy sprawy z tego, że najgorsze
nadejdzie dopiero latem 1904 roku.

Mieszkańcy od wieków oddawali się
w opiekę świętemu Florianowi, cze−

go dowodem jest pomnik patrona stra−
żaków ufundowany w 1731 r. Widząc tę
bezradność ludności w walce z żywiołem
radny i jednocześnie kierownik szkoły,
Wojciech Monica ogłosił, iż posiada od To−
warzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od
Ognia w Krakowie statut organizacyjny
„kompanii ochotników do gaszenia poża−
rów” oraz czterdziestu chętnych, gotowych

wstąpić w skład nowej formacji. Wnio−
sek przedstawiono ówczesnej radzie miej−
skiej, licząc na wsparcie finansowe dla
kompanii. Niestety, jak wynika z kronik
Jana Burlikowskiego, rada nie przychy−
liła się do tego postulatu społecznego.
Jedynie przeznaczono 24 zł na naprawę
istniejącej sikawki i wykonanie okuć do
beczek. Wynika z tego, że miasto w 1871 r.
już posiadało podstawowy sprzęt do ga−
szenia pożarów. Wiadomo również o ist−

nieniu zakładowej straży pożarnej w oko−
cimskim browarze. Kroniki mówią o do−
skonałym wyposażeniu i wyszkoleniu tej
jednostki, bo baron Goetz nie szczędził
pieniędzy na ten cel.

Protokoły rady miejskiej ukazywały
faktyczny stan ochrony przeciwpoża−

rowej Brzeska w drugiej połowie XIX w.
– Nad bezpieczeństwem mieszczan czu−
wało dwóch stróży, którzy pobierali rocz−
ne wynagrodzenie w wysokości 85 zł,
a także kominiarz. Zadaniem stróży było
pilnowanie porządku, a w razie pożaru
skuteczne alarmowanie. Kominiarz zaś
miał obowiązek uczestniczyć przy gasze−
niu wszystkich pożarów – mówi obecny
prezes brzeskiej OSP, Jan Kasprzyk.
W roku 1874 na posiedzeniu rady miej−
skiej obecny był przedstawiciel starosty,
sekretarz Dobrzyński. Poinformował on
zebranych, iż starosta Pfau uzyskał z fa−
bryki Knausta sikawkę, którą spłacano
w trzyletnich ratach. 13 stycznia tegoż
roku radny Łukaszewski wysunął wnio−
sek pod adresem rady, aby poprzez Sta−
rostwo wystąpić do wysokiego wydziału
krajowego o subwencję dla straży ognio−
wej. Na owym posiedzeniu ustalono rów−
nież wzór munduru dla strażaków, po−
dobny do kroju zakładowej straży
w browarze. Umundurowanie różniła tyl−
ko czapka rogatywka. Można więc wni−
sokować, że ówczesnym brzeszczanom
daleko było od pomysłu do realizacji.
O konieczności powstania kompanii stra−
żackiej mówiło się od 1871 r., jednak po−
wstała ona dopiero trzy lata później.
Na wyposażeniu straży znajdował się
wtedy m.in. wóz konny na ligach, a sie−
dziba usytuowana była w rejonie dzisiej−
szego Urzędu Miejskiego w dole ul. Gło−
wackiego. Z przesłania kronikarza
Burlikowskiego wynika, iż w przypadku
pożaru w Rynku trzeba było dłuższego
czasu na dojazd. Ponadto konie miały
problem z pokonaniem wzniesienia obok
Kościoła św. Jakuba. Pojawił się wów−
czas pomysł ulokowania dwóch, trzech
bud na Rynku, w celu przechowywania
w nich strażackiego sprzętu. Centralny
plac miasta służył w owym czasie za tar−
gowisko, znajdowało się tutaj wiele drew−
nianych budek, często zamieszkałych
przez żydowską biedotę. Starostwo na−
kazało zburzenie wszystkich tych obiek−
tów, ze względu na fatalny wygląd i za−
grożenie pożarowe.

W przypadku zaistnienia zagrożenia
zawsze mieszczanie mogli liczyć na

wsparcie strażaków z okocimskiego bro−
waru. 22 kwietnia 1876 r., dzień po ko−
lejnym pożarze, zastępca burmistrza,
Ignacy Rybicki wysłał delegację do Jana

Wojacy
świętego Floriana

Jedna z pierwszych brzeskich
kompanii strażackiej.

Fot. arch OSP w Brzesku.

Centrum Brzeska
po pamiętnym pożarze

w 1904 roku.

Fot. arch OSP w Brzesku.
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NAJWIĘKSZE POŻARY
 MIASTA BRZESKA

21 kwietnia 1876 – pożar na ul.
Okocimskiej. W ogniu stanęło
dwanaście domów.
26 lipca 1880 – tego dnia pożary
wybuchły w dwóch miejscach –
rano na ul. Okocimskiej, a po po−
łudniu na ul. Poprzecznej.
28 kwietnia 1885 – ogień pojawił
się o 1.30 w nocy w domu piekarza
Żyda w Rynku. Pożoga strawiła
wówczas siedemnaście domostw.
5 sierpnia 1890 – na targowicy,
w stodole aptekarza wybuchł pożar,
jednak płomienie targane wiatrem
objęły prawie wszystkie sąsiednie
stodoły wypełnione zbożem.
25 lipca 1904 – największy pożar
w historii miasta. Ówczesny rok był
niezwykle suchy, a żniwa odbywały
się już na początku lipca. Tragicz−
nego dnia obchodzono w Brzesku
potrójną uroczystość – odpust w pa−
rafii, imieniny proboszcza oraz jego
nominację na to stanowisko. Zarze−
wie ognia pojawiło się przy ul. Oko−
cimskiej na posesji Żyda, zajmują−
cego się skupem pakuł konopnych
i lnianych. Pożar błyskawicznie
obejmował kolejne budynki, pod−
czas gdy mieszkańcy znajdowali się
na odpustowej sumie. Bilans po−
żaru był druzgocący – zniszczonych
228 domów, 400 budynków gospo−
darczych, a trzy tysiące ludzi pozba−
wionych zostało dachu nad głową.
Z pomocą pospieszyli brzeszcza−
nom strażacy z browaru, z Krako−
wa, Bochni, Tarnowa, Szczurowej,
Czchowa oraz wojsko z Tarnowa.
Dla pogorzelców ustawiono namio−
ty na polach pod miastem. Brze−
sko dźwignęło się z ruin dopiero
w 1914 r.

Goetza, by w ten sposób podziękować za
pomoc w powstrzymaniu pożogi. Wkrót−
ce potem za „pomoc pogorzelcom z dat−
kiem znacznym, pieniędzmi i żywnością”,
rada miejska podjęła uchwałę o nadaniu
baronowi tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Brzeska.
Ochotnicza Straż Pożarna, jako pierw−
sza w powiecie, posiadała samochód ra−
towniczy dodge, później forda, stara 20,
stara 25 oraz kompletne wyposażenie dla
strażaków. Po II wojnie światowej sie−
dziba OSP mieściła się w budynku przy
ul. Słowackiego (obecnie BZK), zaś dy−
żurka usytuowana została przy ul. Ko−
ściuszki (w miejscu dzisiejszej spółdziel−
ni Nowość). Brzeska OSP istniała do
1972 r., kiedy to przy ul. Solskiego uru−
chomiona została Komenda Powiatowa
Zawodowej Straży Pożarnej. Na mocy
decyzji prezydium Powiatowej Rady Na−
rodowej cały sprzęt, będący na wyposa−
żeniu OSP, przekazano strażakom zawo−
dowym. Ochotnicy pozbawieni zostali
również lokali, jednak formalnie nigdy nie
przestali istnieć. Nadal brali udział
w kontrolach przeciwpożarowych i ak−
cjach sanitarno−porządkowych oraz uro−
czystościach.
Mimo że straż nie uczestniczyła w ak−
cjach ratowniczych, społeczeństwo
w 1993 r. ufundowało drugi sztandar dla
jednostki. Pierwszy pochodził bowiem
z 1876 r. Odrodzenie jednostki nastąpiło
jednak ponownie w latach dziewięćdzie−
siątych, kiedy to pozyskano od władz
miasta lokal przy ul. Okocimskiej (znisz−
czony potem przez powódź), a następnie
przy ul. Mickiewicza.

Obecnie ochotnicy mają swą siedzibę
w dawnym budynku policji. Posia−

dają na wyposażeniu zaadaptowanego do

celów gaśniczych „żuka” oraz dwie moto−
pompy. Zarządowi udało się również po−
zyskać sponsora, firmę Pol Bau z Opola,
która wyremontowała strażacki sprzęt
nieodpłatnie. Wartość tych prac oszaco−
wano na 24 tys. zł. Formacja funkcjonuje
jednak głównie dzięki dotacji otrzymy−
wanej od gminy oraz środków własnych,
pochodzących ze składek i sprzedaży ka−
lendarzy.
Bieżący rok jest jubileuszowym w histo−
rii brzeskiego pożarnictwa. OSP będzie
obchodziła 130. rocznicę istnienia. Z tej
okazji odbędzie się szereg uroczystości
łączonych z obchodami Dni Brzeska. 20
czerwca zaplanowano przemarsz podod−
działów na uroczystą mszę św., a następ−
nie zbiórkę na placu Kazimierza Wiel−
kiego, gdzie złotą odznaką udekorowany
zostanie sztandar, a strażakom ochot−
nikom zostaną nadane resortowe dys−
tynkcje.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

SKŁAD ZARZĄDU
OSP W BRZESKU

Jan Kasprzyk – prezes
Józef Okas – wiceprezes
Bogusław Wawryka – naczelnik
Zbigniew Zieliński – skarbnik
Michał Habryło – członek

Prezes OSP w Brzesku – Jan Kasprzyk.
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„Mensch2”(„Człowiek2”) – taki tytuł nosi otwarta 14 kwietnia w drezdeńskim
gmachu parlamentu Saksonii zbiorowa wystawa twórców z sześciu krajów
Europy. Jednym z artystów jest malarka Beata Słupska, pracownica Brzeskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Tym samym stała się ona nieoficjalnym attache
kultury polskiej w Saksonii. Jej wyjazd do Niemiec możliwy był dzięki szczególnie
życzliwemu naszemu miastu Europa−Haus w Lipsku, którym kieruje dr Grażyna
Maria Peter...

Fantastycznie położony, nad tajemniczo
wijąca się Łabą, z widokiem na Pałac,
Operę Sempera i Kościół Dworski, sak−
soński Landtag gościł nie tylko twórców
ze Szwajcarii, Francji, Włoch, Czech
i Polski, ale i osobistości ze świata poli−
tyki oraz instytucji unijnych, między in−
nymi panią poseł parlamentu Unii Eu−
ropejskiej Brigitte Wenzel−Perillo.
Stało się tak, ponieważ hasłem wysta−
wy była sztuka i polityka w jednoczącej
się Europie. Ekspozycję zainaugurował
koncert współczesnej muzyki elektro−
nicznej włoskiego kompozytora – Mi−
chale Selva z Bolonii.
Zebranych w foyer saksońskiego parla−
mentu gości powitał Axel−Alexander
Ziese, malarz i redaktor naczelny nie−
mieckiego czasopisma „Kunst aktuell”.
Mówił on o roli, jaką mają do spełnie−
nia artyści w rozszerzającej się Unii Eu−
ropejskiej.
– Współczesny człowiek patrzy na sztu−
kę oczami drapieżnika, interesuje go tyl−
ko to, co się porusza – mówił Ziese. Wy−
stawa „Mensch2” pozwala odwiedzającym
na głębokie przeżywanie sztuki. Celem
organizatora tej ekspozycji, malarza Ulri−
cha Strube z Lipska, było przedstawie−
nie różnorodności stylów we współczesnej
europejskiej sztuce. Człowiek człowieko−
wi pokazuje siebie, swój kraj, swoją pra−

cę. Artysta inspiruje artystę swoimi dzie−
łami, swoją techniką.
Ulrich Strube dziękował zwłaszcza brze−
skiej artystce za „natchnienie… oraz za
subtelne akwarele, przedstawiające kwia−
ty, które tak go oczarowały”.

Rozdaję ludziom kwiaty
– Ja po prostu rozdaję kwiaty wszyst−
kim ludziom – nieśmiało tłumaczyła się
malarka z Brzeska. – Nigdy nie przy−
puszczałam, że swoją pierwszą wysta−
wę będę miała w Dreźnie, w takiej sali,
że prace zostaną tak przyjęte, brak mi
słów… –ekscytuje się pani Beata. –
Małżeństwu artystów z trójką dzieci nie
jest łatwo żyć w Polsce – zwierza się –
dlatego nie utrzymujemy się ze sztuki.
Trzeba jednak wierzyć w to, co się robi,
kiedyś w końcu się uda – opowiada pani
Beata. – Wszystko zaczęło się od na−
malowanej akwarelki, przedstawiającej
kwiat – wspomina pani Beata.

Uśmiech i pokora
Beata Słupska od czasów szkolnych in−
teresowała się naturą, przyrodą. Nauczy−
cielka plastyki zaproponowała jej, aby
rozpoczęła naukę w liceum plastycznym.
Musiała w tym celu porzucić ukochany
Morąg i przenieść się do oddalonego sie−
demset kilometrów Tarnowa. – Na po−

czątku było mi bardzo ciężko bez rodziny
– wspomina.
Z czasem jednak atmosfera Państwowe−
go Liceum Sztuk Plastycznych, spotka−
nia ze znajomymi, plenery wciągnęły pa−
nią Beatę. W szkole spotkała przyszłego
męża – Artura, także malarza. Jej wiel−
ką fascynacją w tym czasie stała się
akwarela. Mistrzem w tej dziedzinie był
profesor Piotr Drobiecki. Niedościgłym zaś
wzorem Magdalena Abakanowicz i jej
tkaniny współczesne.
– Potem przyszedł trudny czas zderze−
nia pasji z rzeczywistością – opowiada
artystka. Przez dłuższy okres, jako in−
struktor malarstwa lub dekorator wnętrz,
nie mogła znaleźć pracy w swoim zawo−
dzie. W końcu dostała zajęcie jako opie−
kun w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo−
łecznej w Brzesku. Od dziesięciu lat
zajmuje się starszymi oraz obłożnie cho−
rymi ludźmi. Lubi swą pracę, choć nie
omijają ją dramatyczne momenty. – Nie−
które osoby są bardzo nieufne, boją się,
że chcę im zrobić krzywdę – wyjaśnia. –
Mam na to jednak swój sposób, daję im
uśmiech...
W trudnych chwilach ucieczką zawsze było
malowanie. – To jest moja oaza. Wyłą−
czam się z codzienności, odpoczywam –
rozmarza się pani Beata. – Teraz jednak
doceniono moje prace, to dało mi odwagę.
Chcę szukać nowych dróg w sztuce…

Polityczny kolaż
Prace eksponowane na wystawie „Mensch2”
reprezentowały bardzo różnorodne kierun−
ki malarskie. Zestawione obok siebie two−
rzyły swoisty europejski kolaż. Zamysł in−
spiratora wernisażu, wspomnianego
Ulricha Strube, w pełni się powiódł, zaczy−
na rodzić się transeuropejska sieć współ−
pracy artystów. Beata Słupska stała się
członkiem inicjatywy – „Sztuka, kultura
jako narzędzie integracji w ramach po−
szerzonej Unii Europejskiej”. Artystka
tytuł wystawy „Człowiek˛” wyjaśnia w na−
stępujący sposób: – Człowiek do kwadra−
tu to nic innego, jak ukazanie ponadprze−
ciętności człowieka. Jego drugi świat,
wyimaginowany w tym wypadku poprzez
sztukę, odbicie jego wartości, wrażliwo−
ści na płótnie.
Wystawę „Mensch2” będzie można oglą−
dać do 12 maja w saksońskim Landtagu
w Dreznie. Następnie zostanie ona prze−
niesiona do Lipska i ponownie udostęp−
niona odwiedzającym w jednej z galerii
w centrum miasta do połowy czerwca.
Ulrich Strube pragnąłby, aby wystawa
została pokazana we wszystkich krajach,
z których pochodzą artyści, prezentujący
swoje prace, a więc także w: Szwajcarii,
Francji, Włoszech, Czechach i Polsce.

ŁUCJA MAJCZAK−BUREK, Lipsk

Beata Słupska
z organizatorem wystawy,

lipskim malarzem
Ulrichem Strube.

Brzeskie kwiaty
w Dreźnie
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Artystka swoją drogę artystyczną rozpo−
częła w Technikum Ceramicznym w Ły−
sej Górze. Podstawy teorii i praktyki fo−
tografii poznała w dwuletnim studium
policealnym, gdzie uczyła się konserwa−
cji zabytków. – Odnawiałam meble, zło−
ciłam ramy – wspomina.

W powodzi przedmiotów
Pierwszy cykl zdjęć określa jako wyskok.
Pomysł pojawił się nagle. Spojrzała na
Patrycję Ciaciek i pomyślała: – Ty bę−
dziesz świetnie wyglądać. Ona była
pierwszą modelką. Pozowali znajomi
Małgorzaty Duśko. Proces tworzenia
serii „Osobliwości osobowości” był prze−
myślany i dopracowany. Wykonanie
makijażu i fryzury jednej osoby pochła−
niało Pawłowi Guzikowi półtorej go−
dziny. W tym czasie artystka układała
bogatą scenografię. Rolę atelier pełnił
pełen staroci dom po zmarłej babci. Raz
zamieniał się w dystyngowane, miesz−
czańskie wnętrze, a raz w kapiący zło−
tem i kolorami harem. Kiedy indziej
tłem stawały się zawilgocone i odrapa−
ne ściany piwnic.
– To była taka reinkarnacja. Tak się każ−
dy zmieniał – wspomina autorka zdjęć.
Jej celem nie było jednak maskowanie,
lecz oddanie prawdziwej osobowości czło−
wieka. – Lubię obserwować ludzi. W każ−
dym jest coś, co warto pokazać. Nie ma
ludzi brzydkich – relacjonuje przebieg
prac. Każda fotografia tworzyła staran−
nie przemyślaną kompozycję. Dużą rolę
odgrywała stylizacja. Jednak to boha−
ter swoją osobowością narzucał charak−
ter scenografii i samych zdjęć.
Cykl „Osobliwości osobowości” miał
wernisaż w Cafe Kolor. Potem poka−
zano go w brzeskim MOK−u i na Zam−
ku w Dębnie.

Fotograficzna
osobowość

Kiedy inni uczniowie w szkole zajmowali się ceramiką użytkową, ona rzeźbiła postacie
ludzkie. Ta pasja do pokazywania człowieka pozostała jej do dziś. Najdoskonalszy
z boskich tworów stał się naczelnym tematem fotografii Małgorzaty Duśko.

Upadek Adama
Pokaz kolejnych prac odbył się w ramach
wystawy zbiorowej „Sacrum”. Tym ra−
zem autorka zrezygnowała z bogatej sce−
nografii. – Mam ludzi na pierwszym pla−
nie. Po co mi te przedmioty? – komentuje.
Odeszła od koloru na rzecz oszczędnej
w efektach fotografii czarno−białej. Go−
towe prace jedynie nawiązywały do
tkwiących w umyśle wizji. – Są ludzie.
Z nimi kojarzę obrazy. Każdy mówi
o czymś innym – o sobie – mówi Małgo−
rzata Duśko. Pewną modyfikacją było
wprowadzenie przedmiotów jako głów−
nych bohaterów zdjęć w cyklu „Zastępy
anielskie”. Jednak i tu autorka nie ode−
szła zbyt daleko od pierwotnych założeń
– sfotografowała manekiny. Ich nieska−
zitelne twarze doskonale korespondują
z tradycją odpustowych wizerunków
aniołów stróży. Jednocześnie, stosując
fotografię „zza szyby”, artystka zazna−
czyła ich niematerialność. Nie bała się
też odwrócenia tradycyjnych konwencji.
Motyw grzechu pierworodnego powiąza−
ła z mężczyzną – kusicielem.

Czerń i biel
W cyklach „Zastępy anielskie” i „Baran−
ki Boże” Małgorzata Duśko stopniuje róż−
ne odcienie szarości. Jednostajność mę−
czy, dlatego w planach ma prace
operujące ostrym kontrastem czerni i bie−
li. – Widzę siebie, jak stoję na rozwala−
jącym się balkonie w domu babci i z góry
fotografuję dziewczynę na łóżku. Ujmuję
ją w pozycji embrionalnej. Wyłania się
z ciemności – opowiada.
Kolejna sesja ma być odważniejsza, lek−
ko erotyczna. Nadal jednak ma to być
fotografia psychologiczna. Jej forma tkwi
w zamyśle, natomiast treść – wciąż w bo−
haterach. – Bazuję na ludziach i ich oso−
bowości – stwierdza autorka.

To jest w niej
Statyka zdjęć przeczy charakterowi Mał−
gorzaty Duśko, gdyż jak mówi: – Cią−
gle szukam czegoś, co chcę robić. Od ja−
kiegoś czasu myślę, żeby wrócić do
malarstwa.

Ten rodzaj sztuki jest jednak bardziej
wymagający. Pochłania więcej czasu i żą−
da samotności. Jednak to malarka na−
rzuca w nim treść i formę. W fotografii
determinuje je sam model.
Gdy ludzie pytają: „Co ty z tego masz?”,
artystka odpowiada jednym słowem: –
Satysfakcję!

Sesje zdjęciowe wymagają czasu i pienię−
dzy. Praca nad „Osobliwościami osobo−
wości” trwała trzy miesiące. Autorka
zużyła wtedy 130 rolek filmu. Zazwyczaj
z 36 pozostawia 6 lub 7 zdjęć. Stara się
wiązać je w cykle. Dba, by się nie powie−
lały. Zrezygnowała z późniejszej obróbki
komputerowej.
Koszty pierwszej sesji zdjęciowej były
wysokie. Krakowskie laboratorium wy−
wołało zdjęcia w powiększonym formacie
za mniejszą kwotę. – Zawsze mi się ja−
koś udaje – kwituje artystka. Wciąż po−
szukuje jednak mecenasa, by móc reali−
zować własne pomysły.
Nie stać w miejscu
Obecnie artystka stara się o wystawie−
nie swych prac w krakowskiej kawiarni
„Gołębia 13”. Wczesnowiosenne miesią−
ce są dla niej okresem oczekiwania na
światło do nowej, operującej kontrasta−
mi, sesji fotograficznej.
Pytana o mentorów, Małgorzata Duśko od−
powiada: – Jeśli chodzi o nauczycieli, to nie
mam wzorców. W szkole średniej fascyno−
wało ją malarstwo Salvadora Dali, potem
– Witkacy. Artystka stara się iść własną
drogą. Posiada indywidualne wyczucie foto−
grafii. – Muszę pracować sama – dodaje.

IWONA DOJKA
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Organizatorem konkursu pod przewodnic−
twem wiceprezesa Zarządu Powiatowego
druha Tadeusza Rajczaka był Zarząd
Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz KP PSP w Brzesku. Celem turnieju
jest popularyzowanie wśród dzieci i mło−
dzieży przepisów przeciwpożarowych, za−
sad postępowania na wypadek pożaru, po−
znawanie tradycji, historii i organizacji
ochrony przeciwpożarowej. W konkursie,
rozegranym w dwóch kategoriach wieko−

Młodzież zapobiega pożarom...

Znana brzeska firma MARK, specjalizująca się w nowoczesnym
wyposażaniu wnętrz oraz posiadająca największy wybór stolarki
drzwiowej i okiennej ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół
podstawowych z Brzeska i Jadownik.

Prace wykonane w dowolnej technice (dopuszczalna jest też fotografia)
mają przedstawiać motywy brzeskie bądź wyobrażenia miasta widzia−
ne przez okno. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody – 4 wyso−
kiej klasy rowery górskiej oraz 12 wyróżnień.
Prace konkursowe należy zgłaszać w terminie do 30 maja, w siedzibie
firmy P.H.U. MARK, mieszczącej się w Brzesku, przy ul. Mickiewicza 31.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi 12 czerwca. Zapraszamy!

Najstarsza szkoła w Brzesku w bieżącym roku szkolnym zamyka i otwiera
kolejny rozdział w historii. Mury szkoły opuszczą ostatni absolwenci Szkoły
Podstawowej nr 1, a pozostałemu Gimnazjum zostanie nadane imię.

14 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brze−
sku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po−
żarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

wych – młodszej (szkoły podstawowe) oraz
starszej (szkoły ponadpodstawowe) udział
wzięli uczniowie szkół z terenu powiatu
brzeskiego. W wyniku zmagań do elimi−
nacji wojewódzkich udało się zakwalifi−
kować Tomaszowi Potoczkowi i Karo−
lowi Świerczkowi. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwała komisja
złożona z pracowników Komendy Powia−
towej PSP w składzie: kpt. Wojciech Pod−
leś oraz mł. kpt. Jacek Ryncarz.  (iw)

Ostatnie świadectwa „Jedynki”

Reforma szkolnictwa wymusiła na władzach miejskich decyzję o likwidacji szkoły
podstawowej, ale żeby umożliwić uczniom ukończenie jej w budynku, w którym ją
rozpoczęli, został powołany do życia Zespół Szkól nr 1, obejmujący wspominaną już
Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum. Od kilku lat nie było już naboru do
pierwszych klas „podstawówki”, a w maju 2004 r. ostatni szóstoklasiści napiszą test
kompetencji.
Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku szkolnym 2003/2004 r. będzie nadanie szko−
le imienia Królowej Jadwigi. Uroczystość ta odbędzie się dnia 5 czerwca 2004 r.
Wstępny wybór patrona został dokonany wspólnie przez uczniów, rodziców, grono
pedagogiczne. Nie jest on przypadkowy, Królowa Jadwiga była silnie związana ze
szkolnictwem i to ona właśnie nadała Brzesku prawa miejskie.
W czasie roku szkolnego młodzież aktywnie przygotowuje się do nadania szkole
imienia. Na terenie szkoły przeprowadzono liczne konkursy związane z osobą Królo−
wej Jadwigi. Uczniowie uczestniczyli w konkursie klas, który polegał na zebraniu
i opracowaniu materiałów o przyszłej patronce. Miłośnicy poezji i recytacji mogli swo−
je zainteresowania poszerzyć w konkursie recytatorskim i twórczości poetyckiej. Zaś
wszyscy uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o przyszłej patronce w konkursie
historycznym. W maju zaś zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny na portret lub
ilustrację do wybranej legendy o św. Jadwidze. W ramach przygotowań do nadania
szkole imienia odbyła się sesja naukowa pt. „Śladami św. Jadwigi Królowej”, którą
uświetnił wykład prof. Mariana Stolarczyk o życiu Królowej Jadwigi.         (aw)

Świat w oknach firmy MARK

Hełm na ludzkiej głowie – tak wyobra−
ża sobie komputer przyszłości Mate−
usz Kudła, uczeń VI klasy Szkoły Pod−
stawowej nr 3 w Brzesku.
– Połączenie ludzkiego mózgu i kompute−
ra to rozwiązanie idealne – twierdzi laure−
at pierwszej nagrody małopolskiego kon−
kursu „Bezpieczny Internet”. Jego grafika
zyskała największe uznanie jurorów. Ma−
teusz najpierw na Zamku w Niepołomicach
odebrał w nagrodę nowoczesny komputer,
a kilka dni później dyplom z gratulacjami
przekazał mu burmistrz Jan Musiał. Sko−
rzystała też jego szkoła, która otrzymała
oprogramowanie „Cenzor”, pozwalające
omijać internetowe strony o niewłaściwej
dla uczniów zawartości. – Mateusz jest
bardzo dobrym uczniem, także z przedmio−
tów humanistycznych ma dobre oceny –
chwali go dyr. szkoły Łucja Dzierwa. –
Jego pasją są jednak nade wszystko kom−
putery i informatyka.
Mateuszowi nie sprawiają większego pro−
blemu utworzenie strony internetowej, pró−
buje też pisać proste programy, a obecnie
pracuje nad skonstruowaniem gry kompu−
terowej. Czy pójdzie w ślady sławnego
brzeszczanina Romana Kluski?
Na zdjęciu Mateusz Kudła i dyr. Łucja
Dzierwa w towarzystwie burmistrza
Jana Musiała.                   (mk)

Komputer
wg Mateusza
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Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

7−11.05, godz. 18.15
NAWIEDZONY DWÓR USA/15 l
Reżyseria: Rob Minkoff; scenariusz: Da−
vid Berenbaum
Zajmujący się handlem nieruchomościa−
mi Jim Evers (Eddie Murphy) wraz ze swą
żoną Sarą otrzymuje niezwykle korzystną
propozycję zakupu zabytkowej rezyden−
cji w Luizjanie. Na zaproszenie ekscen−
trycznego właściciela, Edwarda Gracey’a,
razem z dziećmi jadą obejrzeć dom. Oka−
zuje się, że domostwo jest zamieszkane
przez 999 duchów, a Sara związana jest
z ciążącą nad nim klątwą.

14−18.05, godz. 18.15
ZAKRĘCONY PIĄTEK    USA
Reżyseria: Mark S. Waters; występują:
Jamie lee Curtis, Stephen Tobolowsky
To nowa, uwspółcześniona wersja kome−
dii Disneya z 1977 roku, z udziałem Bar−
bary Harris i Jodie Foster, w reżyserii Ga−
ry’ego Nelsona. W 1995 roku powstał
pierwszy remake – film telewizyjny w re−
żyserii Melanie Mayron z Shelley Long
i Gaby Hoffman w rolach głównych. Naj−
nowsza wersja okazała się komercyjnym
i, co najbardziej zaskakujące, artystycz−
nym sukcesem.

21−25.05, godz, 18.15
NIGDY W ŻYCIU          Polska/15 l
Reżyseria: Ryszard Zatorski; występują:
Danuta Stenka, Jan Frycz, Artur Żmijewski
Ekranizacja bestselleru Katarzyny Grocholi
o polskiej „Bridget Jones”. Judyta – matka
nastoletniej córki – pracuje w piśmie ko−
biecym. Poznajemy ją w momencie, gdy
rozwodzi się. Buduje dom, zaczyna odno−
sić sukcesy zawodowe i zakochuje się.

28.05−1.06, godz. 18.15
SYMETRIA          Polska/15 l
Reżyseria: Konrad Niewolski; występują:
Arek Detmer, Andrzej Chyra
Do zakładu karnego w Białołęce trafia niesłusz−
nie osądzony młody inteligent. Pod wpływem
specyficznych praw rządzących w więziennym
środowisku, w bohaterze dokonuje się we−
wnętrzna przemiana. Film zdobył nagrodę
dziennikarzy na festiwalu w Gdyni.

WIECZÓR NIEPOKOJU

1 kwietnia upłynął w MOK−u pod znakiem niepokojącej refleksji moralnej. W taki na−
strój wprawiło uczestników wystawienie wybranych fragmentów „Wizyty starszej pani”
Dürrenmatta, tym ciekawsze, że rzecz dzieje się w małym miasteczku. Całość, pod kie−
runkiem mgr Bernadetty Styczeń, przygotowała młodzież liceum ogólnokształcącego.
Drugą część wieczoru teatralno−muzycznego wypełnił występ zespołu „Eleos”, grającego
znane piosenki z repertuaru wykonawców polskich, francuskich i amerykańskich.       d

ZAPROSZENIE DO... PATRZENIA

– Źle by się działo mojej sztuce, gdybym musiała dużo o niej mówić – w tak lapidarny
sposób skomentowała swoją pierwszą wystawę w Małopolsce absolwentka Europej−
skiej Akademii Sztuk w Warszawie – Ewelina Stępień, która miała swój wernisaż
w sali wystawowej MOK−u. Na twórczość artystki składają się dzieła bardzo różno−
rodne: obrazy, grafiki, projekty komputerowe, fotografie oraz książki artystyczne. Do−
wodzą one wrażliwości na zmysłowy odbiór świata w całej jego zmienności i nieogra−
niczoności. Malarka zaprasza widza do gry, do uzupełnienia swych dzieł o własne
wyobrażenia i interpretacje świata. Tworzy „malarstwo otwarte”, pełne zagadek i nie−
domówień... id

W DĘBNIE PRZY KAWIE

Aromat kawy, czerwień wina, dźwięki stuletniego fortepianu, skrzypiec i trąbki oraz
piosenki z paryskich kafejek mieszały się w atmosferze wiosennego wieczoru na śre−
dniowiecznym zamku w Dębnie. Kolejną imprezę z cyklu „Spotkania przy napojach.
4 pory roku” zorganizowano w niedzielę, 18 kwietnia. Z programem wokalno−muzycz−
nym w języku polskim i francuskim wystąpiła młodzież ze Szkolnego Klubu UNE−
SCO i Szkolnego Klubu Tłumaczy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brze−
sku, członkowie zespołu „Małopolanie” i „Eleos”. Po „przerywniku” na degustację kawy
i ciasteczek goście obejrzeli prezentację artystyczną pt. „Dziwny ogród”, zrealizowaną
przez Krystynę Gurgul i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łysej Gó−
rze. Autorem oryginalnych fryzur modelek był Jakub Ziemirski – uczeń drugiej
klasy Liceum Plastycznego w Tarnowie.  D

TO BYŁ ŚWIAT W ZUPEŁNIE STARYM STYLU...

Tak zatytułowano konkurs i koncert muzyczny w wykonaniu 33 uczniów szkół podsta−
wowych i gimnazjów z Brzeska, Czchowa, Jadownik, Bielczy, Wytrzyszczki, Domosła−
wic, Złotej i Woli Dębińskiej. 28 kwietnia w kinie „Bałtyk” wystąpili także podopieczni
świetlicy w Jadownikach, Centrum Kultury w Gnojniku i brzeskiego MOK−u. Od same−
go rana zmagania bacznie oceniało jury w składzie: Wiesław Porwisz (dyrygent orkie−
stry dętej), Iwona Mikołajek i Andrzej Soja (nauczyciele muzyki) oraz Joanna Heb−
da (wokalistka w zespole „Eleos”). Dzieci czuły się dobrze zarówno w lekkim repertuarze
Natalii Kukulskiej, Maryli Rodowicz, muzyce weselnej, jak i w poważnej piosence po−
etyckiej Marka Grechuty. Najpopularniejszy okazał się jednak utwór Czesława Nieme−
na „Pod papugami”.
W kategorii szkół podstawowych wyróżnienie specjalne przyznano Oli Kaim.
1. miejsce zdobyli Łukasz Serafin i Justyna Strzesak, 2. Agnieszka Udziela,
3. Bernadetta Woźniak. Dodatkowo trzy wyróżnienia przyznano: Mateuszowi
Brysiakowi, Dagmarze Pleśniarskiej i Kornelii Raciborskiej. Gimnazjaliści
ze Złotej otrzymali nagrodę główną w kategorii zespołów. Natomiast wśród soli−
stów zwyciężyła Izabela Staszczyk, drugą nagrodę przyznano Annie Brzezinie,
a trzecią Mirelli Drużkowskiej. id

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE

Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz brzeskiej „So−
lidarności” odbyły się w MOK−u powiatowe eliminacje V Przeglądu Poezji i Pieśni
Patriotycznej. Wzięła w nim udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal−
nych. W kategorii wokalno−muzycznej (gimnazja) przyznano dwie równorzędne nagro−
dy dla: Justyny Zapiór i duetowi Marcin Stępień – Jakub Cierniak (PG nr 2
w Brzesku), a w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych najwyżej oceniono Martę
Kusior, Marcina Kurtykę i Mateusza Nalepkę z ZSP nr 2 w Brzesku. Najlepszym
recytatorem okazał się Rafał Hacuś z ZS w Czchowie.
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Jaka mogła być przyczyna tej choroby i dla−
czego zapadali na nią przede wszystkim
kominiarze? Długo nie było wiadomo, aż
wreszcie w głowie Potta zrodziło się po−
dejrzenie, że sprawcą choroby jest sadza
(niespalone cząstki węgla), która dosta−
wała się na skórę worka mosznowego i była
przyczyną występowania złośliwych nowo−
tworów po długich latach latencji.
W okresie, kiedy żył Pott, nie można było
stwierdzić, co zawierają cząstki sadzy,
jakie naprawdę związki chemiczne po−
wodują chorobę nowotworową. Do dzisiaj
nauka zrobiła olbrzymi postęp od tam−
tego wydarzenia. Obok innych zanieczysz−
czeń wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (tzw. WWA) dioksyny
występują w spalinach m.in. pieców do−
mowych, w których spalano plastiki, roz−
proszone są w fazie gazowej oraz są za−

Rakotwórcza
sadza

absorbowane na cząsteczkach stałych –
sadzy. Szczególnie sadza, powstająca
podczas niekompletnego spalania, silnie
adsorbuje dioksyny. Wykazały to bada−
nia analityczne przeprowadzone przez
doc. Adama Grochowalskiego w latach
1994−1998 w Krakowie, w wyniku których
stwierdzono obecność dioksyn w sadzy po−
branej z przewodów kominowych kamie−
nic ogrzewanych piecami węglowymi.
W badaniach analitycznych tych próbek
wykazano, że w sadzy zawarte są różne
substancje toksyczne, wśród których wy−
kryto również metale ciężkie, wielopier−
ścieniowe węglowodory aromatyczne i wie−
le innych niezwykle trujących substancji.
Na temat dioksyn ukazał się już artykuł
Grażyny Filip w nr 2/2004 magazynu
BIM. Obecnie kontynuujemy temat i ra−
zem z uczniami brzeskiego gimnazjum

będziemy świadkami
wycieczki w świat mi−
krocząstek, jakimi są
trujące dioksyny. W ja−
ki sposób bada się obec−
ność dioksyn w różnych
materiałach biologicz−
nych, takich jak np.
mięso, tkanka ludzka,
pasza dla zwierząt, od−
krywaliśmy podczas wizyty w laborato−
rium doc. Adama Grochowalskiego na Po−
litechnice Krakowskiej.
Nasz pobyt w Krakowie rozpoczęliśmy od
wysłuchania bardzo interesującego wykła−
du pt: „Współczesne zagrożenia chemicz−
ne w środowisku człowieka na przykładzie
dioksyn”. Okazuje się, że największymi
rezerwuarami trucizn na naszej planecie
są oceany, do nich trafiają również diok−
syny. Natomiast spalanie odpadów jest
podstawowym ich źródłem w naszych do−
mach. Dioksyny dostają się do żywności
wraz z popiołem z komina. Musimy z tym
zdecydowanie walczyć!
Mając solidne podstawy teoretyczne,
mogliśmy przejść do zajęć praktycznych
w laboratorium. Procedura dotarcia do
świata dioksyn jest długa, ale i bardzo
kosztowna. Cały szereg żmudnych ana−
liz chemicznych w ściśle określonych wa−
runkach jest potrzebny, aby dotrzeć do
ostatecznego celu naszej wędrówki i móc
przedstawić obraz zawartości dioksyn
w danej próbce...
Tymczasem, jak w prawidłowy sposób pro−
wadzić w domu segregację śmieci i nie
spalać ich w piecach, ogniskach w ogrodzie,
mówił w trakcie zorganizowanych spotkań
z młodzieżą gimnazjalną prezes Brzeskich
Zakładów Komunalnych, Janusz Filip.
Z informacją tą dotarliśmy do ponad 1000
osób. Duże zainteresowanie i pomoc w zor−
ganizowaniu spotkań z młodzieżą wyka−
zali dyrektorzy szkół gimnazjalnych z mia−
sta i gminy Brzesko.
1 czerwca 1997 dioksyny zostały uznane
przez Międzynarodową Agencję do Badań
nad Nowotworami (IARC) w Lyon za kan−
cerogen grupy A, co w zakresie ich poten−
cjalnego działania rakotwórczego stawia
je na równi z takimi związkami, jak ben−
zopiren, aflatoksyny i nitrozaminy.
Niestety, londyński chirurg Percival Pott
nie dysponował tak czułymi i doskonały−
mi urządzeniami i wiedzą w zakresie
oznaczania trucizn w środowisku, jak te,
które zobaczyliśmy, goszcząc w laborato−
rium doc. Grochowalskiego. Zapewne jed−
nak jego odkrycia przyczyniły się do wyty−
czenia kierunku badań nad rozpoznaniem
substancji chemicznych, wywołujących
groźne choroby cywilizacyjne, których obec−
nie notujemy coraz więcej.

ANDRZEJ GMIĄT

W 1755 roku znany londyński chirurg Percival Pott opisał pewien rodzaj
złośliwego nowotworu, który mógł często obserwować w swojej praktyce,
a mianowicie rak moszny. Na chorobę tę zapadali najczęściej mężczyźni
w średnim wieku. Z przeprowadzonych wywiadów dowiedział się, że prawie
wszyscy z nich pracowali w młodości jako kominiarze. Tylko chłopcy w wieku
ośmiu do dziesięciu lat mogli się przecisnąć przez wąskie i zakrzywione kominki,
które niegdyś ozdabiały domy angielskiego mieszczaństwa. U wielu z tych
młodocianych kominarczyków pojawiły się później bolesne guzy, które
zapowiadały długotrwałą chorobę i wczesną śmierć.

Te dwa urządzenia widoczne na zdjęciu nazywają się spektrometrami mas. Przy ich pomocy
można dokonać oznaczeń substancji na poziomie 0,000 000 000 000 001 części grama (10−15).
Urządzenia prezentuje doc. Adam Grochowalski.
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Różnice poglądów między młodym
i starszym pokoleniem to temat,

który był i będzie zawsze aktualny. Wy−
nika to z faktu, że człowiek przez całe
życie zdobywa wiedzę i ciągle czegoś
nowego dowiaduje się o otaczającej go
rzeczywistości. Właśnie fakt różnicy
w poziomie tego doświadczenia między
młodymi i starszymi jest powodem
wielu nieporozumień. Warto zauważyć,
że pewne rodzaje doświadczenia doty−
czą tylko określonych i specyficznych
sytuacji i dlatego szybko tracą aktu−
alność. Ale są również takie, które po−
przez swoją uniwersalność powinny być
ciągle brane pod uwagę.
Z natury rzeczy młodzi ludzie, którzy
są zazwyczaj pełni nadziei, energii
i wiary we własne siły, patrzą na życie
w sposób wyidealizowany, czasem nie
dostrzegając skomplikowanych zależ−
ności między podejmowanymi działa−
niami i rezultatami, szczególnie tymi,
które dadzą o sobie znać w przyszło−
ści. Dlatego często krytycznie odnoszą
się do otoczenia, chcą zmieniać je
w sposób radykalny, często wręcz re−
wolucyjny.
Starsi, z natury ostrożniejsi, z mniej−
szym dynamizmem, lepiej znają re−
alizm otaczającego świata, patrzą na
wiele spraw poprzez pryzmat swojej
wieloletniej praktyki, jak również zdo−
bytej wiedzy. Można postawić sobie
pytanie: czy te dwie różne postawy ży−
ciowe muszą prowadzić do konfliktów,
czy też mogą być znaczącym czynni−
kiem rozwoju? Trzeba wszak stwier−
dzić, że te dwa ogromne potencjały –
młodości i doświadczenia – w żadnym
przypadku nie powinny wytracać swo−
jej energii na wzajemne konflikty, bo
działając zgodnie mogą przyczynić się
do szybszego wzrostu poziomu życia.

Wydaję się, że żaden zakład czy in−
stytucja nie mogą w dłuższym

czasie dobrze funkcjonować, jeśli nie
będzie harmonijnego współdziałania
młodych pracowników z doświadczo−
ną kadrą. Ostatnie lata transformacji
dają niekiedy przykłady usuwania
dobrych pracowników i zastępowania
ich niedoświadczoną kadrą, jak rów−
nież organizowania nowych instytucji,
bazujących w większości na ludziach
niedoświadczonych. Skutki takich
działań nie są trudne do przewidze−

nia. Dla polityki kadrowej działania
ciągłe i ewolucyjne wydają się najbar−
dziej właściwą metodą. Przyznać trze−
ba, że największą skłonnością do re−
wolucyjnej wymiany kadr odznaczają
się politycy, choć działania takie nie
mają nic wspólnego z racjonalnością
zarządzania i gospodarowania. Poli−
tykom bowiem często zależy na zerwa−
niu więzów z przeszłością i dlatego naj−
lepszą metodą wydaje im się wymiana
ludzi. Dlatego też administracja pod−
dawana jest dość często różnego rodza−
ju eksperymentom kadrowym. Szcze−
gólnie wrażliwa na takie zmiany
gospodarka przynosi najwięcej strat.

Dużą wagę do profesjonalizmu
przywiązuje się w firmach pry−

watnych, na wyższych uczelniach, na−
tomiast różnie bywa w upolitycznionej
administracji, szczególnie na jej wy−
ższych szczeblach. Wymownym przy−
kładem dotyczącym decyzji kadrowych
był niedawny wybór przez papieża
Jana Pawła II nowego ordynariusza
archidiecezji wrocławskiej – bp Maria−
na Gołębiowskiego, który w tym roku
ukończy 67 rok życia. Prawdą jest, że
nominacja ta dotyczy instytucji ko−
ścielnej, która prowadzi szczególny
rodzaj działalności, ale przecież dzia−
ła ona wśród tego samego społeczeń−
stwa i w takim samym otoczeniu, jak
wiele innych instytucji świeckich.

Powszechnie wiadomo, że sukces
działania wszelkich organizacji

w największym stopniu zależy od czyn−
nika ludzkiego, dlatego konieczne jest, aby
ciągle korzystać z kapitału wiedzy i do−
świadczenia, który często był niedocenia−
ny w ferworze ustrojowych przemian.
Polityka kadrowa wpływa na stosun−
ki społeczne i gospodarcze, które posia−
dają znaczną bezwładność i dlatego też
wszelkie rewolucyjne zmiany przyno−
szą wiele strat. Warto zwrócić uwagę,
że jest rzeczą niemożliwą, aby w krót−
kim czasie znacznie podnieść poziom
gospodarczy, natomiast szybko moż−
na doprowadzić do kryzysu gospodar−
czego. Również rewolucyjne przemia−
ny w naszym kraju kosztowały nas
między innymi znaczny spadek pro−
dukcji i wzrost bezrobocia.

Roman Olchawa

W ostatnich czasach obserwujemy brak
kultury zachowania się i zwykłej uprzejmo−
ści na co dzień. Na ulicy, w telewizji słyszy−
my coraz więcej wulgarnych słów. Z przy−
krością trzeba stwierdzić, że zjawisko to
dotyczy również środowisk szkolnych. Każ−
da szkoła stara się zapobiegać i przeciw−
stawiać tego typu zjawiskom różnymi spo−
sobami. Niestety, z różnym skutkiem.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku prze−
prowadza od marca ogólnoszkolną akcję
pt. „Na grzeczności nikt nie traci”. Mottem
akcji są słowa: „Uprzejmość jest walutą
wzbogacającą nie tego, kto ją otrzymuje,
lecz tego, kto ją rozdaje”.
W ramach akcji podejmowane będą różno−
rodne działania, m.in. konkurs na najcie−
kawsze i najbardziej oryginalne hasło do−
tyczące kultury zachowania się i kultury
słowa. Przeprowadzane są też zostaną
odpowiednie lekcje. Efektem przedsięwzię−
cia ma być opracowanie Kodeksu Kultu−
ralnego Ucznia.

Zespół koordynujący uroczyste wygaśnięcie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku wraz
z Zarządem Osiedla Stare Miasto ogłaszają
konkurs plastyczny i literacki „Moja szkoła
– wspomnienia niebieskiego mundurka” dla
absolwentów wygasającej Jedynki.
Prace należy składać w sekretariacie szkoły
do 1 czerwca 2004 r. Wyróżnione prace zosta−
ną nagrodzone. Wystawa pokonkursowa bę−
dzie otwarta 26 czerwca w budynku szkoły.
Organizatorzy uroczystości proszą również
o dalsze nadsyłanie pamiątek związanych
z naszą szkołą.

Wspomnienia
niebieskiego

mundurka

Problem stary jak świat

Na grzeczności
nikt nie traci

Ks. Proboszczowi
Józefowi Mularzowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci  MATKI

składa

Jan Musiał
Burmistrz Brzeska
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Znasz li swój powiat?
BLISKO dwa miesiące temu ruszyła nowa strona internetowa Starostwa Powiatowe−
go w Brzesku. Oficjalny serwis internetowy powiatu znajduje się pod adresem www.po−
wiatbrzeski.pl <http://www.powiatbrzeski.pl> Mając na celu uatrakcyjnienie strony Sta−
rostwo Powiatowe organizuje dla internautów konkursy z nagrodami. Wszystkie pytania
dotyczyć będą zagadnień związanych z funkcjonowaniem powiatu. – Konkursy mają
bowiem na celu zachęcenie, szczególnie młodych ludzi do zapoznania się z informacja−
mi dotyczącymi powiatu, np. historią zabytków znajdujących się na jego terenie czy
funkcjonowaniem samorządu. Odpowiedzi na pytania nie będą jednak stanowić dla
internautów dużego problemu, ponieważ niezbędne informacje będzie można znaleźć
na stronie internetowej – mówi starosta Grzegorz Wawryka. Zwycięzcy konkursów
otrzymają nagrody – zestawy promocyjne Starostwa Powiatowego w Brzesku.

W KWIETNIU w Starostwie
Powiatowym w Brzesku odby−
ło się spotkanie dotyczące or−
ganizacji procesu składania
wniosków o dopłaty bezpośred−
nie dla rolników. W spotkaniu
udział wzięli lokalni samorzą−
dowcy z terenu powiatu
brzeskiego, przedstawiciele
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz
Ośrodka Doradztwa Rolnicze−
go i Powiatowego Urzędu Pra−
cy. Organizatorem spotkania
było Starostwo Powiatowe
w Brzesku.

Raport „Wspólnoty”
POWIAT Brzeski jest jedną z najlepiej
radzących sobie jednostek samorządu te−
rytorialnego w pozyskiwaniu pieniędzy
z zagranicznych źródeł – wynika z rapor−
tu opracowanego przez dwutygodnik sa−
morządowy „Wspólnota”. W opublikowa−
nym przez czasopismo rankingu Powiat
Brzeski uplasował się na 5. miejscu (zaj−
mując tym samym pierwsze miejsce

Z inicjatywy starosty Grzegorza Wawryki
w Starostwie Powiatowym w Brzesku od−
było się spotkanie poświęcone systemo−
wi ratownictwa medycznego. Głównym
tematem było utworzenie w Brzesku Cen−
trum Powiadomienia Ratunkowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie−
le Starostwa, SP ZOZ−u w Brzesku oraz
Powiatowej Straży Pożarnej. Strony spo−
tkania zgodnie oświadczyły, iż utworze−
nie CPR−u w Brzesku jest zadaniem prio−
rytetowym powiatu. Utworzenie Centrum
zapewne wpłynie na zmniejszenie czasu
oczekiwania przyjazdu służb ratowniczych
na miejsce zdarzenia.
Likwidacja współczesnych zagrożeń
w większości przypadków wymaga peł−
nego współdziałania Straży, Policji, Po−
gotowia Ratunkowego oraz innych pod−
miotów, realizujących zadania z zakresu
ratownictwa: medycznego, chemicznego,
ekologicznego, technicznego i gaszenia
pożarów. Obecnie każda z tych służb po−
siada własne stanowiska kierowania, wy−
posażone w stosowne środki łączności
oraz bazy danych, oparte na różnych sys−
temach. Powoduje to w wielu sytuacjach
wydłużenie czasu rozdysponowania sił
i środków do zdarzeń wymagających pod−
jęcia natychmiastowych działań ratowni−
czych oraz czasu zbierania informacji
o zdarzeniu. Kluczem do zapewnienia
skutecznego i racjonalnego wykorzysta−
nia wszystkich sił i środków możliwych
do użycia w czasie działań ratowniczych,
jest zagwarantowanie niezawodnego sys−
temu informacji, której szybki przekaz
i prawidłowa analiza warunkują skutecz−
ność wszelkich działań różnych służb ra−
towniczych. Rozwiązaniem tego proble−
mu jest utworzenie dla wszystkich
podmiotów prowadzących działania ra−
townicze wspólnego Centrum Powiada−
miania Ratunkowego stanowiącego cen−
tralne ogniwo sytemu ratowniczego
powiatu. Zintegrowane działanie służb ra−
towniczych ma skrócić czas dotarcia do
ofiar wypadków i nagłych zachorowań.
Dzwoniąc pod numer 112, będzie można
wezwać pomoc. Tworzenie Centrum Po−
wiadamiania Ratunkowego jest jednym
z etapów budowania jednolitego zintegro−
wanego systemu ratownictwa medyczne−
go w powiecie.

Remont oddziału dziecięcego
W KWIETNIU w brzeskim szpitalu rozpoczął sie kompleksowy remont oddziału
dziecięcego. Mali pacjenci, przez cały ten okres, będą jednak przyjmowani. Prace
zostały bowiem podzielone na trzy etapy, tak aby nie zakłócić funkcjonowania oddzia−
łu. Inwestycja pochłonie około 450 tysięcy złotych. Pieniądze na pierwszy etap remon−
tu oddziału dziecięcego przekazało Starostwo Powiatowe w Brzesku.
– Celem inwestycji jest przystosowanie oddziału dziecięcego do obowiązujących stan−
dardów, tak aby stworzyć przyjazne warunki dla małych pacjentów – powiedział
starosta Grzegorz Wawryka. Oddział urządzany jest praktycznie od nowa. Zakres
robót jest bowiem bardzo szeroki, obejmuje on m.in. wymianę stolarki okiennej,
nową instalację elektryczną i wodno−kanalizacyjną. Część sal zostanie wyposażona
we własne węzły sanitarne. Całość uzupełnią nowe flizy oraz kolorowe ściany przed−
stawiające świat bajek, które z pewnością uprzyjemnią pobyt maluchów w szpitalu.
Pierwszy etap prac, który pochłonie ponad 130 tys. złotych zostanie zakończony już
w połowie maja.

w Małopolsce wśród powiatów) w katego−
rii „Wydatki z zagranicznych środków
bezzwrotnych na 1 mieszkańca”, a 8.
miejsce w grupie „Wydatki finansowane
lub współfinansowane ze środków zagra−
nicznych na 1 mieszkańca”.
Ranking opracowała „Wspólnota” na pod−
stawie danych z 2002 r., uwzględniono
przy jego opracowaniu faktycznie wydat−
kowane pieniądze, a nie przyznane lub
zakontraktowane.

Centrum
Powiadomienia
Ratunkowego
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W DRODZE DO III LIGI
PIŁKARZE Okocimskiego złapali wła−
ściwy rytm i po pierwszym potknięciu
gromią kolejnych rywali. Podopieczni tre−
nera Andrzeja Iwana wygrali kolejnych
sześć spotkań i pewnie zmierzają do trze−
cioligowych baraży. Do rozegrania pozo−
stało jednak sporo meczów, a ten naj−
ważniejszy z drugim w tabeli Kolejarzem
Stróże czeka ich 19 maja. W grupie dru−
giej IV ligi zdecydowanym liderem jest
zespół Kmity Zabierzów.

3.04:
Wisła Szczucin – OKOCIMSKI 0:3
Bramki: Rojkowicz 2 i Palej.
OKS: Szuba – Piotr Stawarczyk, Sako−
wicz, Policht, Bryl, Manelski, Jagła (88
Kulka), Kostecki (68 Paweł Stawarczyk),
Sacha, Pachota (58 Rojkowicz), Palej (83
Drużkowski).

10.04:
OKOCIMSKI – Malinex Kobylanka  3:0
Bramki: Palej 2 i Bryl.
OKS: Szuba – Piotr Stawarczyk, Sakowicz
(66 Rojkowicz), Policht, Bryl, Brytan (46 Ko−
stecki), Sacha, Manelski (74 Paweł Stawar−
czyk), Okas, Palej, Pachota (77 Drużkowski).

17.04:
Dunajec Nowy Sącz – OKOCIMSKI  1:4
Bramki dla OKS: Bryl 2, Palej, Jagła.
OKS: Szuba − Brytan, Piotr Stawarczyk
(23 Paweł Stawarczyk), Manelski, Policht,
Jagła, Bryl, Okas, Sacha (57 Rojkowicz),
Palej, (Seidler), Pachota (61 Kostecki).

21.04:
OKOCIMSKI – Glinik Gorlice  2:0
Bramki: Jagła i Brytan.
OKS: Żmuda − Paweł Stawarczyk, Ma−
nelski, Policht, Bryl (14 Rojkowicz), Sa−
cha, Jagła, Pachota (65 Kostecki) Okas
(78 Kulka), Palej, Brytan (74 Seidler).

25.04:
Orkan Szczyrzyc – OKOCIMSKI 1:3
Bramki dla OKS−u: Pachota 2 i Sacha.
OKS: Żmuda – Policht, Manelski, Paweł
Stawarczyk (80 Kulka), Pachota, Okas,
Jagła, Sacha, Bryl (55 Rojkowicz), Palej
(63 Drużkowski), Brytan (80 Kostecki).

28.04
OKOCIMSKI – Wierchy Rabka  3:1
Bramki dla OKS−u: Brytan, Palej, Seidler.
OKS: Żmuda – Policht, Manelski, Jagła,
Paweł Stawarczyk, Pachota, Okas (46
Rojkowicz), Sacha, Bryl (46 Kostecki),
Brytan (79 Drużkowski), Palej (67 Seidler).

SPORT

Młodzi siatkarze w finale
SUKCESEM drużyny brzeskiego Publicznego Gimnazjum nr 2 zakończył się rozgry−
wany w Tarnowie turniej rejonowy w piłce siatkowej chłopców. Nasz zespół zajął pierw−
sze miejsce, awansując do finału wojewódzkiego. Młodzi siatkarze wyprzedzili PG nr 5
z Tarnowa oraz gimnazja z Gromnika, Bochni i Dąbrowy Tarnowskiej.
Wyniki brzeskiej drużyny: PG nr 2  − PG Gromnik 1:2; PG nr 2  − PG Bochnia 2:0; PG nr
2 – PG Dąbrowa Tarnowska 2:0; PG nr 2 – PG nr 5 Tarnów 2:1.
Awans do finału wywalczyli: Maciej Kural, Paweł Mleczko, Przemysław Trela,
Radosław Przeklasa, Grzegorz Kucharski, Maciej Stolasz, Wojciech Nowak,
Piotr Kuciel, Grzegorz Basista. Trener − Janusz Kukułka.
Czynione są starania, aby turniej wojewódzki został rozegrany w Brzesku w hali ZSP.

UDANIE zakończyli rozgrywki brzescy
kręglarze.  Zwyciężając w ostatnim ba−
rażowym turnieju, zapewnili sobie
pierwszoligowy byt. Zespół Sokoła  z
dorobkiem 1950 punktów triumfował w
zawodach rozgrywanych w  Łaziskach
Górnych i ostatecznie, po czterech turnie−
jach, zajął drugie miejsce w końcowej
klasyfikacji, premiującej grą w przyszłym
sezonie w gronie sześciu najlepszych ze−
społów w kraju. Najskuteczniejszym za−
wodnikiem Sokoła był Mariusz Szuba,
a dzielnie wspomagali go: Mateusz
Biel, Krzysztof Soból, Stanisław Tom−
czyk, Tomasz Soból, Marek Szczu−
pak oraz Paweł Policht.
Zatem w pierwszej lidze kręglarskiej
w sezonie 2004/2005 będą, obok Soko−
ła Brzesko, występować: Czarna Kula
Poznań, Polonia 1012 Leszno, Alfa−Vec−
tor Tarnowo Podgórne, Tucholanka−Hy−
drobis Tuchola oraz Pilica Tomaszów
Mazowiecki.
Sporym sukcesem brzeskiego reprezen−
tanta zakończyły się także indywidu−
alne mistrzostwa Polski w konkuren−
cji „sprint seniorów”, które rozgrywano
na kręgielni w Tomaszowie Mazowiec−
kim. Mariusz Szuba (na zdjęciu), w
silnej konkurencji najlepszych zawod−
ników kraju, wywalczył znakomite, dru−
gie miejsce.

Co, gdzie, kiedy...
Maj to miesiąc, w którym odbywa się wiele sportowych imprez z udziałem
uczniów szkół z naszej gminy. Organizuje je tradycyjnie Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu przy Urzędzie Miejskim w Brzesku. Ponadto – jak co roku –
czeka nas wielka ogólnokrajowa impreza Turniej Miast i Gmin, w której mogą
brać udział bez ograniczeń wszyscy mieszkańcy miasta i gminy. Będą się one
odbywać 26 maja przez cały dzień na wszystkich placach i obiektach sporto−
wych naszego terenu.

* 5.05: czwórbój lekkoatletyczny szkół podstawowych (stadion OKS−u).
* 17.05: szkolna liga lekkoatletyczna szkół gimnazjalnych (stadion OKS−u)
* 20.05: turniej mini piłki nożnej szkół podstawowych (SP nr 3 Brzesko)
* 26.05: Turniej Miast i Gmin

Kręglarze w ekstraklasie,
Szuba wicemistrzem

Redaguje MAREK KOTFIS
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To się naprawdę wydarzyło

Stop agresywnym kierowcom
Od 5 do 11 kwietnia pod auspicjami Eu−
ropejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
trwał IV Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, przebiegający pod hasłem
„Szacunek to bezpieczeństwo”. Akcja po−
święcona była problematyce przeciwdzia−
łania agresywnym zachowaniom uczest−
ników ruchu drogowego. Na terenie
województwa małopolskiego patronat
nad prowadzeniem akcji objęła Małopol−
ska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Funkcjonariusze głów−
ny nacisk kładli na przeprowadzenie spo−
tkań z najmłodszymi, niechronionymi
uczestnikami ruchu drogowego. Podczas
spotkań policjanci omawiali zasady do−
tyczące unikania zagrożeń, związanych
z ruchem drogowym i przekazywali wy−
chowankom przedszkoli i uczniom naj−
młodszych klas elementy odblaskowe
zwiększające ich bezpieczeństwo. Zakup
odblasków został sfinansowany przez
Starostwo Powiatowe w Brzesku. Rów−
nolegle z działaniami prewencyjnymi
przeprowadzono akcje, mające na celu
eliminowanie negatywnych zjawisk, ma−
jących istotny wpływ na bezpieczeństwo
w ruchu drogowym. W okresie prowadzo−
nych działań kierujący musieli się spo−
dziewać zwiększonej liczby patroli poli−
cyjnych. Szczególne nasycenie patrolami,
w tym wyposażonymi w wideoradary,
nastąpiło w przeddzień weekendu, 9
kwietnia w ramach akcji „Bezpieczna 4”
(akcja prowadzona równolegle na tere−
nie powiatów krakowskiego, chrzanow−
skiego, wielickiego, bocheńskiego, brze−
skiego i tarnowskiego).

Schwytani dealerzy
Policjanci zespołu ds. nieletnich brzeskiej
policji zakończyli postępowanie wobec 5
mieszkańców gminy Brzesko w wieku 16

lat. Łącznie udowodniono im popełnie−
nie, w okresie od sierpnia do grudnia
2003 r., 16 czynów karalnych posiadania
i udzielania narkotyku w postaci marihu−
any. Podczas prowadzonego postępowa−
nia funkcjonariusze ustalili, iż narkotyki
nieletni kupili w Krakowie. Część z tych
nieletnich kupiony „towar” użyczała swo−
im kolegom, wspólnie paląc marihuanę
podczas prywatnych spotkań i zabawy
sylwestrowej.

Uwaga, pali się!
Ostatnie dni marca i początek kwietnia
okazały się wyjątkowo pracowitym okre−
sem dla brzeskich strażaków. Komenda
Powiatowa PSP odnotowała wówczas 49
interwencji, z czego 43 to pożary.
M.in. 20 marca w nocy, tuż po godz. 2
w Brzesku na ul. Jasnej doszło do poża−
ru budynku gospodarczego. Po przybyciu
strażaków na miejsce, pożarem objęta
była już część dachu. Prawdopodobną
przyczyną pożaru było podpalenie. Stra−
ty oszacowano na ok. 2 tys. zł.
Wieczorem 6 kwietnia w Strzelcach Ma−
łych wybuchł pożar stodoły. Wodę do ce−
lów gaśniczych dowożono z rzeki oddalo−
nej o około kilometr od miejsca akcji. Nic
dziwnego więc, że spaleniu uległ cały
obiekt, a ponadto wóz konny, 2 tony sło−
my, 3 tony siana oraz drzewo na opał.
Straty oszacowano na ok. 30 tys. zł.
Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było
podpalenie. W działaniach ratowniczych
brało udział 5 zastępów strażackich.
W godzinach popołudniowych, 12 kwiet−
nia w Jadownikach, najprawdopodobniej
w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej,
doszło do pożaru wewnątrz budynku
mieszkalnego. W trakcie prowadzonych
działań udzielono pomocy medycznej 84−
letniej mieszkance. Straty materialne
oszacowano na ok. 15 tys. zł.         (IW)

OGŁOSZENIE O WYNIKU
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza Brze−
ska informuje o wyniku postępowania na:
„Remont cząstkowy dróg gminnych w Gmi−
nie Brzesko”.
Zadanie I:
Złożonych ofert 2, z czego odrzucono lub
zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT)– 39,16 zł.
Cena najdroższej oferty wyniosła (z VAT)– 42,97 zł.
Wybrano ofertę: Firma Produkcyjno –
Handlowo – Usługowa MAX – BUD Mariola
Cymbalista, Bochnia ul. Chodenicka 39
Zadanie II:
Złożonych ofert 2, z czego odrzucono lub
zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT)– 33,83 zł.
Cena najdroższej oferty wyniosła (z VAT)–
36,48 zł.
Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Drogowo –
Mostowe, Brzesko ul. Przemysłowa 18.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej infor−
muje o wyniku postępowania na „Roboty insta−
lacyjne – uszczelnienie przewodów komino−
wych spalinowych wkładami kwasoodpronymi
w budynkach administrowanych przez MZGM
Brzesko”.
Złożonych ofert 5, z czego odrzucono lub zwró−
cono bez rozpatrywania 1.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) –
45.126,18 zł
Cena najdroższej oferty wyniosła (z VAT)–
69.617,68 zł.
Wybrano ofertę: Wytwórnia Elementów Komi−
nowych „Tarnawa” Spółka Jawna L. Wajda,
W. Wajda, R. Nazimek, ul. Mościckiego 197 D,
33−100 Tarnów.
Cena oferty – 45.126,18 zł. w tym VAT – 2.952,78 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Brze−
sko, ul. Okocimska 5, informuje o wyniku postę−
powania na „Roboty budowlane – remonty po−
kryć dachowych, rynien, rur spustowych, obróbki
blacharskie kominów, w tym przebudowy ko−
minów oraz konserwacja dachów budynków
administrowanych przez MZGM Brzesko”.
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwró−
cono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) –
20.996,86 zł.
Cena najdroższej oferty wyniosła (z VAT)–
23.503,41 zł.
Wybrano ofertę: PUH „Cancer”, ul. Okulickiego
3, 33−100 Tarnów
Cena oferty – 20.996,86 zł. w tym VAT – 1.373,63 zł.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA
Na realizację zadania: „Pogłębianie i odmula−
nie rowów dróg miasta i gminy Brzesko”.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono
zamówienia: Zakład Budownictwa Wodnego,Dro−
gowego i Usług Sprzętowo – Transporto−
wych,,Wolanka”, Wola Dębińska 190.
Informacja o wartości zamówienia: cena brutto
3,17 zł/mb rowu, w tym VAT: 0,21 zł/mb rowu.

Wzmożone kontrole drogowe podczas świątecznego kwietniowego weekendu.  Fot. I. Weglowski


