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Honorowi Obywatele Miasta Brzeska, więźniowie obozów koncentracyjnych: (od lewej) Kazimierz Zając, Jadwiga Sediwy, Zbigniew
Tryczyński, Zbigniew Damasiewicz, Franciszek Sediwy, Michał Pituła, Józef Stós, Henryk Bernacki

Nad datą 3 maja 1791 roku warto się
zastanowić. Czy świętujemy dzisiaj rocz−
nicę uchwalenia konstytucji, czy też ra−
czej jubileusz bezinteresowności? Prze−
cież przegłosowana w wielkim pośpiechu
ustawa zasadnicza ostatecznie nie ura−
towała Rzeczpospolitej. Sowicie opłaco−
ne szlachciury, ślepo spełniając skryte
nakazy, podstawiły jej skutecznie nogę.
Wraz z reformatorską konstytucją runął
kraj. Gdyby tylko większość nie przy−
kładała takiej wagi do pieniędzy, to kto
wie? Zamiast tradycji powstań mieliby−
śmy za sobą tradycję państwa prawa
i społeczeństwa obywatelskiego.
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Świat poprawiać
– zuchwałe rzemiosło

Burmistrz Jan Musiał
pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza

Harcerze salutują poległym w walce
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Na okładce:
Wreszcie zawitała wiosna.

W nowym nastroju dzieci obchodziły
Święto Flagi na pl. Kazimierza Wielkiego.

Fot. Marek Kotfis i Iwona Dojka
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Krzywa statystyczna stanęła w miejscu. Bezrobocie się nie zwiększa. Rządowi
spece mogą odetchnąć z ulgą i pomajstrować przy becikowym, by zachęcić
 kobiety do rodzenia. Jak dotychczas jednorazowy datek nie wywołał tłoku

na porodówkach. Ci, którzy mogliby – i zapewne także chcieliby – zakładać ro−
dziny, wyjechali za granicę. Tak się złożyło, iż w przeciwieństwie do rodziców,
którzy do swych żon bądź mężów słali pieniądze ze Stanów lub „rajchu”, oni nie
zostawili w domach rodzin. Już nie wrócą, mimo iż „prorodzinne” partie zapo−
wiadają nowy podatek, szumnie zwany alimentacyjnym, przeznaczony na zasił−
ki dla bezrobotnych obarczonych dziećmi. Taka zachęta do macierzyństwa i ojco−
stwa „na państwowym garnuszku” sprawi, że nowe życie zaczną z daleka od
polskiego „becikowego raju”.

Tych, którzy zostaną, czeka nie lada pojedynek. Bo jak inaczej nazwać poszuki−
wanie pracy, śmieszne pensje i niekończące się okresy próbne? Aż dziw, że

jeszcze w małym Brzesku znaleźli się młodzi, chcący robić coś bez oczekiwania
na awanse i nagrody. Od siedmiu lat wolontariusze opiekują się niepełnospraw−
nymi dziećmi i dorosłymi. W spotkaniu z nimi szukają tego, czego nie znajdą
wokół siebie – nadziei i wewnętrznej radości. Stworzyli oazę bezinteresowności
w otoczeniu beznadziei. Inni założyli internetowe radio, a kolejni – portal infor−
macyjny i tak realizują swoje pasje. Tylko zupełnie zracjonalizowani „dojrzali”
pytają: – I co z tego macie?
Chyba zapomnieli, że to właśnie ci młodzi narwańcy będą zarabiać na ich emery−
tury. Ale, uwaga! By tak się stało, pracę powinni znaleźć w kraju. Po wielu nieuda−
nych próbach jej zdobycia ciężko będzie młodych zatrzymać. A przecież na ich
naukę i dyplomy – niejednokrotnie w najlepszych polskich uczelniach – pracowali
właśnie oni, przyszli emeryci.

Czy, jak w najgorszym koszmarze, Brzesko stanie się miastem emerytów? Z da−
la od otwartych dróg, bez nadziei na łaskawe oko bogatego inwestora, który

w mieście bez potencjalnej siły roboczej i dobrego dostępu do szlaków transporto−
wych, mógłby wreszcie wybudować fabrykę – zbawienie ze snów mieszkańców? Bez
energii i choćby resztek entuzjazmu miasto zgaśnie w marazmie. Bo młodzi wresz−
cie odkryją, że faktycznie, „nic z tego nie mają” i wyjadą tam, gdzie stać ich będzie
na samodzielne mieszkanie, gdzie ktoś im wreszcie zaufa i doceni ich chęć do pracy.
Stworzenie – póki co – jedynie warunków do działania, bo na konkretne przedsię−
wzięcia jeszcze za wcześnie, jest bardzo trudne, a rezultaty niewidoczne. Na spekta−
kularne budowy i nowe miejsca pracy trzeba będzie poczekać. Tymczasem marne
kłótnie i kłóteńki o nieistotne drobiazgi tworzą klin rozsadzający wszelkie pomysły.
Uparta wojna podjazdowa obliczona na „byle moje było na wierzchu” oraz tworze−
nie sztucznych problemów na forum publicznym prowadzi do zniechęcenia i odsu−
nięcia ważnych spraw na plan dalszy. Może warto więc przypomnieć starą le−
karską zasadę: „primum non nocere”, zwłaszcza tym, którzy własne błędy usiłują
naprawiać cudzymi rękami.

Iwona DOJKA

Po pierwsze
nie szkodzić
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Zaskakującym wnioskiem Zbigniew
Mastalerz zmienił zaplanowany tok ob−
rad. Podpisany przez niego i sześciu rad−
nych projekt uchwały zawierał propozy−
cję skierowania do Sądu Rejonowego
prywatnego aktu oskarżenia przeciwko
– jak zapisali autorzy – „niektórym oso−
bom fizycznym i prawnym, iż te mani−
pulowały i ośmieszały oraz podawały
i publikowały nieprawdziwe informacje
z obrad sesji Rady Miejskiej w Brzesku
celem skompromitowania jej w oczach
lokalnej i ogólnopolskiej społeczności”.
Przyczynę zamieszania stanowiła wypo−
wiedź Janiny Drużkowskiej−Cader
z marcowej sesji, w której radna zapro−
ponowała sprawdzanie w IPN kandyda−
tów na patronów ulic i osoby wytypowa−
ne do tytułów honorowych. Jej zdaniem
dziennikarze wypaczyli intencję, suge−
rując, iż pragnie ona lustrować Konop−
nicką i Mickiewicza, gdy tymczasem ona
nie miała na myśli ludzi „znanych i sza−
nowanych”. Faktem jest, że pomysło−
dawczyni nie ograniczyła zakresu osób,
których przeszłość miałaby zostać spraw−
dzona. We wniosku skierowanym 15
marca do Biura Rady Miejskiej zapisa−
ła: – Ze względu na nieuregulowaną spra−
wę lustracji i przygotowywaną noweliza−
cję ustawy o IPN, która otworzy w cało−
ści dostęp do archiwów, należy przed
nadaniem nazw ulic (tytułu Zasłużony
Obywatel dla Miasta Brzeska, Honoro−
wy Obywatel Miasta Brzeska) rozwa−
żyć sprawdzenie, czy osoba, którą chce
się uczcić nie figuruje w aktach IPN jako
uwikłana we współpracę ze służbami
PRL−u.
– W tych artykułach zostali ośmiesze−
ni radni miejscy – twierdził Krzysztof
Dudziński o publikacjach we „Wprost”,
„Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Polskim”,
„Metrze” i informacji podanej przez PAP
oraz serwisy internetowe. – Osoba, któ−
ra znieważa funkcjonariusza publiczne−
go podlega karze – wtórował mu
Krzysztof Ojczyk. Ostatecznie radni
nie głosowali nad rozpoczęciem postę−

Precyzyjnie
mierząc słowa…

Wielkanoc i wiosna nie wyrwała radnych ze starych kłopotów. Powiedziane niegdyś zdania,
odbite echem na stronach nie tylko lokalnych gazet, wywołały debatę. Początkowo
jednostkowa ofiara złośliwości mediów rozrosła się w wypowiedziach kolejnych mówców do
rozmiarów Rady Miejskiej, a nawet mieszkańców całej gminy.

powania cywilnego. Racjonalnie za−
brzmiał bowiem argument przewodni−
czącego obradom Lecha Pikuły: – Je−
żeli mamy podjąć uchwałę, to musimy
dysponować konkretnym projektem,
popartym opinią prawną.
W tym samym duchu wypowiedział się
burmistrz Jan Musiał, proponując
wprowadzenie do porządku obrad deba−
ty i przyjęcie stanowiska całej Rady
Miejskiej oraz odłożenie głosowania do
przyszłej sesji. Takie rozwiązanie zna−
lazło akceptację. Rajcy przystąpili do dys−
kusji już po podjęciu uchwał i wysłucha−
niu sprawozdań.

Skarga na bezczynność
Wszystkie komisje zaaprobowały realiza−
cję budżetu za 2005 rok. Zespół pracujący
nad problemami pomocy społecznej i ro−
dziny wnioskował o postawienie na Bo−
cheńcu repliki krzyża z Giewontu. Komi−
sja Prawa, Porządku Publicznego i Pro−
mocji zaproponowała rozwiązanie sporu
z Jerzym Dąbrową z Wokowic w drodze
mediacji. Zespół rewizyjny powołał nawet
komisję kontrolną. Radni Barbara Sta−
chowicz, Edward Knaga i Jan Kusiak,
razem z burmistrzem Bogdanem Dobra−
nowskim, Dorotą Wąsik z Referatu
Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Brze−
sku oraz sołtysem Józefem Gładkim
i Marianem Czarnikiem sprawdzili stan
faktyczny na działce. – Właściciel żąda
5 tys. zł odszkodowania za uszkodzenia
drewnianego, ponad 100−letniego budyn−
ku, który był zalany w czasie powodzi
w 1997 roku. Jego roszczenie dotyczy szkód
powstających od 1999 roku. Sam popro−
wadził wody gruntowe w rurach, choć wcze−
śniej istniał tam rów otwarty. Prace zo−
stały przeprowadzone niestarannie. W ten
sposób zamknął odpływ wody. Słusznie
stwierdził burmistrz Dobranowski, iż nie
może dowolnie dysponować środkami pu−
blicznymi bez prawomocnego wyroku. Już
drugi raz zespół kontrolny staje w sytu−
acji, gdy właściciel domaga się odszkodo−
wania za własne błędy – relacjonował prze−

bieg wizji lokalnej przewodniczący grupie
radnych Jan Kusiak.
Radni z zespołu pracującego nad proble−
mami gospodarki komunalnej, ochrony
środowiska i rolnictwa uznali za bezza−
sadną skargę wniesioną przez mieszkań−
ców do Naczelnego Sądu Administracyj−
nego na bezczynność Rady Miejskiej przy
rozpatrywaniu ich zażalenia na usytu−
owanie zjazdu z autostrady na ul. Le−
śnej. – Sprawa lokalizacji była wielo−
krotnie omawiana na posiedzeniach
komisji, sesji i spotkaniach. Przez bez−
czynność należy rozumieć zarówno
brak działania ze strony organu ad−
ministracyjnego, jak i odmowę. Sam
fakt toczenia się od szeregu miesięcy
czynności zmierzających do rozwiąza−
nia problemu nie świadczy o bierności
– argumentował Zdzisław Grodny.

Dali świadectwo historii
Jako ostatni referował wyniki posiedze−
nia Kapituły Przyznawania Tytułów Ho−
norowych jej przewodniczący, Bogusław
Babicz. – Długo dyskutowaliśmy, a ob−
rady trwały blisko trzy godziny – mówił.
Ostatecznie zespół zatwierdził ośmiu
kandydatów do wyróżnienia. O uhonoro−
wanie siedmiu z nich wystąpiła Funda−
cja Profilaktyki Wychowawczej w Rodzi−
nie i Innych Środowiskach Wychowaw−
czych, wskazując czterech uczestników
pierwszego transportu z Tarnowa,
14 czerwca 1940 roku: Józefa Stósa (nr
obozowy 752), Zbigniewa Damasiewi−
cza (nr obozowy 260), Kazimierza Za−
jąca (nr obozowy 261) i Zbigniewa Try−
czyńskiego (nr obozowy 276). W tym
gronie znalazła się również Jadwiga
z Dylów Sediwy, po roku więzienia
w Tarnowie w pierwszej grupie kobiet
skierowana do KL Auschwitz, gdzie spę−
dziła trzy lata, a także Henryk Ber−
nacki „Magnes”, żołnierz AK, który po
pacyfikacji rodzinnych Jadownik prze−
szedł odosobnienie w Tarnowie, obóz
w Pustkowie oraz Sachsenhausen i Ra−
vensbrück oraz Michał Pituła wywie−
ziony na roboty do III Rzeszy, więziony
w Dachau i Gross−Rosen.
Ideę poparł Prezes Zarządu Chrześcijań−
skiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcim−
skich, Grzegorz Rosengarten, wskazu−
jąc na aktywny udział pięciorga ofiar Au−
schwitz w projektach organizacji: – Ich
postawa może stanowić wzór do naślado−
wania w dzisiejszych czasach. Inicjatywa
samorządu Brzeska świadczy o tym, że
w mieście tym przykłada się wielką wagę
do dbałości o rzetelny przekaz historycz−
ny oraz edukację młodego pokolenia.
Jako ósmego kandydata burmistrz Jan
Musiał zaproponował Franciszka Se−
diwego (nr obozowy 271), który jako
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uczeń został aresztowany i przewiezio−
ny do Tarnowa. Do KL Auschwitz trafił
wraz z pierwszym transportem. We
wrześniu 1941 roku hitlerowcy zwolnili
go z obozu.
Zanim doszło do głosowania, Krzysztof
Ojczyk pytał: – O ile mi wiadomo więź−
niów z obozów koncentracyjnych z tere−
nu Brzeska, było ponad sześćdziesięciu.
Ośmiu żyje do dziś. Czy jest jakiś po−
mysł, by zmarłym wystawić postument?
Burmistrz Jan Musiał przypomniał za−
rzucony projekt pomnika ofiar obu tota−
litaryzmów. – Żadna z proponowanych
lokalizacji nie znalazła wtedy uznania
wszystkich członków komitetu budowy
postumentu. Dyskusja zamknęła się na
idei tablicy. Warto do tej inicjatywy po−
wrócić. Jestem otwarty na państwa po−
mysły – sugerował.
Anna Kądziołka−Kukurowska upo−
mniała się o dwie tablice: dla polskich
ofiar stalinizmu pomordowanych
w ZSRR oraz dla „gnębionych przez
ustrój” od 1941 roku do czerwca 1989.
Głosując, rajcy zaakceptowali osoby pro−
ponowane do honorowego tytułu. Jed−
nak dwie radne wstrzymały się od gło−
su, powołując się przy tym na niespraw−
dzone pomówienia. Łatwo było im
wydać potępiający wyrok na postawie
pogłosek, choć Bogusław Babicz argu−
mentował: – Kapituła nie jest sądem
kapturowym. Gdyby któryś z kandyda−
tów skalał się czynem niegodnym, na
pewno uwzględnilibyśmy to. Nie mamy
uprawnień śledczych. Niech wystarczy,
że ci ludzie dali świadectwo historii. Nie
złamało ich najgorsze piekło i niech to
za nimi przemówi.

Absolutorium dla burmistrza
Głosowanie nad udzieleniem burmistrzo−
wi absolutorium rozpoczęła dyskusja
zainicjowana przez Krzysztofa Ojczyka,
zarzucającego samorządowi blokowanie
społecznej inicjatywy. Powodem było
ostatnie pismo, jakie Skarbnik Gminy
Celina Łanocha przesłała do zarządów
osiedli i sołtysów. Regionalna Izba Ob−
rachunkowa zadecydowała, iż przyznane
im środki z budżetu gminy nie mogą być
wydawane na wycieczki. – Ta sprawa nie
mieści się w ramach zadań z kultury fi−
zycznej i sportu. Co do tego mamy pew−
ność. Poszukujemy innej możliwości fi−
nansowania – wyjaśniała, zaś burmistrz
dodał: – Proszę nie snuć domysłów, póki
nie otrzymamy opinii prawnej. Być może
uda się przeznaczyć na ten cel środki na
profilaktykę.
Krzysztof Dudziński pytał o przyczynę nie−
zmienionej dotacji dla MPK mimo licz−
nych zabiegów, mających na celu poprawę
sytuacji finansowej spółki. – Zwiększyły

się koszty paliwa, a bilety nie podrożały
– odpowiadał burmistrz i przypomniał:
– Przecież wysokość dopłaty została
uchwalona przez Radę Miejską.
– W czym ul. Wiedeńska i Boczna w Ja−
sieniu jest bardziej priorytetowa niż np.
ul. Bronisława Czecha w Brzesku? – in−
dagował dalej radny. – Każdy obywatel
może pytać: dlaczego remontujemy ul. Ko−
ściuszki, a nie w Porębie; dlaczego robi−
my kanalizację w Jadownikach, a nie
w Mokrzyskach. Sołectwo miało prawo do
decyzji, co zrobi z otrzymanymi z budże−
tu gminy środkami. Jasień skierował je
na drogi – wyjaśnił Jan Musiał.
Żaden z obradujących nie zagłosował
przeciw udzieleniu absolutorium, ale sie−
dem osób wstrzymało się od głosu, choć
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kra−
kowie jednoznacznie zaaprobowała wy−
konanie budżetu za 2005 rok.
– To jest czwarte, udzielone burmistrzo−
wi Brzeska absolutorium w kończącej się
kadencji. Chciałbym podziękować wszyst−
kim radnym, którzy angażując się w ży−
cie publiczne, pomimo niezrealizowania
wniosków dotyczących ich okręgów potra−
fili wznieść się ponad partykularne inte−
resy i myśleć o gminie jako całości. Wa−
sza postawa była dla mnie dużą pomocą.
Apeluję do wszystkich, by tworząc komi−
tety wyborcze, pociągali za sobą ludzi
myślących społecznie, a nie ambicjonal−
nie. Dziękuję za głosy krytyczne. Oby jak
najwięcej było dyskusji merytorycznych
– z myślą o nadchodzących wyborach za−
akcentował burmistrz.

Kto winien?
Rajcy przyjęli zmiany w budżecie oraz
zgodzili się na przekazanie Powiatowi
Brzeskiemu 50 tys. zł pomocy dla Domu
Pomocy Społecznej ss. Służebniczek.
Cykl głosowań zakończyła dyskusja nad
źródłem ironicznych artykułów w prasie,
wyśmiewających „lustrację Konopnic−
kiej”. – Ta wypowiedź została zmani−
pulowana i zrównała nas z błotem. Kto
ją sprowokował? – dopytywał Krzysztof
Ojczyk. Z oburzeniem wypowiadał się
Zbigniew Mastalerz: – Nie możemy do−
puścić, żeby Bogu ducha winna kobieta
została tak sponiewierana.
W obronie Janiny Cader−Drużkowskiej
stanęła Anna Kądziołka−Kukurowska,
szukając winnego: – Komu z radnych po
czterech latach pracy zależało na tym,
by ośmieszyć nasze miasto? Trzeba
wszystko zrobić, by dotrzeć do osoby, któ−
ra nas obraziła. Uważam, że jeden, dru−
gi, czwarty redaktor winien nas przepro−
sić. Czy to w telewizji, czy w prasie na−
prawić swój błąd.
Rozwiązanie wskazał Krzysztof Dudziń−
ski: – Należy wydać oświadczenie Rady

Miejskiej. Trzeba w nim zawrzeć stano−
wisko burmistrza. Wszyscy radni zostali
ośmieszeni. Najlepiej byłoby, gdyby rad−
na Drużkowska−Cader już po pierwszym
artykule wydała oświadczenie. Teraz
trzeba je wydać w szerszym aspekcie.
Wyróżniły się głosy Zdzisława Grodne−
go i Jana Kusiaka. – Obrady są jawne.
Jeżeli nie mamy sprawdzonych wiado−
mości, lepiej o nich nie mówmy. Zasta−
nówmy się nad każdym tematem, który
zgłaszamy publicznie – apelował pierw−
szy. – Ta dyskusja jest spóźniona. Są
wśród nas radni, którzy lubią udzielać
wywiadów. Współczuję pani radnej, nie−
mniej jednak uważam, że w tej chwili
jest to walka z cieniem. Lepiej zareago−
wać późno niż wcale i skonstruować rze−
telne dementi – podkreślał Kusiak.
Na propozycję przewodniczącego Rady
Miejskiej Lecha Pikuły Janina Drużkow−
ska−Cader, Zdzisław Grodny, Jan Ku−
siak i Stanisław Turlej wraz z Sekreta−
rzem Gminy stworzyli zespół, który opra−
cował przegłosowane przez radnych
oświadczenie (publikujemy jego treść na
str. 6). Wniosek o wystąpienie z oskar−
żeniem do sądu upadł pod racjonalny−
mi argumentami, przedstawionymi
przez Bogusława Babicza: – Niezwykle
trudno jest, zwłaszcza w odniesieniu do
osoby pełniącej funkcję publiczną, udo−
wodnić naruszenie jej dóbr osobistych.
Taki człowiek musi sobie zdawać spra−
wę z tego, że będzie krytykowany. Rada
nie może podjąć uchwały w tej sprawie,
bo jeśli poszkodowanym jest osoba fi−
zyczna, to sama może wystąpić z wnio−
skiem do prokuratora lub wnieść oskar−
żenie prywatne.
Na pytanie Marii Kuci o osobę udzie−
lającą wywiadu do telewizyjnej „Kroni−
ki” Janina Drużkowska−Cader usprawie−
dliwiła się, iż wypowiedziała jedynie
trzy ogólne zdania, uzasadniające jej
wniosek do Rady Miejskiej, z których
dziennikarz przytoczył tylko jedno, a sy−
tuację przedstawiono nieadekwatnie do
jej koncepcji.
Teraz pozostaje tylko czekać na reakcję
mediów na uchwalone przez radnych
oświadczenie, bo to, że nie będzie ona
odbiegać od tonu dotychczasowych pu−
blikacji, jest pewne.

Głosowanie ze stylem
Podsumowaniem sesji była uwaga Ma−
riana Czarnika na temat stylu głosowa−
nia radnych z przeciwnego końca stołu:
– W sprawach ważnych powinniśmy gło−
sować jednoznacznie: „za” albo „przeciw”.
O precyzję trudno więc nie tylko w wypo−
wiedziach publicznych.

Iwona DOJKA
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W zeszłym roku Zarząd Osiedla Brzezo−
wieckie miał do dyspozycji ponad 7,7 tys.
zł. Część pieniędzy przeznaczył na zakup
urządzeń na place zabaw dla dzieci. Nie−
stety, zostaną one zamontowane dopiero
w tym roku. Na boisku do piłki nożnej
przy ul. Partyzantów staną nowe bram−
ki. Pojawiła się też tablica informacyjna.
W grudniu mieszkańcy pojechali na wy−
cieczkę do „Multikina” w Krakowie. Lip−
cowy festyn osiedlowy współorganizowa−
ny przez Urząd Miejski i MOK zostanie
powtórzony w tym roku. Zarząd zaplano−
wał też kolejne wyprawy dla dzieci i do−
rosłych oraz uzupełnianie wyposażenia
placów zabaw. Zamierza, wzorem innej
dzielnicy, przystąpić do policyjnego pro−
gramu „Bezpieczne Osiedle”. Zebranie
było też okazją do przedstawienia pro−
pozycji niezbędnych remontów.

* * *
Za środki z gminnego budżetu Zarząd
Osiedla Stare Miasto w zeszłym roku
kupił drzewa i krzewy, które posadzono
przy ul. Nowej i Głowackiego. Wraz z pry−
watną firmą ufundował stroje sportowe
dla swojej drużyny, natomiast we współ−
pracy z świetlicą przy parafii św. Jaku−

* * *
Zarząd Osiedla Kopaliny – Jagiełły
w 2005 roku otrzymał ponad 7,5 tys. zł.
Podczas ogólnego zebrania mieszkańców
pieniądze rozdysponowano na kilka za−
dań. Jednym z nich było dofinansowanie
rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka
oraz refundacja kolonii dla trójki mal−
ców z biednej rodziny. Samorząd dzielni−
cy przygotował mikołajki i ufundował bi−
lety do teatru dla mieszkańców, zapłacił
też za wykonanie podziału geodezyjnego
oraz projektu nowego parkingu. Na ten
cel kupił krawężniki. Wspólnie z brzeskim
samorządem i policją dzielnica przystą−
piła do pilotażowego programu „Bezpiecz−
ne Osiedle”. Realizację projektu przewi−
dziano na kilka lat.
W 2006 roku zarząd zamierza zorgani−
zować wycieczki dla mieszkańców oraz
poprawić estetykę osiedla. W planach
pozostaje urządzenie – wspólnie z Urzę−
dem Miejskim – nowego parku, którego
otwarcie miałoby nastąpić w 2010 roku.

* * *
Całą kwotę, jaką Jasień otrzymał z bu−
dżetu gminy, czyli ponad 6,3 tys. zł, prze−
znaczono na nawierzchnię asfaltową przy
ul. Wiedeńskiej oraz wykonanie dokumen−
tacji takich samych robót przy ul. Nowy
Świat. Ten rok także przebiegnie pod zna−
kiem remontów dróg. Sołtys rozważa wy−
kupienie od Starostwa Powiatowego bo−
iska sportowego przy Domu Dziecka.

Łukasz WRONA

Mieszkańcy sami rządziliW marcu rozpoczął się cykl spo−
tkań samorządów wiejskich i osie−
dlowych z mieszkańcami. W ich
trakcie każdy mógł zabrać głos
i przedstawić swoje pomysły. Na ze−
braniach nie zabrakło także burmi−
strza Jana Musiała. Przy okazji roz−
liczania zeszłorocznych przedsię−
wzięć pojawiły się nowe plany.

ba AP finansował pielgrzymkę do Czer−
nej i Łagiewnik dla dzieci i młodzieży.
Dzielnica włączyła się w organizację lo−
terii fantowej w Gimnazjum nr 1 na rzecz
ofiar tsunami w Azji. W zeszłym roku
mieszkańcy pojechali do teatru, a także
na wycieczkę na Słowację i do Lwowa.
Zarząd utrzymuje świetlicę przy dworcu
PKS. Młodzież ma tam do dyspozycji si−
łownię i stół pingpongowy oraz nowe pił−
ki i gry planszowe. W tym roku samo−
rząd osiedlowy zaplanował wycieczki i pra−
ce związane z upiększaniem okolicy.

* * *
Ponad 7 tys. zł zasiliło kasę osiedla Ogro−
dowa – Kościuszki w zeszłym roku. Pry−
watny sponsor ofiarował 400 zł. Dzięki
temu możliwe stały się trzy wycieczki:
dwie do Rabki i jedna do Krakowa, prze−
znaczone dla całych rodzin. W grudniu
dzieci zwiedziły kopalnię soli w Bochni
i bawiły się na zabawie mikołajkowej.
W czasie trzeciego już Międzyosiedlowe−
go Pikniku Rodzinnego samorząd osie−
dlowy zebrał 3,5 tys. zł na urządzenie
placów zabaw, co razem z pozostałymi
środkami dało blisko 8 tys. na ten cel.
W zeszłym roku na blokowisku pojawiła
się tablica ogłoszeniowa. Podobna sta−
nie obok budynków mieszkalnych przy
szpitalu. Zarząd zakupił też krzewy
ozdobne i krawężniki, które wykorzysta−
ne zostaną przy remontach chodników.
W tym roku na pewno odbędzie się pik−
nik osiedlowy i następne wycieczki.

W akcie obrony radnej
26 kwietnia Rada Miejska w Brze−
sku wydała oświadczenie skiero−
wane do mediów.
Rada Miejska w Brzesku, odnosząc się
do informacji ukazujących się w niektó−
rych mediach, a dotyczących wniosku, jaki
przedstawiony został w trakcie dyskusji
na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 mar−
ca 2006 roku w sprawie nadania nazwy
jednej z ulic w Brzesku, wyraża następu−
jące stanowisko:
1. W relacjach medialnych doszło do po−
ważnego zniekształcenia treści wniosku
i intencji jego autorki. Intencją wniosko−
dawczyni było bowiem, aby w przyszłości
Rada w momencie nadawania nazw ulic
i tytułów honorowych, w uzasadnionych
przypadkach zasięgnęła informacji o kan−
dydatach w IPN. Wniosek nie był jednak
poddany pod głosowanie.
2. Jak oświadczyła autorka wniosku,
udzielając informacji telefonicznych i wy−

wiadów przedstawicielom kilku mediów
zgodnie z istotą wniosku, zaznaczała jed−
nocześnie, że absolutnie nie dotyczy on
osób powszechnie znanych i szanowanych,
a zwłaszcza bohaterów narodowych i wy−
bitnych postaci z historii Polski.
3. Rada Miejska stanowczo odrzuca, jako
nieprawdziwe informacje medialne jako−
by prowadziła bądź zamierza prowadzić
jakiekolwiek prace legislacyjne, zmierza−
jące do weryfikacji bądź lustracji osób,

Czy głosując za przyjęciem oświadczenia, którego współautorką jest „ofiara
napastliwości mediów”, brzescy rajcy wzięli pod uwagę wszystkie konsekwencje swo−
jej decyzji? Czy w ten sposób nie zdjęli z członków Rady Miejskiej odpowiedzialności
za publiczne wypowiedzi? Teraz radni mogą wykorzystywać głosowanie za każdym
razem, kiedy dziennikarz ośmieli się ich skrytykować, a prawo do wytykania niedo−
rzeczności ma przecież każdy niezależnie myślący publicysta. Zdaje się, że Brzesko
czeka teraz już nie „fala”, o której mówili w czasie sesji uczestnicy debaty, a lawina
ironicznych przytyków. Zacznijmy chociażby od pierwszego problemu: jak rozumieć
określenie „osoby powszechnie znane i szanowane”? Czy dotyczy ono tylko trzech
wieszczów czy schodzi do poziomu wójtów polskich gmin? Redakcja

których nazwiska noszą ulice naszego
miasta i gminy.
4. Rada Miejska wyraża stanowczy pro−
test przeciwko takim bezprzykładnym
i obelżywym próbom deformowania za−
sadnej treści wniosku. Działania takie –
niektórych nieodpowiedzialnych mediów
– narażają na szwank dobre imię Gminy
Brzesko i jej organów. (…)
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Pikuła
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 – Byliśmy zgodni w kwestii umieszcze−
nia Brzeska w tym ścisłym gronie. Jak
każdy urząd oceniliśmy je osobno w każ−
dej z czterech kategorii i nie mieliśmy wąt−
pliwości, że warto tu przybyć – podkre−
ślał Roman Ciepiela w czasie rozmowy
z burmistrzem Janem Musiałem.
Współzawodniczyły ze sobą wszelkie inno−
wacyjne i autorskie projekty, jakie samo−
rządy realizują indywidualnie na swoim
terenie. Brzesko zgłosiło Punkt Obsługi
Inwestora prowadzony przez Biuro Promo−
cji i Rozwoju. Jego pracownicy udzielają po−
rad i wszelkich informacji potrzebnych
przedsiębiorcom, także zagranicznym.
Przyczyny małej ilości uczestników rywa−
lizacji wyjaśniał Roman
Ciepiela: – Pionierom
zawsze jest trudniej. Do
rywalizacji stanęły samo−
rządy, które wychodzą
poza schemat. Admini−
stracja w całym kraju
działa według jednako−
wych norm, ale te same
sprawy można realizo−
wać różnie, mniej lub bar−
dziej efektywnie.
15 marca kapituła od−
rzuciła dziesięć zgłoszo−
nych ankiet. W kwietniu
jej członkowie na miejscu
weryfikowali projekty uczestników dru−
giego etapu. 9 maja spotkają się, by wy−
łonić zwycięzcę. Na początku czerwca na−
stąpi wręczenie nagród.
Zgłoszenia oceniali: Roman Ciepiela (Za−
stępca Dyrektora ds. Merytorycznych MI−
STiA), Małgorzata Drużyńska (Koordy−
nator Forum Wójtów, Burmistrzów i Pre−
zydentów Małopolski), Jarosław Flis

WIELKANOCNE Paczki żyw−
nościowe przygotowały oddziały
Caritas w Brzesku. Dostało je
ponad 300 ubogich rodzin. Ca−
ritas przy parafii św. Jakuba AP
przygotowała 250 zestawów.
– W tym roku na ten cel wydali−
śmy około 10 tys. zł – mówi
Maria Kucia. 80 paczek o war−
tości ok. 6 tys. zł darowano przy
parafii Miłosierdzia Bożego. Pie−
niądze pochodziły od parafian
i prywatnych sponsorów.
Oddział PCK wydał warte bli−
sko 3 tys. zł produkty żywnościo−
we, przekazane przez firmy i ze−
brane przez uczniów Gimna−
zjum nr 2, ZSP nr 2 oraz SP nr 3
w Brzesku.

BAZYLIKA w Szczepanowie
zaskoczyła historyków sztuki.
Stojąca przy wejściu do świąty−
ni kropielnica po dokładniej−
szych badaniach okazała się być
romańską chrzcielnicą. Według
Andrzeja Tekielaka świadczy
o tym sposób jej wykonania oraz
rodzaj ornamentów. Najprawdo−
podobniej stanowiła wyposaże−
nie pierwszego szczepanowskie−
go kościoła, a przeznaczono ją
na kropielnicę w momencie wy−
budowania nowego w XV wieku.
Być może właśnie w niej został
ochrzczony św. Stanisław.

SOŁTYS BUCZA Stanisław
Milewski pod koniec kwietnia
przebywał w Parlamencie Euro−
pejskim w Brukseli. Wyjazd zor−
ganizowało Małopolskie Stowa−
rzyszenie Sołtysów. – Była to na−
groda za wkład pracy wniesiony
na rzecz środowiska wiejskiego
– tłumaczy Antoni Rapacz, pre−
zes organizacji. Z przedstawicie−
lami Parlamentu Europejskie−
go, m.in. z rzecznikiem specjal−
nego komitetu do spraw
rolnictwa, przedstawicielem Eu−
ropejskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Współpracy Obszarów
Górskich oraz Związku Rolni−
ków, Kółek i Organizacji Rolni−
czych spotkało się 50 osób z Ma−
łopolski. – Wyjazd pozwolił mi
przypatrzeć się pracy europej−
skich instytucji oraz mechani−
zmom, jakimi się one kierują.
Wykorzystam tę wiedzę w swo−
jej pracy – komentował po po−
wrocie sołtys.

Każdy dzień, który daje Pan jest świętem.
Tym większym, im dłużej pozwala pracować i z wysiłkiem budować świat.

Ksiądz Józef Mularz

swą posługę kapłańską spełnia już 25 lat. Dziękujemy za Jego pracę, której
owoce trwają pośród nas nie tylko w materialnej postaci budynku kościoła, ale
przede wszystkim jako wspólne życie parafialne. Jesteśmy wdzięczni za słowa,
niepozwalające nam trwać w biernym samozadowoleniu.
Przy okazji rocznicy życzymy, by Bóg powołujący człowieka do udziału w Jego
misterium zbawiania świata nadal obdarzał Księdza siłą i odwagą.

Redakcja BIM

(pracownik Wydziału Zarządzania i Ko−
munikacji Społecznej UJ), Sławomir Ko−
peć (Dyrektor Departamentu Społeczeń−
stwa Informacyjnego Urzędu Marszałkow−
skiego Województwa Małopolskiego),
Janusz Król (Prezes Zarządu Międzyko−
munalnej Spółki Akcyjnej „Municipium”),
Adam Leszkiewicz (Dyrektor Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopol−
skiego), Bogusław Nowak (Dyrektor
Naczelny TVP Oddział w Krakowie), Ka−
tarzyna Rożyńska (Dyrektor Banku Go−
spodarstwa Krajowego Oddział w Krako−
wie), Grażyna Prawelska−Skrzypek
(Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych
UJ), Mirosław Stec (Przewodniczący

Rady Służby Cywilnej), Zdzisław Ścigaj
(Prezes Oddziału Chrzanowskiego Mało−
polskiego Stowarzyszenia Sołtysów). Or−
ganizatorami są: Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego oraz FRDL
Małopolski Instytut Samorządu Teryto−
rialnego i Administracji, przy współpracy
z krakowskim oddziałem Banku Gospo−
darstwa Krajowego. Id

W finale dla wzorcowych urzędów

25 lat kapłańskiej posługi

O pracy Punktu Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim opowiadał Rafał
Najdała (pierwszy z prawej), kierownik Biura Promocji i Rozwoju

fo
t.
 M

 K
ot
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s

Do konkursu Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Ad−
ministracji „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” przystąpiło 16 gmin i po−
wiatów. 19 kwietnia członkowie kapituły odwiedzili brzeski magistrat,
który zakwalifikował się do finałowej szóstki.
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Z NIETYPOWYM przesłaniem do
swoich mam zwrócą się dzieci z Pu−
blicznego Przedszkola nr 4 w Brze−
sku. Powiatowa Stacja Sanitarno−
Epidemiologiczna organizuje bowiem
imprezę promującą walkę z rakiem
piersi. Na 24 maja od 15.00 oprócz
występu przedszkolaków i wykładu
ginekologa przewidziano także dar−
mowe badania medyczne.
Honorowy patronat nad trzecią już
edycją przedsięwzięcia objął bur−
mistrz Jan Musiał. Wsparcia
udzielił miejscowy szpital, naczel−
nik Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu Józef Cierniak oraz fir−
ma Avon Cosmetics Polska, która
uzyskane ze sprzedaży gadgetów
pieniądze przeznaczy na akcję
„Wielka Kampania Życia. Avon
Contra Rak Piersi”.
– W ramach tego programu 30 ko−
biet będzie miało okazję do wy−
konania mammografii, a 60 sko−
rzysta z cytologii. Badania mam−
mograficzne sfinansuje Burmistrz
Brzeska, a środki na cytologiczne
szpital wygospodarował na nasz
cel z własnej puli w ramach kon−
traktu z NFZ – wyjaśnia przebieg
akcji lek. Małgorzata Nowicka−
Put, Państwowy Powiatowy In−
spektor Sanitarny.
Organizatorzy chcieliby, by dzieci
skłoniły mamy do badań, które
te najczęściej zaniedbują. Tym−
czasem wcześnie wykryty rak jest
uleczalny. – Rocznie w Polsce
umiera na tę chorobę 9 tys. ko−
biet. Winien temu jest stereotyp
„mnie to nie dotyczy” – przypusz−
cza Danuta Skiba zajmująca się
oświatą zdrowotną w PSSE.
Zapobieganie chorobie nie jest
skomplikowane. Wystarczy samo−
kontrola piersi, a w wypadku pań
w wieku 35−39 lat pojedyncza
mammografia. Kobiety powyżej
40 lat powinny powtarzać bada−
nia co dwa lata, a po pięćdziesiątce
– co roku. Cytologię wystarczy po−
nawiać co trzy lata.
– Czujemy niedosyt z powodu bra−
ków finansowych. Dlatego z pomocą
starostwa akcja ruszy ponownie
w jesieni. Warto też zachęcić pra−
codawców do opłacenia badań pod−
władnym. Taka bezpłatna forma
na pewno bardziej zmobilizuje ko−
biety do ich wykonania – podkre−
śla lek. Nowicka−Put. ID

Obowiązujący od pięciu lat regulamin nie
miał mocy aktu prawa miejscowego; przy−
jęcie nowego wymogła ubiegłoroczna usta−
wa. – Nowy zbiór przepisów obowiązuje
wszystkich mieszkańców, a jego nieprze−
strzeganie skutkuje karami na podsta−
wie kodeksu wykroczeń. Stanowi on za−
tem narzędzie egzekwowania obowiązków
mieszkańców. Kontrole wykazały uchyla−
nie się od nakazu zawierania umów na
wywóz odpadów. Dotychczas wzywaliśmy
do ich podpisania, a oporni otrzymywali
wezwania do sądu. Jednak takie postę−
powanie ciągnęło się długo. Teraz polegać
ono będzie na wydaniu decyzji z rygorem
natychmiastowej wykonalności, w której
burmistrz określi sposób i termin udostęp−
nienia pojemników na śmieci, a właściciel
zapłaci za ich opróżnianie przez firmę
w ciągu roku. Znacznie skróci to postępo−
wanie egzekucyjne, a niezależnie od niego
może nastąpić ukaranie na podstawie
kodeksu wykroczeń – objaśnia kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochro−
ny Środowiska, Henryk Piela. – Liczę na
to, że taki szybki sposób reagowania wpły−
nie na zmniejszenie się liczby dzikich wy−
sypisk – podkreśla.
Szczegółowy spis zasad utrzymywania czy−
stości na działkach prywatnych i publicz−
nych, zbierania i usuwania odpadów oraz
obowiązków właścicieli zwierząt domowych
jest dostępny na stronie internetowej Urzę−
du Miejskiego oraz we fragmentach w „Brze−
skim Informatorze Samorządowym”.
Regulamin głosi, iż wszyscy właściciele nie−
ruchomości zobowiązani są do selektyw−
nej zbiórki odpadów. Ale z drugiej strony
ci, którzy tego nie robią, w myśl innej

uchwały Rady Miejskiej płacą więcej za
wywóz śmieci. Sprzeczność okazuje się
tylko pozorna: – Weźmy inny przykład:
wszyscy muszą usuwać błoto, śnieg i inne
zanieczyszczenia z chodników przylegają−
cych do ich nieruchomości. Nie oznacza to
jednak, że mają to robić osobiście. Mogą
wynająć firmę lub pracownika. Oczywiście,
ponoszą przy tym wyższe opłaty. Podob−
nie jest i w tym wypadku. Jeżeli miesz−
kaniec nie segreguje odpadów, robi to za
niego wybrane przedsiębiorstwo, ale za to
on ponosi większe koszty. Stąd biorą się
wyższe stawki dla tych, którzy nie dzielą
śmieci – wyjaśnia Piela.
Nowy dokument precyzuje zasady sprzą−
tania po psach. – To nie jest tylko brzeski
problem. Urząd zakupił 20 koszy, a wła−
ścicielom zwierząt udostępnił bezpłatnie
tzw. pakiety sanitarne. Jednocześnie zwró−
cił się do policji o egzekwowanie zapisów
regulaminu. Kodeks wykroczeń znajduje tu
swoje właściwe zastosowanie – dodaje.
Przyjęty przez Radę Miejską zbiór reguł
wykracza jednak poza zadanie utrzyma−
nia li tylko czystości. Przepisy wydają się
zwracać uwagę na bezpieczeństwo miesz−
kańców i ich zgodne współżycie. Wystar−
czy wziąć pod uwagę usuwanie nawisów
śnieżnych lub udrażnianie rowów.
– Wszystkie przepisy zmierzają do osią−
gnięcia takiej sytuacji, w której ulice będą
uprzątnięte, a brak porządku nie zagrozi
czyjemuś zdrowiu, bo np. w zimie pieszy
nie zostanie zmuszony do poruszania się
ulicą. Konstruując regulamin, braliśmy
pod uwagę rozmaite priorytety, także bez−
pieczeństwo i komfort codziennego życia
– podsumowuje kierownik Piela. id

Zdrowie każdej mamy Regulamin społecznych priorytetów

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA
KARIERY ZAWODOWEJ W TARNOWIE
OFERTA WARSZTATÓW NA MAJ 2006 r.

Zapisy przyjmowane są:
osobiście Tarnów, Al. Solidarności 5−9

telefonicznie 0−14 626−99−40
e−mail:  centrum@wup.tarnow.pl

ZAPRASZAMY

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY

12 V godz. 900

 „Nauka i praca w Unii Europejskiej – moją
 szansą na sukces”– spotkanie informacyjne
16 – 18 V godz. 900

„Jak znaleźć i utrzymać pracę”
23 – 25 V godz. 900

„Własna firma zanim zrealizujesz pomysł”
26 V godz. 900

„Moje miejsce na rynku pracy”– spotkanie
informacyjne
29 V godz. 900

„Rozwijanie cech indywidualnych ułatwiających
znalezienie zatrudnienia” spotkanie informacyj−
ne dla kandydatów do udziału w programie
30 V – 1VI godz. 900

„Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”

Uchwalony w marcu przez Radę Miejską „Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Brzesko” w zamyśle jego twórców, pracowników
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz konsultujących
projekt na komisjach radnych, ma wpłynąć na faktyczny stan miejscowych
ulic i skwerów. Czy rzeczywiście tak się stanie?
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Na co dzień petenci poruszają się w ograniczonej strefie budynku Urzędu
Skarbowego. 22 kwietnia strażnik wpuścił ich dalej, za kulisy załatwiania
spraw podatkowych. Dzień otwarty był atrakcją przede wszystkim dla tych,
którzy sami nie radzą sobie z wypełnianiem PIT−u.

Organizowana od zeszłego roku w przedostatnią sobotę kwietnia akcja ma zasięg
ogólnopolski. W Brzesku skorzystało z niej ok. 100 osób. – To o sto procent więcej niż
w zeszłym roku. Większość, bo 76 osób, przyszła złożyć zeznanie roczne, dostaliśmy
też deklaracje VAT 7 i PCC oraz kilka wniosków o przyznanie NIP−u. Każdy mógł
wypełnić PIT pod okiem fachowca i zapytać o przysługujące mu odliczenia. Udzielali−
śmy porad dotyczących wymaganych druków, sposobów i terminów załatwiania spraw
– relacjonuje przebieg dni otwartych Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brze−
sku, Henryk Zdybel.
Chociaż pracownicy byli przygotowani na szczegółowe prezentacje struktury i funkcjo−
nowania instytucji, nie cieszyły się one szczególnym zainteresowaniem. – Do Urzędu
Skarbowego przychodzi się załatwić konkretną sprawę. Ludzie nie są prawdopodob−
nie przygotowani do zaglądania za kulisy – przypuszcza naczelnik. Instytucja zamie−
rza powtórzyć przedsięwzięcie w przyszłym roku: – Decyzja należy do Ministerstwa
Finansów, ale w moim przekonaniu akcja jest potrzebna, gdyż umożliwia złożenie
zeznań podatkowych tym osobom, które pracują poza miejscem zamieszkania, a ta−
kich jest coraz więcej.
Być może jednak już wkrótce kontakty z Urzędem Skarbowym ograniczą się do nie−
zbędnego minimum. W Warszawie już trwają prace nad przygotowaniem nowej for−
my rozliczania się przez Internet. Zanim jednak obejmie ona cały kraj, przetestują ją
wybrane placówki. – W związku z dużą liczbę błędów, na pewno wielu podatników
będzie musiało pojawić się u nas w ramach czynności sprawdzających. Powiat brze−
ski ma charakter wiejski. Wiele osób wciąż nie ma dostępu do sieci, choć liczba jej
użytkowników zwiększa się z roku na rok – podkreśla Zdybel.
Na razie wykorzystano to medium do promocji dnia otwartego instytucji. (id)

Dlaczego centrum handlowe, usługo−
we i produkcyjne Brzeska ma się
znajdować na Pomianowskim Stoku?
– To oczywiste. Lokalizacja jest ide−
alna: blisko do węzła komunikacyj−
nego łączącego trasy na Nowy Sącz,
Tarnów i Kraków oraz do projekto−
wanego zjazdu z autostrady – podkre−
śla burmistrz Jan Musiał.

Dwanaście leżących na płaskim terenie
działek samorząd przeznaczył do sprze−
daży w trybie przetargu. Komisja powo−
łana do jego rozstrzygnięcia zakończyła
prace 23 marca. Zwyciężyły cztery ofer−
ty. Budżet gminy wzbogacił się o kwotę
1 079 010 zł.
Bez nabywców pozostało jeszcze osiem
gruntów. – Przetargi będziemy ponawiać
aż do skutku. Zależy nam na inwesty−
cjach w mieście i nowych miejscach pra−
cy – uzasadnia burmistrz.
Jeden z inwestorów na kupionych terenach
postawi zakład produkujący konstrukcje
aluminiowe i magazyny. W pobliżu po−
wstanie, zatrudniający 30 osób, punkt
obsługi podróżnych z małym lokalem ga−
stronomicznym, miejscem obsługi pojaz−
dów i sklepem. Inna firma wybuduje kom−
pleks obejmujący serwis samochodów,
stanowisko diagnostyczne, magazyn
i sklep z częściami zamiennymi.

Biznesowy węzeł komunikacyjny

Pomianowski Stok w 1998 roku samorząd
Brzeska zakupił od Akademii Rolniczej,
prowadzącej na nim niegdyś gospodarstwo
rolne. Został przeznaczony przez urbani−
stów na potrzeby biznesu. Ich sugestie
znalazły odzwierciedlenie w planie zago−
spodarowania: – Zakłady usługowe i za−
mknięta hala produkcyjna nie będą uciąż−
liwe dla budownictwa mieszkaniowego.
Zgodnie ze wskazówkami specjalistów na

ten cel samorząd wyznaczył działki usy−
tuowane na pochyłym terenie bliżej Ja−
sienia. Dzięki temu nabędą one walorów
widokowych – zachęca burmistrz. Teraz
trwają prace nad ich uzbrojeniem. Do roz−
ważenia pozostał sam sposób sprzedaży:
otwarty przetarg dla nabywców indywi−
dualnych lub skierowanie oferty do deve−
lopera, który stworzy całościową, este−
tyczną koncepcję zabudowy. D

Urząd Skarbowy „od kuchni”

Tradycyjnie już w kościele w Okocimiu,
w niedzielę poprzedzającą kolejną
rocznicę założenia brzeskiego browaru
odbyła się msza święta. 26 kwietnia
zakład świętował 161. rocznicę
założenia. Na uroczystości oprócz
pracowników Carlsberg Okocim S.A.,
dyr. Piotra Polańskiego i władz miasta
oraz powiatu, obecny był potomek rodu
Gőtzów Okocimskich, prof. Jan Włodek.

Uzbrojone działki czekają
na odważnych inwestorów
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Grupa składała się z kilku powstałych
w tym samym mniej więcej czasie
i w podobnym stylu obiektów: stojącego
tuż przy głównej reprezentacyjnej bra−
mie wjazdowej domu pełniącego rolę kor−
degardy, w którym mieszkał odźwierny
wraz z rodziną, oficyny gospodarczej,
stajni, powozowni, okazałej ujeżdżalni
z dwoma parterowymi skrzydłami obej−
mującymi obszerny podwórzec, gdzie
znajdowały się mieszkania dla stajen−
nych i służby folwarcznej oraz bażan−
ciarni, ozdobionej od frontu przepiękną
stalowo−żeliwną kratą tworzącą czoło
pięcioarkadowej, sięgającej dachu dwu−
poziomowej galerii.
Pomimo iż w stosunku do pałacu obiek−
ty te miały drugo– i trzeciorzędne zna−
czenie, zostały zaprojektowane z dużą

Tekst dra Andrzeja Krupińskiego o losach budynków gospodarczych przy pałacu Götzów zasygnalizował problem przyszło−
ści rodowej siedziby, która teraz stanowi własność powiatu. Szansą na ratunek całego kompleksu było stworzenie między−
narodowej szkoły w Brzesku. Fundacja Akademii Götz−Okocimskich zagospodarowałaby cały obiekt na potrzeby młodzieży.
Tymczasem opóźnienia w uchwaleniu statutu spowodowały, iż nowo powołany organizm rozpoczął funkcjonowanie w wa−
runkach obowiązywania ustawy zakazującej samorządom powiatowym i gminnym wchodzenia do tego typu instytucji. Nikt
nie znalazł drogi wyjścia z impasu prawnego. Tymczasem zabytkowe mury niszczeją i możemy je utracić bezpowrotnie. Nie
dość na tym – problemem staje się los budynków okalających pałac, które również mają wartość zabytków, a niektóre
z nich już zostały zniszczone. Konieczna jest nowa koncepcja przyszłości całego kompleksu.

dbałością o wygląd zewnętrzny i walo−
ry użytkowe. Ich plany powstały w wie−
deńskim atelier architektonicznym
Fellnera i Helmera.
Wszystkie zbudowa−
no z cegły. Miały tyn−
kowane, pastelowe
ściany o pilastro−
wych podziałach
oraz pokryte blachą
mansardowe dachy
z ryzalitami o „roko−
kowych” szczytach.
Dopełnieniem cało−
ści jest ciągnący się
na około tysiąc me−
trów mur, zbudowa−
ny z nieregularnych
brył piaskowca. Ma

około 60 m2, nakryte dachówkami słu−
py przęsłowe, falującą linię korony oraz
trzy szerokie wjazdy i znajdującą się
w północnym odcinku bramę główną
z obszerną arkadą, którą jeszcze 20 lat
temu zdobiła dwuskrzydłowa krata
i umieszczone w kartuszach herby: Jana
Albina Götza oraz Bróg jego żony, Zo−
fii z Sumińskich−Leszczyc.

Czego już nie zobaczymy?
Nie tak dawno jeszcze omawiane bu−
dowle tworzyły największy i najlepiej
zachowany w Małopolsce zespół tego
rodzaju zabytków, mający znaczącą
wartość historyczną oraz niepowta−
rzalne walory krajobrazowe i architek−
toniczne. Dlatego w 1974 roku, wraz
z całym założeniem rezydencjonalnym,
wpisane zostały do rejestru zabytków
ówczesnego województwa krakowskie−
go. Miało to podkreślić rangę całego
zespołu oraz uchronić go przed zanie−
dbaniem i dewastacją. Szlachetne za−
łożenie jednak upadło. Niespełna 10
lat później ciężarówka zdemolowała
północny odcinek muru ogrodzeniowe−
go. Uzupełniono go wprawdzie, ale za−
miast łamanego piaskowca użyto do
tego zwykłych pustaków za wiedzą
i zgodą ówczesnego wojewódzkiego
konserwatora zabytków w Tarnowie,
Olgierda Wójcika. Naprawy nie ukoń−
czono i do dziś ten fragment rani zwy−
kłe poczucie estetyki. Nie dość jednak
na tym, za sprawą tego samego urzęd−
nika wymontowano z bramy wszyst−
kie części wykonanej misterną odlew−
niczą, kowalską i ślusarską robotą

Z n i s z c z e n i a
w rezydencji Götzów

Jak dotąd piszący o dawnej brzeskiej siedzibie Götzów−Okocimskich, najwspanialszej
z fabrykanckich rezydencji w historycznej Małopolsce, zajmowali się przede wszystkim
neorokokowym pałacem. Tylko niektórzy poświęcali nieco uwagi parkowi. Jednak chyba
żaden nie zajął się zespołem budynków mieszkalnych i gospodarczych w zachodniej części
rezydencjonalnego założenia, oddzielonego od zbudowanej przez Austriaków w połowie
XIX wieku drogi sądeckiej masywnym kamiennym murem.

Bażanciarnia z nieistniejącą już żeliwną altaną
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Dr Andrzej Krupiński jest historykiem sztuki, konserwatorem, rysownikiem i publicystą.
Pracę magisterską „Rozbudowa rezydencji biskupów krakowskich w pierwszej połowie
XVIII wieku” obronił u prof. Karola Estreichera. Przez pięć lat pracował w krakowskim
oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków. W latach 1975−1981 był wojewódzkim konser−
watorem zabytków w Tarnowie. W 1979 roku doktoryzował się na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej. Promotorem rozprawy „Podcieniowa drewniana zabudowa
Pogórza Karpackiego” był prof. Wiktor Zin. W latach 1981−1983 Krupiński pełnił funkcję
dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Przez 3 lata był pracownikiem nauko−
wym w Kierownictwie Odnowienia Zamku na Wawelu. Nadzorował renowację pałaców
w Krasiczynie, Baranowie i Nowym Wiśniczu. Realizował konserwację m.in. wielkich ka−
skad w zespole pałacowo−parkowym Piotra I w Peterhofie koło Petersburga, a także pięciu
zespołów małej architektury w Carskim Siole, kościoła św. Katarzyny i pałacu Radziwiłłów
w Wilnie, Barbakanu i kamienic w Krakowie oraz Tarnowie. Od 1996 pracował jako miej−
ski konserwator zabytków w Tarnowie. Jest autorem licznych książek i publikacji praso−
wych. Rysunki i akwarele wielokrotnie prezentował w kraju i za granicą.

Zgodę na budowę hotelu wydał wojewódzki konserwator zabytków, Ol−
gierd Wójcik. Konsekwencją tej decyzji było zezwolenie na dalszą roz−
budowę podpisane przez jego następcę, Andrzeja Ceterę 13 lipca 2005
roku. Kierownik tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochro−
ny Zabytków w Krakowie orzekł wtedy zgodność rozbudowy budynku
hotelowo−restauracyjnego z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad za−
bytkami. W uzasadnieniu napisał m.in.: W środkowej części działki znaj−
duje się przedmiotowy budynek, będący pozostałością dawnych zabudo−
wań gospodarczych. Budynek nie jest indywidualnie wpisany do rejestru
zabytków. Za zgodą Konserwatora Zabytków został w 1998 r. przystoso−
wany do obecnych funkcji, a następnie rozbudowany o nowe skrzydło.
Budynek nie powoduje dysonansu w istniejącym historycznym założeniu.
Projektowana inwestycja również nie wprowadzi negatywnych zmian w oto−
czeniu. Ze względu na fakt, że jej realizacja łączy się z wyburzeniem
szklarni przylegających do budynku, jak również likwidacją szpecących,
zewnętrznych schodów stalowych, walory estetyczne tego terenu zostaną
znacznie podniesione. Omawiana rozbudowa wraz z infrastrukturą nie
wymaga wycinki drzew ani krzewów.
W 1958 roku do rejestru zabytków wpisano park wraz z wykupionym
później na cele komercyjne gruntem. Drugą decyzję w sprawie statusu
kompleksu z XIX wieku urząd konserwatora wydał w 1972 roku. W re−
jestrze znalazł się pałac, wraz z bramą i kordegardą oraz oranżerią
przylegającą do niego od strony północno−wschodniej, a także założenie
parkowe. – Podtrzymujemy stanowisko z lipca 2005 roku. Wyburzone
szklarnie nie zostały wymienione w obu decyzjach. Gdyby miały war−
tość zabytkową, nawet w wypadku ich braku w rejestrze nie zgodziliby−
śmy się na ich usunięcie. Plany budowy opracowali specjaliści, dyspo−
nujący uprawnieniami do projektowania obiektów na terenach wpisa−
nych do rejestru zabytków. Prace nadzorowały: Elżbieta Langier
i Katarzyna Gogola, które mają kompetencje i długoletnią praktykę
w tym zakresie – twierdzą zgodnie Andrzej Cetera i Maria Sztorc z tar−
nowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Nie mają jakichkolwiek zarzutów wobec inwestora: – Pamiętajmy, że
każdy park musi być miejscem żywym i powinien dostosowywać się do
potrzeb mieszkańców. Inwestycja nie pociągnęła za sobą szkód, a wła−
ściciel uporządkował działkę, pielęgnację zieleni zlecił specjalistycznej
firmie. Projekt zagospodarowania terenu wykonał fachowiec. Usytuowa−
na w peryferyjnej części parku budowla nie wpłynęła na wygląd całości
zabytkowego kompleksu, ani nie spowodowała strat w drzewostanie.

kraty, która miała zostać poddana
zabiegom konserwatorskim. Nie wia−
domo, czy została odrestaurowana i co
się z nią stało. Dotąd nie wróciła na
swoje miejsce. W ten sposób rezyden−
cja Götzów utraciła bezpowrotnie je−
den z najpiękniejszych, wręcz unika−
towych, elementów zdobniczych.
Kilka lat później za zgodą rzeczonego
konserwatora zabytkowy zespół zmie−
nił swój charakter. Tam, gdzie stały
dwie cieplarnie, pamiętające jeszcze
czasy Jana Albina Götza, powstał
duży, niepasujący do otoczenia budy−
nek restauracji „August”. Nikt nie wziął
pod uwagę, że wykonana inwestycja jest
niezgodna z ideą ochrony tak cennych
zespołów zabytkowych. Zaś ewidentnie
karalnym czynem było samowolne, bo
dokonane bez zgody małopolskiego kon−
serwatora zabytków, rozebranie w ubie−
głym roku, przypuszczalnie przez
mieszkańców, przymenażowej oficyny
i sąsiadującej z nią bażanciarni, ostat−
niego już tego rodzaju zabytku w na−
szej części województwa.

Tylko w całości
Patrząc dzisiaj na smętne ostatki ścian
urokliwej niegdyś bażanciarni, odczu−
wam coraz większy niepokój o przyszły
los innych, pozbawionych właściwej
opieki obiektów: muru ogrodzeniowego
ze znajdującą się w nim główną bramą,
domu odźwiernego, który pomimo ro−
kokowej formy i wystroju straszy oczo−
dołami okien pozbawionych szyb, to−
warzyszącej mu oficyny i skrzydeł daw−
nej ujeżdżalni. Istnieje uzasadniona
obawa, że pozostawione własnemu lo−
sowi zaczną popadać w ruinę. Dlatego
uważam, iż podejmując decyzję o przy−
szłości pałacu Götzów oraz otaczające−
go go parku, należy wziąć pod uwagę
również budynki mieszkalne i gospo−
darcze jako integralną część całej re−
zydencji, jako jej zaplecze hotelowe i re−
kreacyjne (np. przez przywrócenie do
pierwotnego stanu stajni i ujeżdżalni
oraz spożytkowanie ich na sporty kon−
ne). Konieczne jest właściwe, zgodne
z dawnym przeznaczeniem, przeprowa−
dzenie restauracji muru ogrodzeniowego
i bramy głównej, odtworzenie jej kra−
ty, zrekonstruowanie bażanciarni.
Wszystkie te uwagi przedkładam i de−
dykuję tym, którym los wspaniałej re−
zydencji Götzów nie jest obojętny i od
których on w pierwszym rzędzie zale−
ży, przy okazji 18 kwietnia – Między−
narodowego Dnia Ochrony Zabytków
i Dziedzictwa Narodowego.

Andrzej B. KRUPIŃSKI

Nie złamano prawa
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Jak sam mówi, dzisiaj ma dwa domy –
jeden w Wiesbaden, drugi w Opolu. Tam
znajdują się siedziby jego firmy. Często
bywa również w Krakowie, a przy każdej
nadarzającej się okazji odwiedza Iwkową
i Brzesko, gdzie ma wielu przyjaciół i ko−
legów z młodzieńczych lat.

Cywilizacja w Brzesku
Pierwszy raz wyjechał do Niemiec przed
czterdziestoma laty w ramach kontrak−
tu realizowanego przez jedną z polskich
firm budowlanych. – Bardzo przydała
mi się znajomość niemieckiego, którego
uczyłem się w brzeskim liceum pod
okiem surowej profesor Elżbiety Złon−
kiewicz – zauważa. – Oj, dawała nam
w kość. Niejedną noc przez nią nie prze−
spałem. Ale po kilku latach byłem jej
za to wdzięczny.
Nie wstydzi się też opowiadać o dziecię−
cych latach, kiedy jako ministrant cho−
dził w Iwkowej po kolędzie i cieszył się
otrzymanym od gospodarzy jajkiem.

Urodzony
w niedzielę

– Na sukces składają się tysiące porażek. Najważniejsze, by wyciągać z nich właściwe wnioski
i konsekwentnie dążyć do celu – twierdzi Andrzej Duda, biznesmen rodem z Iwkowej,
założyciel i prezes Zakładu Techniczno−Budowlanego Polbau, jednej z największych firm
budowlanych w Europie. Duda znany jest również z działalności charytatywnej. Pomoc
udzielona przez utworzoną przez niego fundację liczona jest w milionach złotych. Nie zapomina
także o mieszkańcach swoich rodzinnych stron.

Pierwsze spotkanie z Brzeskiem, które
odwiedził z początkiem lat pięćdziesią−
tych, kojarzy z szokiem cywilizacyjnym.
– Dopiero tam zetknąłem się prądem
elektrycznym, łazienką i ubikacją ze
spłuczką – wspomina.
Po ukończeniu liceum Andrzej Duda roz−
począł studia na Wydziale Budownictwa
Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dy−
plom magistra inżyniera zdobył w 1965
roku. – Próbowano mnie zatrzymać na
uczelni, ale szybko zniechęciłem się do
noszenia teczki za profesorem – wspo−
mina. – Zdecydowałem się przeprowadzić
do Opola, z którym bardzo się zżyłem.
Może dlatego, że sporo tam spotkałem
ludzi o nazwisku Duda – żartuje.
W latach siedemdziesiątych pracował
na dużych budowach w kraju, takich jak
chociażby cementowania w Strzelcach
Opolskich. – Zatrudnienie miało tam
kilka tysięcy ludzi, a dzisiaj, trzydzie−
ści lat później, przestarzałe technolo−
gie nie wytrzymały konkurencji i ogrom−

ny zakład jest rozbierany. To przykład
nonsensu socjalistycznej gospodarki
– mówi z pewnym żalem.

Rola przypadku
W 1979 roku po raz kolejny wyjechał do
Niemiec, gdzie polskie przedsiębiorstwa
prowadziły budowy w Stuttgarcie, Frank−
furcie, Kolonii. W 1981 roku został tam
na dłużej. – Niektórzy wypominają mi,
że musiałem wiedzieć o dacie wprowa−
dzenia stanu wojennego, bo granice prze−
kroczyłem 6 grudnia – opowiada. – A to
przecież był przypadek. I jak tu nie wie−
rzyć w przesądy, skoro urodziłem się
w niedzielę?
Puszczając oko, mówi, że o sukcesie w biz−
nesie także decyduje ślepy traf lub splot
sprzyjających okoliczności. Szybko jednak
koryguje tę tezę: – Zdawanie się tylko na
przypadki jest zgubne!
Od tamtego czasu nieprzerwanie miesz−
ka w Wiesbaden. – Działam na obsza−
rze całych Niemiec, ale centrum dowo−
dzenia i mój dom znajduje się w stolicy
Hesji – kontynuuje opowieść o swej dro−
dze do sukcesu. – To piękne miasto sły−
nie z kasyna, w którym namiętnie grywali
między innymi Fiodor Dostojewski i Ma−
rek Hłasko.
Andrzej Duda hazardowi się nie odda−
wał i nie zawdzięcza pokaźnego mająt−
ku szczęśliwemu kołu fortuny. Firma roz−
wijała się w błyskawicznym tempie.
– Oczywiście nazwa Polbau wiele tłuma−
czy – mówi jej twórca. – Budowlańcy
z Polski od dawna cieszą się w Niemczech
dobrą marką, ale nie zawsze kojarzono
ich z polskimi firmami. Koniecznie trze−
ba było to zmienić.

Potęga Polbau
Kiedy zaś poprzedni system chylił się ku
upadkowi w Polsce i ostatnia władza PRL
pozwalała na większą swobodę działań
gospodarczych, firmę zarejestrował tak−
że w Opolu. W 2004 roku Polbau tylko
w Niemczech zatrudniał 2400 pracowni−
ków, głównie z Polski. W kraju pracuje
prawie tysiąc osób. Zarówno na rynku
niemieckim, jak i później w Polsce,
a ostatnio w Finlandii i Norwegii, przed−
siębiorstwo cieszy się zasłużoną renomą.
Z bardziej znanych inwestycji, jakie fir−
ma Andrzeja Dudy realizowała w Polsce,
należy wymienić: kompleks dydaktyczno−
naukowy dla Akademii Ekonomicznej
w Krakowie i Uniwersytetu Wrocławskie−
go, rozbudowę portów lotniczych w Bali−
cach i Wrocławiu. Polbau wybudował wie−
le obiektów handlowych, multikina, mo−
dernizował hale produkcyjne na Żeraniu
dla potrzeb General Motors – Opel, wy−
konywał prace budowlano−montażowe
w nowym zakładzie produkcyjnym tego

Andrzej Duda
o swojej drodze
do majątku
opowiadał
na spotkaniu
w Iwkowej
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samego koncernu w Gliwicach, wznosił
budynki mieszkalne, hale sportowe, roz−
budowywał stadion Odry Opole. Na kon−
cie firmy jest też dwadzieścia mostów
i wiaduktów autostradowych, w budowie
których jest absolutnym potentatem.
W Niemczech natomiast za sprawą Po−
lbau powstało ponad pół tysiąca wielkich
obiektów. Z bardziej prestiżowych warto
wspomnieć o centrum telewizyjnym ZDF
w Berlinie, największym dworcu pasażer−
skim w dzielnicy rządowej Berlina, naj−
wyższym budynku mieszkalnym w Kolo−
nii, klinice kardiochirurgicznej w Mona−
chium, największej w Niemczech drukarni
pod Frankfurtem. Znaczący był też udział
firmy w pracach przy rekonstrukcji XVIII−
wiecznego pałacu Taschenberg w Dreźnie,
w którym mieści się „Grand Hotel”, a tak−
że przy rekonstrukcji hotelu „Adlon”
w Berlinie, uznawanego wręcz za symbol
historii Niemiec, a zniszczonego całkowi−
cie w 1945 r.
Polbau szybko zyskał w Niemczech re−
nomę firmy, która powierzone zadania
wykonuje rzetelnie i terminowo.

Wyparci z rynku
– Gdzie ci bezrobotni? – nie tak dawno
pytał Andrzej Duda przedsiębiorców na
spotkaniu w Iwkowej. – Nieustannie pro−
wadzę nabór pracowników. Przyjmuję pod
jednym wszak warunkiem – u mnie każ−
dy musi wykazać się rzetelną pracą. Moją
powinnością jest stworzenie robotnikowi
dobrych warunków pracy i godna zapła−
ta, ale obowiązkiem pracownika jest cięż−
ka praca. Nie może być między nami in−
nej umowy – przekonuje.
Ci, którzy pracowali w firmie Andrzeja
Dudy, także z Brzeska i Iwkowej, potwier−
dzają, że ich szef troszczył się o nich na−
leżycie. Mieszkali w przyzwoitym hotelu,
firma zapewniała wyżywienie, a wypłaty
zawsze były na czas. Dotyczy to zarówno
budów prowadzonych w Niemczech, jak
i tych krajowych.
Duda wskazuje jednak na inny poważ−
ny problem. – Budownictwo w Polsce
w ostatnich latach znajdowało się w głę−
bokiej zapaści – twierdzi i uzasadnia:
– Największe zlecenia zostały prze−
chwycone przez firmy zagraniczne.
Wśród dwudziestu największych firm
budowlanych realizujących inwestycje
w kraju nie ma – oprócz mojej – ani
jednej z polskim kapitałem. To bardzo
niedobra sytuacja dla całej gospodar−
ki, bo przecież zagraniczne przedsiębior−
stwa nie przyjeżdżają do Polski w ce−
lach charytatywnych. Tak ustawiają
sobie działania rynkowe, żeby korzyści
płynęły do ich krajów, a nie zostawały
tutaj. Dotyczy to głównie inwestycji dro−
gowych i proekologicznych.

Szef Polbau zauważa też pułapki nie do
pokonania przez polskie firmy budowla−
ne. – Realizacja jakiejkolwiek wielkiej
budowy jest właściwie nie do pomyśle−
nia bez udziału firmy zagranicznej, o czym
można przekonać się na przykładzie au−
tostrad. Niestety, zdecydowaną większość
przetargów na duże inwestycje realizo−
wane z publicznych pieniędzy, wygrywają
obce firmy, bo nasze rodzime nie są w sta−
nie spełnić wymogów unijnych. No, bo jak
im sprostać, skoro jednym z warunków
przystąpienia do przetargu jest dostęp
do 20−milionowego kredytu? Jaka polska
firma otrzyma takie gwarancje banko−
we? W ten sposób polskie budownictwo
zostało zepchnięte do roli pomocniczej i na
rodzimym rynku nie ma wiele do powie−
dzenia – kończy swój wywód.

Znajomy Dziwisza i Kohla
Na naszym rynku jedynie Polbau sku−
tecznie konkuruje z zagranicznymi fir−
mami. Przejmuje inwestycje drogowe,
budowę mostów, głównie na Śląsku, ale
także rozbudowę portów lotniczych
w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach,
Rzeszowie. Prowadzi budowy na Opolsz−
czyźnie, w Chrzanowie, Krakowie, Rze−
szowie oraz  niedalekim Wojniczu. Nie−
bawem rozpocznie prace przy wznosze−
niu największej elektrowni atomowej
w Finlandii.
Andrzej Duda nie kryje, że coraz więcej
czasu poświęca nie tylko polskim inwe−
stycjom, bo stają się bardziej opłacalne
niż te niemieckie, ale także wraca tu z po−
wodów sentymentalnych. Do Zakopane−
go wyskoczy na narty, w Krakowie przyj−
mie znamienitych gości, w Opolu spotka
się z gronem przyjaciół, wśród których są
arcybiskup Alfons Nosol i kardynał Sta−
nisław Dziwisz. Niebawem będzie gościł
tutaj byłego kanclerza Niemiec, Helmu−
tha Kohla.

Wrażliwość biznesmena
Andrzej Duda jest człowiekiem zamoż−
nym, ale potrafi dzielić się z tymi, któ−
rych dotknęło nieszczęście. W tym celu
założył w 1992 roku Fundację Pomocy
Potrzebującym Polbau. Od tego czasu
przekazał na rozmaite cele charytatyw−
ne kilka milionów złotych. Fundował
m.in. reanimacyjne karetki z pełnym
wyposażeniem dla służby zdrowia w Opo−
lu, Strzelcach Opolskich i Nowym Targu,
wyposażenie medyczne z aparaturą USG
dla ośrodka zdrowia w Iwkowej. Poma−
ga dzieciom chorym na nowotwory za
pośrednictwem Polsko−Amerykańskiego
Instytutu Pediatrii UJ. Wyposażył
w sprzęt Oddział Intensywnej Terapii
Noworodka w tejże uczelni, a także ofia−
rował urządzenia rehabilitacyjne dla osób

niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci do−
tkniętych ciężkim kalectwem. Lista jest
zdecydowanie dłuższa.
Fundacja dotuje domy dziecka na Opolsz−
czyźnie i w Małopolskiem, przekazuje
środki na dożywianie w szkołach dzieci
z ubogich rodzin, świadczy też pomoc
materialną na rzecz miejscowości na ob−
szarze dzisiejszej Mołdawii naddnie−
strzańskiej, w których zachowały się
ślady polskiej przeszłości. – Jeśli chcecie
zobaczyć prawdziwą biedę, to tam się
wybierzcie – przekonuje Duda.
Pewne środki przekazał też dla Gimna−
zjum Katolickiego w Brzesku. – Nie mo−
głem odmówić swojej koleżance z liceum,
Marii Babicz – bagatelizuje pomoc.
Kierujące szkołą Stowarzyszenie „Wzra−
stanie” wystąpiło z wnioskiem o nadanie
dobroczyńcy tytułu Kawalera Orderu
Uśmiechu, który otrzymał w ubiegłym
roku. Doceniono w ten sposób nie tylko
jego otwarte serce, ale niezwykłe poczu−
cie humoru.

Drobne szczęścia
– Mnie się powiodło, mogę powiedzieć, że
jestem człowiekiem szczęśliwym, ale do−
skonale wiem, że sukces ma różne obli−
cza i nie jest przypisany na stałe – prze−
strzega i podaje najprostszą na niego re−
ceptę. – Sukces buduje się codzienną
pracą, codziennym kombinowaniem, jak
tu wyjść na swoje. Składają się na niego
tysiące porażek. Najważniejsze, by nie
zrażać się nimi, lecz wyciągać właściwe
wnioski i konsekwentnie dążyć do celu.
Mówiąc o niepowodzeniach, Andrzej Duda
przypomina dzień, w którym stracił 1,5
mln euro. – To było 22 marca 2002 roku.
Dokładnie w samo południe zostało ogło−
szone bankructwo firmy Holzmann, jed−
nego z naszych głównych kooperantów.
W niczym nie zawiniliśmy, ale trzeba było
się pogodzić z ogromną stratą.
Prezes Polbau podkreśla też, iż nigdy nie
traci wiary w człowieka, bez względu na
złe doświadczenia, z którymi spotyka się
niemal każdego dnia. – Zawsze trzeba my−
śleć pozytywnie, nawet jeśli ktoś nas oszu−
ka – wyłuszcza swą życiową maksymę.
– Nie mam już wielkich planów do zre−
alizowania, raczej chciałbym po trochu
konsumować swój dorobek – mówi, gdy
pytam o kolejne wyzwania. Po chwili
wymienia jednak swoje „drobne szczęścia”
– inwestycje w Skandynawii i nowe bu−
dowy w Polsce.
– A słyszał pan o złożach gazu ziemnego
w okolicach Iwkowej? Póki ziemia tu ta−
nia, może warto zainwestować?

Tekst i foto
Marek LATASIEWICZ

(Gazeta Krakowska)
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Miasto nad Uszwicą

W odpowiedzi na pytanie: „Czy
można ciekawie spędzić emery−
turę?” mogłabym Wam, Drodzy

Czytelnicy, opowiadać, jak sobie urządzi−
łam życie po zakończeniu pracy zawodo−
wej, pochwalić się, co robię, ile to już osią−
gnęłam w moim „drugim życiu”, potwier−
dzić, że czuję się potrzebna i zadowolona
z siebie. Wyszłaby z tego dosyć nieskrom−
na laurka. Dodatkowo zdaję sobie dosko−
nale sprawę z tego, że losy człowieka nie
zależą jedynie od niego samego. Nikt nie
żyje na pustyni i nie jest samowystarczal−
ny. Na drodze życia pojawiają się inni, czę−
sto wspaniali ludzie. Swoją pogodą ducha,
zainteresowaniami i pasjami mogą wywie−
rać na nas wpływ, zachęcać do działania,
wskazywać możliwości wyboru, by nie za−
trzymywać się w rozwoju, bo „stanąć” to
znaczy „cofać się”.
Miałam to szczęście, że wielu takich ludzi
spotkałam na swej drodze. Gdyby nie oni,
moje życie byłoby takie, jak przeważającej
ilości kobiet: gotowanie, sprzątanie, zaku−
py, pranie, kościół, dzieci, wnuki…i od po−
czątku. No, może jeszcze książki, bo obie−
całam sobie, że gdy wreszcie pójdę na eme−
ryturę, przeczytam wszystko, na co nie
miałam czasu, pracując w szkole, w domu,
na działce, przy budowie…
Znam jeszcze zupełnie „młodych” emery−
tów, dla których zatrzymał się czas w pierw−
szym dniu „wolności od codziennych obo−
wiązków”. Zagubili się tak dokładnie, że
cały dzień siedzą przed ekranem telewizo−
ra i czują się bardzo nieszczęśliwi. Ważne
jest nie to, czy się ma mniej czy więcej lat,
lecz to, by żyć odpowiednio i przedłużać
sobie życie. Emerytura jest celem i nie po−
winna być traktowana jako koniec drogi,
lecz jako jeden z ważnych okresów. Czło−
wiek powinien pragnąć żyć i pracować.
Najważniejsze jest, by pozostać aktywnym.
Zasadniczą sprawą jest umiejętność wła−
ściwego wykorzystania doświadczenia.
Emerytura jest synonimem wolności,
okazją do radości i zadowolenia, okresem,

Publikowane w BIM−ie historie młodych, startujących w życie ludzi oraz tych, któ−
rzy próbują się odnaleźć po opuszczeniu miejsca pracy, sprowokowały do publicz−
nej wypowiedzi. Poniżej przedstawiamy opinię jednej z czytelniczek. Jak się okazu−
je emerytura jest trudnym wyzwaniem, jeśli nie chce się jej przespać z pilotem do
telewizora w ręku. Zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

w którym można zrealizować to, czego nie
dało się zrobić przedtem – tzn. brać udział
w rozrywkach kulturalnych, podróżować,
mieć czas wolny, ofiarować swe usługi.
Trzeba nauczyć się sztuki starzenia się.
Musimy iść naprzód. Nie warto patrzeć
w tył, ponieważ jest to droga już przebyta.
Dlatego spróbuję na podstawie lektury
książki tłumaczonej z francuskiego podać
Wam, Moi Rówieśnicy, kilka bardzo waż−
nych rad:
1. Podstawą równowagi jest zaakcepto−
wanie samego siebie z brakami i warto−
ściami, sukcesami i porażkami. Trzeba
przyjąć starość z radością i wdzięcznością;
mogliśmy nie istnieć, a otrzymaliśmy
skarb życia.
2. Zaakceptujmy innych takimi, jacy są.
Pozwólmy, aby byli sobą, aby pracowali,
czuli i mówili inaczej niż my. Powinniśmy
otwierać szeroko oczy, aby zobaczyć zale−
ty nowych pokoleń. Nie będą zawsze zale−
żeć tylko od nas. Mają inne zainteresowa−
nia, zobowiązania i miłości. Zastanówmy
się nad tym, co my możemy im dać lub
zrobić dla nich, a nie nad tym, aby coś
otrzymać. Człowiek dojrzały to taki, któ−
ry przede wszystkim daje siebie innym.
3. Przypominajmy sobie, co osiągnęliśmy
w życiu.
4. Cieszmy się teraźniejszością. Nie szu−
kajmy zadowolenia zbyt daleko od siebie,
bo go nie spotkamy. Nie szukajmy zupeł−
nego szczęścia; nie spotyka się go na tym
świecie. Szukajmy szczęścia w swojej ro−
dzinie. Motywem radości jest także świa−
domość, że przedłużamy się w dzieciach,
że ich sukcesy są naszymi sukcesami.
Uśmiech wnuka wart jest nieba i nie kupi
się go za całe złoto świata. Podtrzymuj−
my przyjaźnie, bierzmy udział w spotka−
niach w słońcu ze wspominaniem minio−
nego czasu.
5. Patrzmy w przyszłość z nadzieją. Ro−
śnijmy dalej na swoim miejscu; nie myśl−
my, aby usuwać się na margines; walcz−
my z odosobnieniem – to jest najgorsze

zło. Przepuszczajmy bez goryczy nowe po−
kolenia. Nie sądźmy, że jesteśmy niezbęd−
ni i niezastąpieni. A nade wszystko ko−
chajmy, przebaczajmy, chociaż nam się
nie odwdzięczają. Miłość bez nagrody jest
miłością najbardziej wartościową.
Przyznam się szczerze, że te zasady stały
się moimi, gdy sama przeszłam na emery−
turę i zaczęłam tracić sens życia. I po co
było tyle się uczyć, by teraz ta ogromna
wiedza (no, tylko literacka i pedagogiczna)
stała się zbytecznym balastem? Czy na−
prawdę jestem nikomu niepotrzebna? Prace
domowe nie przynosiły mi poczucia szczę−
ścia. Nigdy nie byłam pedantką w sprzą−
taniu, uważając, że dom jest do mieszka−
nia, a nie do pokazywania.
I nagle znalazłam sens życia: praca w świe−
tlicy parafialnej, zaangażowanie w działal−
ność ruchów i stowarzyszeń katolickich,
pierwsza pielgrzymka, druga, kolejna…
Założenie i przewodniczenie Parafialnemu
Klubowi Seniora, aby pobudzić w starszych
ludziach chęć życia i ofiarowania innym tego,
co jest najlepsze w ich życiu i choć trochę
rozjaśnić szarość ich codzienności przez
spotkania przy ciastku i herbacie. Jeszcze
pisanie kroniki parafialnej, promocja po−
etów ziemi brzeskiej, co zaowocowało to−
mikiem „Sercem zatrzymane” i pewnie
jeszcze by się coś tam znalazło, ale prze−
cież nie o to chodzi.

Pracy jest wciąż dużo i potrzeba do niej
wielu ludzi. Gdyby udało nam się po−

zyskać pomocników, bylibyśmy naprawdę
szczęśliwi. Tylko że wielu osobom nie bar−
dzo się chce ruszyć z wygodnego fotela przed
szklanym ekranem i włączyć w pracę dla
dobra środowiska. Jedni robią to z wygod−
nictwa, inni ze źle pojętej skromności: „nie
umiem”, „nie potrafię”, „to nie dla mnie”.
A piękno służby dla innych tkwi nie w tym,
by robić dużo w pojedynkę, lecz w tym, by
wielu robiło po trochę. Czasem zrobienie
kanapki i przyniesienie herbaty jest więk−
szym dobrem niż uczone referaty.
Na koniec apeluję do wszystkich Seniorów:
Przyjdźcie na spotkanie naszego klubu
w pierwszy wtorek miesiąca do kawiaren−
ki „Karolinka” w Domu Katechetycznym na
godz. 18.00. Czekamy! Może to będzie po−
czątek drogi? Kto wie?

Maria Dziwiszewska
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Poza Anglią dużą popularnością cieszą
się Niemcy, Holandia oraz Włochy. Od
maja tego roku do grona wymienionych
krajów może dołączyć Hiszpania. Niektó−
rzy Polacy, szukając możliwości zarobku
i poprawy swojej sytuacji życiowej, nie−
rzadko padają ofiarą naciągaczy. Fikcyj−
ne firmy i pośrednicy żerują na ich nie−
wiedzy, a czasem desperacji. Do plano−
wanego wyjazdu nie dochodzi, a wpłacone
pieniądze przepadają jak kamień w wo−
dę. Gorzej, gdy oszustwo wychodzi na jaw
już po przekroczeniu granicy. Nielicznym
udaje się zakończyć sprawę w sądzie.

Myśleć pół roku wcześniej
Każdy, kto myśli o wyjeździe zarobkowym
na jeden sezon lub dłuższy czas, powi−
nien znać swoje prawa i wiedzieć, gdzie
szukać pewnych ofert pracy. Najlepiej
skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych
instytucji. Wszystkie niezbędne informa−
cje są dostępne w lokalnych urzędach
pracy. Przy wojewódzkich i powiatowych
„pośredniakach” swoje oddziały ma sieć
EURES – Europejskie Służby Zatrud−
nienia. Organizacja działa w państwach
UE w ramach umów o swobodnym prze−
pływie pracowników i zajmuje się mię−
dzynarodowym pośrednictwem pracy.
Szukając, dobrze jest zajrzeć do Interne−
tu. Warto odwiedzić stronę www.eu−
res.eu.int/eures, z aktualnymi ofertami
bezpośrednio od pracodawców oraz
www.wup−krakow.pl, witrynę przygotowy−
waną przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie.

Liczba pozwoleń wydanych Pola−
kom na pracę w krajach Unii Eu−
ropejskiej rośnie. Na pierw−
szym miejscu pod tym względem
w ubiegłym roku uplasowały się
Niemcy. Nic w tym dziwnego,
wszak to tuż za miedzą. Legalnie
w „rajchu” zatrudniło się 322 tys.
osób. Przeciętnie zarabiają 9,7
tys. zł na miesiąc. Więcej otrzy−
mują ci, którzy wyjechali dalej.
Każdy z 197 tys. Polaków w Wiel−
kiej Brytanii dostaje szacunkowo
12,9 tys. zł. Na trzecim miejscu
w rankingu dających legalną pra−
cę ustawiła się sąsiednia Irlan−
dia – 120 tys. wydanych pozwo−
leń. Aż 50 tys. rodaków znalazło
zajęcie w ciepłych Włoszech; 26,5
tys. w Holandii; 19 tys. w Austrii;
14,5 tys. w Hiszpanii; 12, 5 tys.
w niedawno jeszcze socjalistycz−
nych Czechach; 9,7 tys. we Fran−
cji, a 4 tys. w Grecji.
Bariery w znalezieniu legalnego
zatrudnienia zniosły całkowicie
Wielka Brytania, Irlandia i Szwe−
cja. W maju dostęp do swojego
rynku pracy otworzyły: Hiszpania,
Portugalia i Finlandia. Grecy
wciąż wahają się, czy dopuścić
Polaków do swych zakładów,
a Holandia w tym miesiącu znie−
sie jedynie jedną z przeszkód –
tzw. test pracy. Dopiero od stycz−
nia zlikwiduje je całkowicie. Ta−
kie stopniowe udostępnianie sta−
nowisk w przedsiębiorstwach za−
planowały też Belgia i Francja.
Austria i Włochy wciąż stosują
„kontyngenty”, czyli ustalaną
przez ich rządy dopuszczalną licz−
bę obywateli nowych państw UE,
którzy mogą otrzymać legalne
zatrudnienie. W Niemczech ciągle
musi się o takie zezwolenie sta−
rać pracodawca.
Zakres zawodów, na jakie jest
zapotrzebowanie, zwiększa się.
Za granicą dobrze aklimatyzują
się zarówno fachowcy po wy−
ższych studiach, jak i ci, którym
z kieszeni wystaje jedynie świa−
dectwo „zasadniczej zawodowej”.
Największym atutem dla
wszystkich będzie, oczywiście,
znajomość języka. A wyższe niż
w kraju zarobki kuszą…

Od dwóch lat Polacy z mniejszym lub większym powodzeniem szukają pracy za granicą,
przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jednak wielu z nich daje się oszukać. Radzimy,
gdzie szukać wiarygodnych ofert.

Unia
pełna ofert

– Studenci przed wakacjami powinni kon−
taktować się z akademickimi biurami
karier na swoich uczelniach – radzi Ali−
na Schab z Zespołu Zamiejscowego WUP
w Tarnowie. – W ramach naszych ofert
w listopadzie i grudniu zeszłego roku pro−
wadziliśmy aplikację na wyjazd do pra−
cy wakacyjnej do Niemiec. Dlatego o płat−
nym zajęciu na lato najlepiej pomyśleć
już pół roku wcześniej.
Jest jednak nadzieja dla spóźnial−
skich. Pracownicy urzędów pracy nie
wykluczają, że w związku z otwarciem
rynku przez Hiszpanię, Portugalię
i Grecję pojawią się nowe propozycje
pracy sezonowej. Poza tym EURES
stale ogłasza nabór na kontrakty dłu−
goterminowe dla specjalistów z różne−
go rodzaju branż, przede wszystkim do
Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Bezprawne opłaty
W związku z ogromnym zainteresowa−
niem polskimi pracownikami jak grzyby
po deszczu powstają agencje pośrednic−
twa pracy za granicą oraz firmy konsul−
tingowe specjalizujące się w rekrutacji fa−
chowców znad Wisły. Zarejestrowało się
ich już ponad tysiąc. Każda, jeśli chce
działać legalnie, musi posiadać certyfi−
katy Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
Należy pamiętać, że pobieranie opłat za
pośrednictwo jest bezprawne.
Procedura w ramach takiego pośredni−
ctwa trwa od jednego do kilku miesięcy.
W przypadku zatrudnienia długotermi−
nowego konsultanci zapewniają pomoc

w znalezieniu mieszkania
i załatwieniu formalności
po wyjeździe.
Najnowszą ofertę agencje
zamieszczają przede
wszystkim w specjali−
stycznej prasie oraz w do−
datkach do codziennych
gazet. Należy unikać la−
konicznych ogłoszeń,
w których widnieje jedynie
numer telefonu komórko−
wego i bardzo oszczędna
informacja o firmie.

Magdalena RYBACKA

Na stałe
lub tylko na saksy

Oferta urzędów pracy nie daje absolwentom szans
na samodzielne życie
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– Przychodzą do nas także osoby, które
nigdy nie poznały smaku alkoholu. Wy−
brali trzeźwy styl życia, nie piją i nama−
wiają do tego innych. Największą jednak
grupę naszych petentów stanowią alko−
holicy, którzy przychodzą do klubu w kry−
tycznych dla siebie momentach – mówi
prezes „Szansy” Janusz Duda. – Albo
przyszli dobrowolnie, bo picie dało im się
już bardzo we znaki, albo zostali do tego
przymuszeni przez bliskie osoby, np.
przez żonę, która straszy
rozwodem.
Lokal przy ul. Kościuszki to
dwa niewielkie pokoiki,
otwarte codziennie dla
wszystkich chętnych od
17.00 do 19.00. Zdarzają się
dni, że nikt nie zajrzy. Ale
są też takie, kiedy brakuje
krzeseł. Przychodzą tu lu−
dzie w różnym wieku – męż−
czyźni, kobiety, dzieci. Szu−
kają pomocy, chcą zerwać
z nałogiem. Przyjmowani są
wszyscy. Warunek jest tyl−
ko jeden – na rozmowy trze−
ba przyjść trzeźwym.

Choruje cała rodzina
Żaden alkoholik nie przyzna się dobro−
wolnie do tego, że jest chory. Przyczynę
nałogu widzą w otoczeniu, najczęściej opo−
wiadają historie o pijackich ekscesach
swoich bliskich. Nigdy nie dostrzegają jej
w sobie. Notorycznie kłamią, że w każ−
dej chwili mogą przestać pić. Alkoholizm
jest chorobą ciała i umysłu. Aby pomóc
uzależnionym, trzeba diametralnie zmie−
nić ich życie, nauczyć, czym zastąpić wód−
kę. Choremu trzeba pomagać w domu,
w pracy, w rodzinie.
– Mówią i myślą o sobie w ten sposób:
„Pracuję, mam dom, piję tylko dobre wód−
ki, nie śpię pod mostem. Nie jestem po−
dobny do tych pijaczków, którzy stoją pod
sklepem i żebrzą, nie piję denaturatu.
Wszystko jest ze mną w porządku”. I to
jest właśnie okłamywanie samego sie−
bie. A to już znak, że jest się uzależnio−
nym – wyjaśnia wiceprezes Jan Kilian.
Największymi ofiarami alkoholików są
ich dzieci. Wstydzą się, czują się gorsze.
Niektóre biorą na siebie odpowiedzial−
ność za całą rodzinę. Tłumią swoje uczu−
cia. To wszystko prowadzi do poważnych

Szansa
dla uzależnionych

ODESZLI
W KWIETNIU

Głównym zadaniem Klubu Abstynentów „Szansa”
 jest niesienie pomocy osobom uzależnionym.

kłopotów w szkole i wśród rówieśników.
Pomoc dla nich jest konieczna, aby pora−
dziły sobie w dorosłym życiu.

Bardzo trudny pacjent
– Alkoholizm jest najbardziej demokra−
tyczną chorobą. Nie zważa na płeć, wiek,
wykształcenie, stan cywilny. Chorują na
nią ludzie wykształceni: profesorowie, le−
karze, księża, a także analfabeci i bezro−
botni. Ze statystyk wynika, że ta pierw−

sza grupa o wiele ciężej wy−
chodzi z nałogu – dodaje
Jan Kilian.
Alkoholizmowi towarzyszą
z reguły: nadciśnienie, kło−
poty z wątrobą i trzustką,
choroby układu krążenia.
Kiedy uzależniony przesta−
je pić, poci się, trzęsą się
mu ręce, nie potrafi praco−
wać i skupić się na czym−
kolwiek, wtedy strzela „kli−
na” i objawy przechodzą.
Ale może też nie pić nawet
pół roku, a potem z dnia na
dzień wraca do nałogu.
– Sygnałem ostrzegaw−
czym powinien być pierw−

szy „urwany film”, zmiana tolerancji or−
ganizmu na alkohol. Dlatego niezwykłą
wagę przywiązujemy do szkoleń i spotkań
profilaktycznych. Powinny w nich uczest−
niczyć zarówno dzieci, jak i dorośli. Ni−
gdy nie mamy pewności, że pogadanki
odniosą oczekiwany efekt. Jest jednak
ogromne prawdopodobieństwo, iż ludzie,
którzy dużo wiedzą na temat mechani−
zmów uzależnienia, zastanowią się, za−
nim sięgną po kieliszek.
Petenci przychodzący do „Szansy” mogą
liczyć na pomoc psychologiczną. – Alko−
holik wymaga długotrwałej terapii. Naj−
więcej czasu zajmuje uświadomienie mu,
że jest chory – mówi Bogumiła Chole−
wa, dyrektor Poradni Psychologiczno−Pe−
dagogicznej w Bochni. Gdy przychodzi i za−
przecza temu, wiem, że nie jest jeszcze
gotowy na leczenie. Jeżeli ktoś wytrzy−
ma w postanowieniu o odstawieniu picia
przez dwa lata, to jest ogromna szansa
na wyleczenie.

Tekst i foto
Zofia SITARZ

(Gazeta Krakowska)

Trafiają tutaj
potrzebujący pomocy

Adam MIGRAŁA (66, Jadowniki)
Adolf OSAK (73, Brzesko)
Bogumiła BRAŚ (66, Brzesko)
Emilia DUDA (lat 97, Jasień)
Ewa SYWEŃKI (88, Brzesko)
Genowefa FLĄDRO (86, Szczepanów)
Halina BACA (62, Brzesko)
Henryk KOTRA (79, Brzesko)
Jan MARTYŃSKI (78, Jasień)
Jan STASIK (59, Mokrzyska)
Janina WOJEWODA (69, Brzesko)
Julian GRADZIKIEWICZ (81, Brzesko)
Kazimiera LUSZOWSKA (76, Brzesko)
Maria GICALA (58, Brzesko)
Stanisław CIEMIĘGA (83, Szczepanów)
Stanisław PŁACHETA (79, Szczepanów)
Stanisław RĄPAŁA (68, Brzesko)
Tadeusz ĆWIORO (75, Wokowice)
Tadeusz KRAWCZYK (73, Brzesko)
Henryk TYPEK (54, Pogórska Wola)
Jan KURYŁO (86, Szczurowa)
Maria KUŚNIERZ (84, Wytrzyszczka)
Józef OLEKSY (80, Wrzępia)
Zygmunt KOWAL (82, Szczurowa)
Stanisława BIŃSKA (98, Dębno)
Helena ŻUREK (88, Przyborów)
Ludwik MACIAŚ (77, Biskupice Mel.)
Teresa WIDYNA (83, Tymowa)
Józef KALETA (82, Borzęcin)
Maria MARKOWICZ (90, Rudy Rysie)
Władysława GARPIEL (81, Gosprzydowa)
Krystyna DZIADOWIEC (51, Słomka)
Ryszard TALAREK (56, Biskupice Mel.)

Importer tkanin odzieżowych zatrudni
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

Wymagania:
* wykształcenie techniczne

– materiałoznawstwo
* znajomość branży technicznej

– materiały obiciowe
* dobra znajomość języka tureckiego
* prawo jazdy
* umiejętność obsługi komputera
* dyspozycyjność
* zdolności organizacyjne

tel: (14) 66 310 37, (609) 654 777





18

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY maj 2006

Utwory literackie Karola Wojtyły
w kościele w Buczu czytało trzy−
dziestu wykonawców. Znicz przed
portretem Ojca Świętego postawiła
siedmioletnia Madzia Skórnóg.

To Ty, Ojcze Święty sprawiłeś, że cały świat zjednoczył się w modli−
twie. To Ty kiedyś zapukałeś do naszych serc, by teraz zamieszkać
w nich na zawsze. Czasem zastanawiam się, czy te dni nie były jednak
snem? Wciąż Ojcze Święty czuję Twoją obecność i zdaje się, że jesteś
jeszcze bliżej mnie niż kiedyś. Każdego dnia doświadczam tego, ze
„nie umarłeś cały”, a mimo to tęsknię. Tęsknię za spotkaniami na
Twoich pielgrzymkach do Polski, za Twoimi żartami, za Twoją po−
godą ducha, za Twoimi rękami otwartymi zawsze dla każdego, za
Tobą Ojcze Święty... 

Uczniowie Gimnazjum w Jadownikach 31 marca odczytywali listy,
jakie w ubiegłym roku napisali po śmierci Papieża.

Uroczystości dla mieszkańców całej wsi odbyły się dwa dni później
pod obeliskiem poświęconym Zmarłemu.

fo
t.
 M

 K
ot

fi
s



19

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYmaj 2006 BRZESCY ARTYŚCI

2 kwietnia
płonęło serce Brzeska

„Szukałem Was,
a teraz Wy przyszliście
do mnie”
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„Muzyka rockowa wciąż żyje. Nie
wierzysz? Słuchaj! Radio Rocker
– radio w rockowym klimacie” –
w ten sposób spokojny głos spi−
kerki reklamuje brzeskie młodzie−
żowe radio internetowe.

Cóż to właściwie jest i na jakiej zasa−
dzie działa radio internetowe? Otóż, nie−
wiele różni się od zwykłego, z tym że da
się go słuchać jedynie na komputerze
i teoretycznie każdy może je sobie zało−
żyć. Mało kto pewnie wie, iż tego typu
rozgłośnia pod adresem www.roc−
ker.com.pl nadaje również w Brzesku. Jak
sama nazwa wskazuje, zajmuje się mu−
zyką rockową. Członkowie „ekipy grają−
cej” gorąco zapewniają, że w ich audycjach
nie znajdzie się nic z techno, hip hop−u,
czy komercyjnego radiowego popu.
– Muzyczny mixer, czyli wszystkiego po
trochę. Rock, metal, punk, reggae, poezja
śpiewana oraz wiele, wiele innych – to
zapowiedź audycji DJ Stryjka.
Radio ma ściśle określone grono odbior−
ców. – Podstawowym celem „Rockera” jest
stworzenie pewnej formy rozrywki dla
młodzieży powiatu brzeskiego oraz pró−
ba przekonania młodych ludzi do muzy−
ki rockowej – podkreśla Michał Krzyw−
da, jeden z założycieli. Oprócz audycji
muzycznych dwa razy w tygodniu usły−
szeć można „Kurier” o wydarzeniach
w Brzesku i okolicach przygotowany na
podstawie lokalnej prasy przez Karolinę
Żak, pseudonim „Nelka”.

Z pasji do rocka
Historia radia Rocker sięga grudnia 2004
roku. Wszystko zaczęło się z inicjatywy
dwóch mieszkańców Jadownik: Michała
(pseudonim „Admin”) – absolwenta Uni−
wersytetu Jagiellońskiego oraz Michała
Krzywdy – studenta drugiego roku

komunikacji społecznej w Krakowskiej
Szkole Wyższej. Głównym impulsem była
dla nich wielka miłość do muzyki i chęć
dzielenia się nią z innymi. Dużą rolę ode−
grał również Leszek Wójcik „Murin”,
który zaproponował administratorowi
forum www.brzesko.biz zainstalowanie
programu umożliwiającego uruchomienie
radia internetowego. Sam finansował
przedsięwzięcie. Następnie wsparł go
Damian Szydek „Tenzinn”, który rów−
nież funkcjonował jako prezenter. Dzięki
ich wspólnej decyzji rozpoczęto nadawa−
nie muzyki w różnych stylach, m.in.: bre−
ak−beat, disco, reggae i punk, rock.
Po konflikcie między założycielami „Ad−
min” zdecydował się na jeden gatunek.
Razem z Katarzyną Pacewicz−Pyrek
z forum www.brzesko.biz podjął próbę
współpracy z brzeskim MOK. Zdany na
własne siły oraz didżejów (m.in. „Nelka”,
„Easy Rider”, „Darek.p”, „Grigor”, „Fiz−
zu”, „Nagsah”), zaczął realizować ideę
radia rockowego. Zwerbował nowych pre−
zenterów m.in. „Ice” i „Cuervo” z Hiszpa−
nii oraz Darka Pałkę „Darek.p”, nada−
jącego z Wielkiej Brytanii. Michał Krzyw−
da, jako „Easy Rider” od samego początku
niezwykle aktywny w radio.brzesko.biz,
stopniowo coraz bardziej angażował się
w przedsięwzięcie.
Dobrym pomysłem było przeprowadzenie
akcji promocyjnej wśród uczniów ZSP nr1
w Brzesku. W ten sposób wiele osób do−
wiedziało się o istnieniu radia, a kilkana−
ście zgłosiło chęć współpracy. – „Rocker”
jest w pewnym sensie radiem pasjonatów
– mówi jeden z prezenterów. – Każdemu
z didżejów granie sprawia prawdziwą ra−
dość. Oni to robią w dużej mierze dla sie−
bie, dla własnej satysfakcji i nie przejmują
się skromną, jak na razie, ilością słucha−
czy. Jesteśmy muzycznymi fanatykami!

Dodatkowej popularności Rockerowi może
przydać niedawna fuzja z Radio „Ne−
twork Alternativ”.

Delikatny chaos, a potem koncerty
W ekipie widać energię, chęć działania i roz−
wijania się, jednak do tego niezbędne są
pieniądze.  – Znalezienie sponsorów to dla
nas obecnie sprawa priorytetowa – mówi
Michał – Przede wszystkim chcemy zro−
bić studio z profesjonalnym sprzętem.
Radio musi mieć siedzibę!
Obecnie, dzięki przychylności Stanisła−
wa Kity, działa przy Stowarzyszeniu
Sportowo−Kulturalnym w Jadownikach.
Za pieniądze od sponsora, firmy Granit,
radiowcy opłacają serwery oraz autopi−
lot; co jest warunkiem istnienia przed−
sięwzięcia. Wcześniej z własnej kieszeni
wykładali środki obaj Michałowie. Miej−
ski Ośrodek Kultury zarezerwował w bu−
dżecie 1000 zł na ich potrzeby. Pomoc
deklaruje też Urząd Miejski.
Jakie są najbliższe cele ekipy? Coraz
więcej stałych autorskich audycji. – Po−
nieważ na razie każdy gra, jak chce i kie−
dy chce, dlatego na antenie panuje deli−
katny chaos – śmieją się założyciele.
Najważniejsze dla nich jednak jest zdo−
bycie sprzętu nagrywającego i rejestrowa−
nie koncertów.
Michał Krzywda ma następujący plan:
przez jeden tydzień w miesiącu promować
rockowy zespół z Małopolski, a na koniec
zapraszać go na występ do Brzeska. Pa−
tronat medialny nad koncertem miałby
„Rocker”. W ten sposób promowałby się
zarówno zespół jak i radio. Pomysłodaw−
ca ocenia zamiar jako bardzo realny. Przy−
chylna idei jest Małgorzata Cuber, dy−
rektor MOK−u. Liczą się też kontakty
Krzywdy w branży muzycznej.
Do celów „Rockera” zalicza się również połą−
czenie z innymi radiami internetowymi, by
zwiększyć zasięg odbioru i liczbę słuchaczy.
Cichym marzeniem radiowców jest zdoby−
cie dominacji w całej Małopolsce.
„Easy Rider” nie bardzo chciał opowie−
dzieć o marzeniach i planach na dalszą
przyszłość: – Na razie najistotniejszy jest
rozwój, znalezienie sponsorów, stworze−
nie studia i koncerty, a nie wybieganie
z planami naprzód. W tej dalszej, dalszej
przyszłości chciałbym nadawać na falach
FM, całodobowo, jak normalne radio,
z szerszymi wiadomościami i większą ilo−
ścią audycji oraz zająć się promocją im−
prez brzeskich. Ale to wiąże się z olbrzy−
mimi kosztami i nie jestem pewien, czy
kiedykolwiek uda nam się to zrealizować.
Na pewno nigdy nie zmieni się idea ra−
dia – granie rocka.

Tekst i foto
Radosław URBAN

www.rocker.pl

Główni założyciele
brzeskiego radia

internetowego:
Michał Krzywda

i „Admin”
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– Iluż ludzi przeszło przez drewniane
deski areny, pokazując swoje umiejęt−
ności? Ile potu i łez tam zostało, jak
wiele porażek i sukcesów? – pyta sam
siebie. Ćwiczył latami, aby codzien−
nie mieć swoje 15 minut.

Przygrywka dla pustej sceny
Miłość do cyrku zaczęła się, gdy miał
16 lat. Zakochał się w dziewczynie wy−
stępującej na trapezie w „Światowi−
dzie”. Już wtedy, gdy patrzył na ko−
pułę namiotu, wiedział, że jego serce
tam zostanie.
Jego ojciec jako gimnazjalista z rodzin−
nej Mszany dojeżdżał 20 km pociągiem
do gimnazjum we Lwowie, gdzie oglą−
dał cyrk. – Któregoś dnia zabawił zbyt
długo na występie. Spóźnił się na ostat−
ni kurs i przenocował u znajomych cyr−
kowców. Gdy rano wrócił do domu,
dziadek postanowił mu sprawić lanie.
Wtedy zgrabnie jak linoskoczek wszedł
na wiśnię i za żadne skarby nie chciał
zejść. Dopiero interwencja babci zała−
godziła całą sytuację.
Syweńki chciał być akrobatą na tra−
pezie. Nie miał jednak możliwości tre−
nowania, więc zaczął ćwiczyć żongler−
kę. – Wstawałem o świcie i szedłem
w pole. Podrzucałem butelki po piwie.
Miałem ich dużo, bo rodzice prowadzili
restaurację. Początkowo szkło wylaty−
wało z rąk. Potem tata zrobił dla mnie
toczone drewniane maczugi i kółka.
Trening kończyłem, gdy pierwsi
uczniowie szli do szkoły. Biegłem do
domu, by się umyć i pędziłem na lek−
cje. Trwało to dwa lata: przez 1937
i 1938 rok. – Czasami do Brzeska
przyjeżdżał jakiś cyrk. Stacjonował za
dawną łaźnią, obok placu Kazimierza
Wielkiego. Pamiętam, jak uciekły trzy
lwy. Nieopodal przechodził kaleki czło−
wiek. Nie zapomnę tego widoku, na−
gle mężczyzna rzucił kule i próbował
uciekać o własnych siłach.
Jeździł do Krakowa oglądać progra−
my Staniewskich. To go mobilizowa−
ło. Wydawało mu się, że wciąż niewiele
umie i ćwiczył ze zdwojoną aktywno−

Boha te r
nolens volens

Upór i talent zaprowadziły go na wyżyny sztuki cyrkowej. Dla Aurelego Syweńkiego
z Brzeska arena to miejsce ponad podziałami, gdzie pojawiają się ludzie różnych ras
i narodowości. W ciągu ponad czterdziestu lat pracy w cyrku zwiedził kilkanaście krajów.

ścią. Gdy wybuchła wojna, w Brzesku
gościł czeski cyrk Józefa Nowotnego.
– Artyści usiłowali dostać się do Miel−
ca, ale front przegnał ich z powrotem
do nas. Bywali w restauracji moich
rodziców. Tato opowiedział dyrekto−
rowi o mojej żonglerce. Gdy zaprezen−
towałem mu swoje umiejętności, od
razu zaproponował występ. Byłem
szczęśliwy. Mogłem robić to, co lubi−
łem i uratowałem się od wywózki do
Niemiec. Podobnie mój starszy brat
Jurek znalazł u „Józefiego” schronie−
nie przed Niemcami.

Jednooki żongler
Nie było łatwo, bo żonglerka wyma−
gała sporo wysiłku i koordynacji ru−
chowo−wzrokowej. – A ja mogłem po−
sługiwać się tylko jednym okiem. Ule−
głem wypadkowi. Odłamki szkła
syfonu, który eksplodował, poraniły
mi twarz. Lekarzom udało się urato−
wać tylko jedno oko. Trudno było przy−
zwyczaić się do ograniczonego pola wi−
dzenia. Ale musiałem nauczyć się
z tym żyć.
Syweńki miał zaprezentować się
przed całym miastem. Jego nazwisko
widniało na afiszach. – Kiedy nad−
szedł dzień debiutu, byłem bardzo
zdenerwowany. Co z tego, że w pięk−
nym kostiumie uszytym specjalnie
dla mnie wyglądałem całkiem nieźle,
jeśli nie mogłem wyjść na arenę. Or−
kiestra grała już przygrywkę, a ja sta−
łem jak słup soli. Dopiero koledzy cyr−
kowcy kazali mi się przeżegnać i wy−
pchnęli na scenę. Usłyszałem paso
doble i nie mogłem już uciec. Tylko
ta trema… Na szczęście opuściła
mnie zupełnie i bezbłędnie wykona−
łem numer. Gromkie brawa wynagro−
dziły mi trudy ćwiczeń. Na widowni
zobaczyłem tatę, który płakał ze
szczęścia. Wtedy uświadomiłem so−
bie, że realizuję jego niespełnione
marzenia… Byłem pewien, że cyrk
jest tym, czego pragnę najbardziej.
Po tygodniu występów w Brzesku przy−
szedł czas na Tarnów. – Dyrektor za−

pytał ojca, czy pozwala mi jechać z cyr−
kiem. Tata chciał wiedzieć, czy ja tego
pragnę. Z lękiem zapytałem, kto mi
będzie bić brawo? Przecież nikt mnie
tam nie zna. Ojciec uśmiechnął się pod
wąsem, a mama zdenerwowana doda−
ła: Zwiąże się z cyrkiem, będzie pił,
palił. Lepiej gdyby mnie ziemia przy−
kryła, niż żebym zobaczyła syna w cyr−
ku. Ale tata zadecydował, stwierdza−
jąc: złego kościół nie naprawi, a dobre−
go karczma nie zepsuje. Niech jedzie…

Obława w Krośnie
– Z cyrkiem „Józefiego” jeździłem przez
całą okupację, z wyjątkiem zimy. Na
przełomie 1944 i 45 roku stacjonowa−
liśmy w Nowym Targu. Ależ tam była
bieda! Trzeba było zabić część zwie−
rząt. Jedliśmy więc mięso wielbłąda,
a z tłuszczu jego garbów robiono my−
dło. To straszne czasy! Lecz ludzie
czekali na nasze występy. Tak bardzo
potrzebowali chociaż odrobiny radości
i uśmiechu.
Mieszkał w wozie cyrkowym długim na
sześć metrów. – Czasami mrozy da−
wały się tak we znaki, że spaliśmy na
skórze z białego niedźwiedzia, pod pie−
rzynami, a rano nie mogliśmy oderwać
butów od podłogi, taki był szron.
Próby zaczynały się o szóstej rano
i trwały aż do popołudniowego lub wie−
czornego przedstawienia. W sezonie
artyści występowali codziennie, a w so−
boty i niedziele dwa lub trzy razy
w ciągu doby. – Trenowałem sześć, sie−
dem godzin dziennie. Krótkie przerwy
robiłem tylko na posiłek. Żonglowałem
drewnianymi maczugami, pałkami
i kółkami. Doszedłem do takiej wpra−
wy, że rękami żonglowałem, a w ustach
trzymałem zębnik i z daleka łapałem
na niego piłkę od publiczności. Potem
zamieniłem ją na kulę ze szkła, którą
na koniec rzucałem o podłogę, a ona
rozsypywała się na maleńkie krysz−
tałki. To był efekt!
U „Józefiego” Syweńki pracował od
1940 do 1949 roku. Po wojnie wrócił
do Brzeska, by ukończyć szkołę śred−
nią. W soboty i niedziele dojeżdżał na
występy do Krakowa i Krosna. – Pew−
nego razu, kiedy ćwiczyłem w Krośnie,
ktoś nie domknął skrzyni z aligatorem
– opowiada. – Przy załadunku okazało
się, że wewnątrz nie ma gada. Pływał
sobie w najlepsze w Wisłoku, wystawia−
jąc wielką paszczę i nie reagując na wo−
łanie trenera. Obudzono wszystkich ar−
tystów, by pomogli w obławie. Niewie−
le się namyślając, wszedłem do wody,
złapałem go za ogon i próbowałem wcią−
gnąć na brzeg. Jednak był zbyt szybki
i zwinny. Obejrzałem się za siebie, żeby
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mi ktoś pomógł, ale zobaczyłem, że je−
stem sam. Za to na moście stali gapie
i wrzeszczeli: „Relek, tylko go nie wy−
puszczaj! Na pewno ci się uda.” A ja
bałem się jego paszczy. Gdy byłem już
prawie na brzegu i trzymałem gada
między nogami, dobiegli do mnie kole−
dzy i zarzucili na jego głowę koc, a na
paszczę założyli pasek. Byłem urato−
wany! Obserwatorzy nagrodzili mnie
oklaskami. Chcąc nie chcąc, zostałem
bohaterem.

Przeznaczenie u urszulanek
Był rok 1953, Wrocław, Festiwal Sztu−
ki Cyrkowej. Młody Aureli poznał
piękną artystkę, rowerzystkę z zespo−
łu Ladosa Włocławek. Gdy miał wy−
stąpić, jej koleżanka powiedziała:
– Jadziu, chodź, zobaczymy jego popi−
sy, bo to fajny chłopak. A ona na to:
mnie on nie interesuje…

Rok później znów wpadli na siebie.
– Wtedy nie pozwoliłem jej już odejść,
bo czułem, że to kobieta na całe moje
życie. Spędziliśmy wraz z elitą cyrku
polskiego sześć wspaniałych tygodni.
Ale cóż, kiedyś trzeba było wrócić. Gdy
pełniłem obowiązki dyrektora arty−
stycznego w Zjednoczonym Przedsię−
biorstwie Rozrywkowym w Warsza−

wie, pewnego dnia rzuciłem wszystko,
mówiąc kolegom, że jadę do Szczeci−
na na kontrolę cyrku. Skłamałem.
Pojechałem, bo tam była moja Jadzia.
W 1956 r. wzięli ślub we Włocławku.
Planowali skromną uroczystość. Dy−
rektor cyrku oraz koledzy sprawili im
niespodziankę. Mszę koncelebrowało
czterech księży. Kościół był wypełnio−
ny po brzegi. Grała czeska orkiestra.
Do wozu cyrkowego nowożeńcy szli po
czerwonym dywanie. Czekali na nich
artyści w eleganckich uniformach i bia−
łych rękawiczkach. Dyrektor i jego żona
przywitali ich chlebem i solą. – Kiedy na
świat przyszły dzieci, trudno było pogo−
dzić obowiązki z życiem na walizkach
i wieczną tułaczką – twierdzi Syweńki.
– Gdy tylko zaświeciło słońce, ciągnęło
mnie w świat. Kiedy dostałem propozy−
cję objęcia już na stałe stanowiska dy−
rektora w Warszawie, odmówiłem, bo ba−

łem się, że oddalę się
od areny. Żona nato−
miast zrezygnowała
z profesji rowerzystki
cyrkowej i towarzyszy−
ła mi w numerze, ale
na festiwale nadal jeź−
dziła. Dziećmi często
opiekowały się więc
babcie.
W życiu rodziny dużą
rolę odegrało przezna−
czenie. – Moje i Ja−
dwigi drogi często się
rozchodziły, a i tak zo−
staliśmy małżeń−
stwem – opowiada.
– Podobnie było z mo−
im ojcem, który przy−
jechał do Brzeska
spod Lwowa, by po−
znać mamę. Był star−
szy od niej o trzyna−
ście lat
– tak jak ja od Jadzi
i dziadek od babci
– i gdy jej mama zo−
rientowała się, że
mógł młodej dziew−
czynie nieźle zawrócić
w głowie, wysłała ją
do urszulanek w Cie−

szynie. Jednak tata nie dawał za wy−
graną. Pojechał tam za nią i przedsta−
wił się jako jej brat. Oczywiście potem
wszystko się wydało.

Własny cyrk
– Po maturze wróciłem do cyrku Józe−
fiego. Później związałem się z Cyrko−
wym Wesołym Miasteczkiem. Po jego
upaństwowieniu dostałem nakaz pracy
w cyrku nr 6 w Częstochowie. Dyrek−

tor przywitał mnie, odburkując: Tylu
tych żonglerów mi dali. Ale po pierw−
szym występie pogratulował mi i na
znak nobilitacji otrzymałem samo−
dzielny pokój. Żyło mi się coraz lepiej.
Szkoliłem kadry w Sulisławiu i Julin−
ku. W 1954 roku na I Ogólnopolskim
Festiwalu Sztuki Cyrkowej we Wro−
cławiu dostałem Nagrodę Ministra
Kultury i Sztuki.
Potem przyszedł czas na cyrk nr 4,
a następnie 1, w którym zarządzał
130−osobowym zespołem. Posypały się
wyróżnienia: srebrny medal na Mię−
dzynarodowym Festiwalu Sztuki Cyr−
kowej w Warszawie i złoty za występ
w Bułgarii. – Kiedy cyrkom nadawa−
no nazwy, to jedynkę przemianowano
na „AS”. Wtedy się oburzyłem i odpa−
liłem urzędnikowi, że As to pies, kino,
ale nie cyrk. A on na to: „Panie, to są
pańskie inicjały.” Miałem swój cyrk!
Tragiczne chwile zdarzały się rzadko:
– Byłem świadkiem dramatu młodej
Niemki, która spadła ze sztangi trzy−
manej na głowie partnera. Światło zga−
sło. Na podłodze zostały ślady krwi.
Przeżyła, ale nie wróciła na arenę.
Syweńki występował m. in. w Czecho−
słowacji, NRD, USA, Izraelu, ZSRR,
Bułgarii, Belgii, Finlandii, Japonii,
Szwecji, Kanadzie, na Węgrzech.
Otrzymywał liczne podziękowania, jak
chociażby od kapitana i załogi statku
„Stefan Batory”, gdzie dawał program
w czasie rejsu po Atlantyku. Prowa−
dził berliński cyrk Buscha, Berlina,
Aeros oraz radziecki – tzw. na wodzie,
który robił furorę. – Na występie
w Izraelu zbliżyłem się do loży amba−
sadora amerykańskiego, wręczając mu
szklaną kulę, którą odrzucił w moim
kierunku. Gdy ją złapałem, podałem
do ambasadora rosyjskiego. Gazety
zinterpretowały to jako znak współ−
pracy Wschodu z Zachodem. Zdarzały
się takie podteksty polityczne. Zasta−
nawiano się na przykład, dlaczego czę−
ściej wygrywał niedźwiedź w czerwo−
nym kostiumie…
Pan Aureli ma dziś 85 lat. W jego
mieszkaniu na ścianach wisi mnó−
stwo zdjęć i obraz, przedstawiający
młodego Relka, pędzla znajomego
akrobaty. Do niedawna skrzętnie
przechowywał rekwizyty żonglerskie,
ale w końcu podarował je przyjacio−
łom. Po raz ostatni wystąpił w 1979
roku. Dwa lata później przeszedł na
emeryturę. – Mogłem zrobić to dużo
wcześniej, bo żongler ma prawo sko−
rzystać z tych świadczeń po 25 latach
pracy. Ale cyrk to dla mnie pasja
i wielkie święto.

Renata SKÓRNÓG

Imponujący rezultat wielu lat ćwiczeń
– Aureli Syweńki w czasie występu
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Udział w organizacji zajęć dla upośle−
dzonych zaproponowała jej lek. Maria
Kędziora, specjalista rehabilitacji. Ów−
czesna uczennica najpierw pracowała
w hospicjum, a potem poświęciła się
„Ostoi”. Teraz jest stażystką w brze−
skich Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Jej siostra Maria uczy się w liceum.
Problem niepełnosprawności nie był im
obcy. Obie mają ojca poruszającego się
na wózku.
– Ilu jest wolontariuszy? Bywa różnie.
Kiedy przychodzą licealiści, absolwen−
ci odchodzą na studia – wyjaśnia
Agnieszka Szewczyk, opiekun grupy
i pracownik Warsztatów Terapii Zaję−
ciowej w Brzesku. W kawiarence „Ka−
rolinka” w Domu Katechetycznym przy
parafii św. Jakuba AP zajęcia z dwu−
dziestoma upośledzonymi prowadzi
dwa razy w miesiącu dziesięć osób.
– Nigdy się nie umawiamy. Każdy wie,
kiedy powinien się pojawić – podkre−
śla Zuzanna.
Do duszpasterstwa przyciągnęła kilka
osób. – Ona stała bliżej tego świata.
Dla mnie pomaganie ludziom było zu−
pełnie odległe – mówi jej koleżanka
z liceum, Aneta Chudyba.

Oni są wśród nas!

Duszpasterstwo przy stowarzyszeniu „Ostoja” działa od 1999 roku. Prowadzą je
wolontariusze. Tylko w tym roku przybyło dziesięciu chętnych. – Czasem na spotkaniach
bywa więcej opiekunów niż niepełnosprawnych – śmieje się Zuzanna Flądro.

Agnieszka Pałka maturę ma wciąż
przed sobą. Uczy się w technikum ga−
stronomicznym. Do duszpasterstwa
trafiła trzy lata temu. – Zwerbowała
mnie Marysia Flądro w grudniu ze−
szłego roku – żartuje Patrycja Kwa−
śniewska, uczennica liceum plastycz−
nego w Nowym Wiśniczu. – Przy−
szłam na spotkanie andrzejkowe.
Niepełnosprawni bawili się i rozta−
czali wokół siebie mnóstwo energii
i radości.

Aż podanie ręki
Upośledzeni ruchowo i umysłowo pod−
opieczni dojeżdżają z całego powiatu.
Najstarszy ma czterdzieści lat. Msze
święte odprawia dla nich ks. Euge−
niusz Chmura. – Mogą się spotykać
i rozmawiać. Mają kontakt ze zdrowy−
mi ludźmi. Ich akceptacja jest dla nie−
pełnosprawnych bardzo ważna – za−
uważa Maria Flądro, a jej siostra do−
powiada: – Są tolerancyjni, otwarci, nie
mają uprzedzeń do nikogo. Nie potra−
fią rozróżnić dobrych i złych ludzi, bo
wszyscy są dla nich wspaniali. – Dla−
tego tak łatwo ich skrzywdzić – kon−
statuje Maria.

Spontaniczność upośledzonych łatwo
dostrzec. Gdy tylko usłyszą muzykę, za−
czynają tańczyć. – Oni naprawdę
umieją cieszyć się tym, co mają, każ−
dym uśmiechem i podaniem ręki
– mówi Antonina Legutko. Do grupy
trafiła siedem lat temu. Samotnie wy−
chowuje niepełnosprawną Natalię.
– Zdaję sobie sprawę z tego, czego tym
ludziom najbardziej potrzeba: więcej
serca i ciepła. Doświadczenie nie pozba−
wiło jej lęków. – Na początku bałam
się, aby nie powiedzieć czegoś niesto−
sownego, by kogoś nie urazić.
Wszyscy wolontariusze mieli podobny
kłopot: jak zwracać się do pełnoletnich
w istocie osób. Ich podopieczna, 34−let−
nia Dorota, jest przecież dorosłą ko−
bietą. Ale kiedy ktoś przeklnie, prze−
strzega: – Nie mów tak. Dzieci tu są!

Cztery pory pomocy
Wyklejają pisanki, malują ceramikę.
W lecie wyrysowują kredą kolorowe ob−
razy na placu Kazimierza Wielkiego.
Bawią się w auli Chrystusa Króla. Nie
potrafią kopiować. Każda wykonana
przez nich rzecz jest oryginalna i nie−
powtarzalna, dlatego warto im powie−
rzać coraz trudniejsze zadania.
Organizacja wycieczek i zajęć pochła−
nia znaczne koszty. Wolontariusze nie−
rzadko dopłacają z własnej kieszeni.
Nie stać ich na własny samochód, więc
korzystają z pomocy ludzi dobrej woli.
Gdyby nie darmowe pomieszczenie
w Domu Katechetycznym, nie mieliby
gdzie prowadzić zajęć. O dofinansowa−
nie występują do gminy i powiatu.
W tym roku zgłosili wniosek o dotację
do Programu Wspólnoty Europejskiej
„Młodzież”. Ich koncepcja „Cztery Pory
Roku” znalazła akceptację. Od lutego
ruszyło kilka przedsięwzięć: malowa−
nie ceramicznych kubków, lepienie bi−
żuterii z gliny, zabawy i wycieczki. – To
była burza mózgów. Każdy rzucił jakiś
pomysł – odkrywa kulisy tworzenia pro−
jektu Zuzanna Flądro. – Chodzi o to,
by zaznaczyć obecność niepełnospraw−
nych w mieście – uzupełnia, mówiąc
o kolejnych zamiarach. W maju zaczy−
na się akcja malowania ławek w Ogród−
ku Jordanowskim. Zgodnie z planami
projekty mieli samodzielnie przygoto−
wać uczestnicy zajęć, jednak okazało się,
że nie potrafią sobie z tym poradzić.
Trudno im wypełnić kolorem zakreślo−
ne powierzchnie, rysunek nie mieści się
w konturach. Nad pociesznymi wzora−
mi pracowali więc opiekunowie. Wyko−
nanie powierzą podopiecznym.
– Chcemy, by niepełnosprawni mogli
wychodzić z domu i uczestniczyć w ży−
ciu społecznym. Widzę zapał, z jakim

Uczestniczka zajęć
prowadzonych w ramach
dotowanego programu
„Cztery pory roku”
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– Jaka była główna idea powołania stowarzyszenia „Ostoja”?
– Stowarzyszenie było odpowiedzią na zapotrzebowanie pacjentów przychodzących
do Poradni Rehabilitacyjnej. Organizacja zarejestrowała się w 1998 roku. To był
czas, gdy jeszcze nie istniało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Założyłam, że
będziemy „Ostoją”, a więc instytucją, która pomoże wejść w życie niepełnosprawnym,
zwłaszcza upośledzonym ruchowo. Kiedy rok później zostałam radną powiatową,
poszukiwałam informacji o liczbie takich osób. Pomagały mi w tym władze gmin,
pielęgniarki środowiskowe i szkoły. Rozeznanie wykazało, iż większość stanowią nie−
pełnosprawni umysłowo.
– Co zadecydowało o powołaniu do życia duszpasterstwa przy stowarzyszeniu?
– Była to reakcja na zapotrzebowanie rodziców. Czuli się osamotnieni. Prosili o stwo−
rzenie im okazji do spotkania się i porozmawiania. Niezależnie od tego pomyśleli−
śmy o rozwoju ich dzieci. Często uczą się w domach. Kontakty z rówieśnikami są
sporadyczne lub wręcz żadne. Chcieliśmy otworzyć im świat przez zabawy i wyciecz−
ki. Zajęcia są chwilą wytchnienia dla matek, co nie oznacza, że mają one dziecko
„z głowy” na godzinę. Na wszelkie wyprawy jeździmy przecież z rodzicami. Dla nich to
też okazja do wzajemnych kontaktów.
– Niepełnosprawność dzieci w pewnym stopniu determinuje więc życie ca−
łej rodziny…
– W takiej rodzinie rodzice skupiają się na tym najgorzej sobie radzącym. Inne dzieci
czują się opuszczone. Niedawno jedna z mam opowiadała mi, iż ma jedno, którym
musi się nieustannie zajmować i drugie – piekielnie zdolne. Temu ostatniemu wyda−
je się, że jest pominięte i skrzywdzone. Taka rodzina choruje. Niepełnosprawność jest
dla niej dużym obciążeniem.
– Czy faktycznie istnieje zjawisko izolacji niepełnosprawnych w społeczeństwie?
– Nie dysponuję danymi liczbowymi na ten temat. Część tych ludzi na pewno jest
pozamykana w domach. Gdy dzwonię, często słyszę w słuchawce, że kontakt z dziec−
kiem jest niemożliwy. Może powinniśmy osobiście dotrzeć w takie miejsce, ale czas
nam na to nie pozwala… Mam listę dzieci, do rodziców których telefonuję w sprawie
zabaw lub wycieczek. Często zamknięcie niepełnosprawnych nie wynika ze wstydu.
W domu zwyczajnie brakuje samochodu lub rodzice ciężko pracują i nie mają czasu,
by dowieźć dziecko na zajęcia. Zdarza się też, że ono samo nie potrafi odnaleźć się
w grupie lub źle reaguje na hałas.
– Jaką wartość mają zajęcia prowadzone przez wolontariuszy?
– Dla dzieci to wielka przyjemność. Przebywają w grupie i czują się lubiane. Nikt nie
„patrzy na nie bokiem”, jak to się zdarza w szkole. Wolontariusze potrafią ich słuchać.
– Nie bała się Panie powierzyć opieki nad upośledzonymi ruchowo i umysło−
wo osobami ludziom, często uczniom, bez specjalistycznego przygotowania?
– W tej pracy trzeba wiedzieć, jak pomóc, jak porozmawiać. Tego nabywa się w kon−
taktach z niepełnosprawnymi. Ta umiejętność wynika z życzliwości, cierpliwości i chęci
pomagania. Zdarza się, iż kontakt z podopiecznymi wolontariusze utrzymują jeszcze
po opuszczeniu duszpasterstwa. Znam panią, która współpracę zakończyła trzy lata
temu, jest farmaceutką, a niepełnosprawni wciąż ją odwiedzają. Osoby, którym wo−
lontariat nie odpowiada, wykruszają się same. Nigdy nie miałam sytuacji, w której
musiałabym powiedzieć komuś: „Ty się nie nadajesz”. Obecny zespół jest bardzo
otwarty. Mamy zaprzyjaźnioną grupę młodych strażaków ze Szczepanowa. Mogę na
nich liczyć, gdy w czasie wycieczki trzeba pomóc osobom na wózkach. Także uczniowie
z jadownickiego gimnazjum uczestniczą w zajęciach.
– Jakimi dziećmi opiekują się działacze duszpasterstwa?
– Zapraszamy takie, które nie mają kontaktu ze szkołą albo też pełnoletnie osoby,
kwalifikujące się do Warsztatów Terapii Zajęciowej, ale nie uczestniczące w nich z bra−
ku miejsca. Informacje o zajęciach z wolontariuszami rozpropagowaliśmy przez ko−
ściół. Zjawiło się sporo dorosłych niepełnosprawnych, którzy jednak szybko zrezygnowa−
li. Nad młodszymi, upośledzonymi umysłowo pracuje się długo. Dopiero po pięciu la−
tach codziennej pracy można dostrzec zmiany. Zajęcia stymulują ich rozwój umysłowy.
– Podsumowując można powiedzieć, że głównym celem duszpasterstwa jest
pobudzanie rozwoju umysłowego i socjalizacja przez bycie w grupie…
– Określiłabym to raczej jako integrację przez bycie w grupie.

Rozmawiała Iwona DOJKA

O istocie działań na rzecz upośledzonych
opowiada lek. Maria Kędziora, specjalista
rehabilitacji, założycielka Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wo−
lontariuszy „Ostoja”.

Są ostoją
podchodzą do każdego zadania. Dzięki
zajęciom i programowi będą mogli się
rozwijać. Trzeba głośno powiedzieć:
„Oni są wśród nas!” – deklaruje Zu−
zanna Flądro.

Dwudziestoletnie dzieci
Korneliusz Habryło projektuje stro−
nę internetową duszpasterstwa. Ma 22
lata i studiuje bibliotekoznawstwo.
Opiekował się jednym z niepełnospraw−
nych w czasie wycieczki. Nie zraził się,
choć musiał nosić go na rękach. Irene−
usz Zanęta prowadzi własną firmę, ale
to nie przeszkodziło mu w założeniu
brody św. Mikołaja. – Zuźka mnie za−
prosiła i zostałem.
Maria Put jest technikiem odzieżo−
wym. – Zostałam zwerbowana przez
pana, który do szpitala dojeżdżał tym
samym autobusem, co ja. Był na wóz−
ku i pomagałam mu przy wejściu. Kie−
dyś zaproponował mi zgłoszenie się do
wolontariatu. Poszłam na pierwsze,
drugie spotkanie i… wciągnęło mnie to!
To było półtora roku temu.
Pod koniec kwietnia do duszpasterstwa
powróci Marcin Milewski. Wojsko wy−
rwało go z Brzeska. Udział w „Czterech
Porach Roku” jako kierowca zadekla−
rował Grzegorz Masłoń, na co dzień
pracownik supermarketu. – Moja nie−
pełnosprawna kuzynka Dorota nie mia−
ła opiekuna na wycieczkę i poprosiła
mnie o pomoc. W duszpasterstwo wcią−
gnąłem się bardzo szybko. Zawsze
chciałem tak pracować.
Najważniejszą predyspozycją do opie−
ki nad niepełnosprawnymi jest poczu−
cie humoru. Jeden z nich, Adam, po−
wtarza: – Trzeba się cieszyć!
– To żywioł! – wykrzykuje Zuzanna.
– Zawsze ciągnie mamę na te spotka−
nia. Dosłownie ciągnie, a ma ponad
dwadzieścia lat.
Zajęcia są chwilą wytchnienia dla zmę−
czonych nieustanną opieką rodziców.
Kiedy wolontariusze zajmują się dzieć−
mi, oni mogą porozmawiać. Wielu z nich
nie stać na kosztowną rehabilitację.
Spotkania w duszpasterstwie są jedyną
okazją, by niepełnosprawni weszli w ży−
cie towarzyskie. Wielu z nich wciąż po−
zostaje zamkniętych w czterech ścianach.
„Ostoja” zabiera więc podopiecznych
w Bieszczady, do Ojcowa, Zakopanego,
Sandomierza, Częstochowy. – W domach
zachowują się zupełnie inaczej. A przy
nas nawet 40−letni Wiesiek potrafi się
bawić – twierdzi Zuzanna.
Pracę wolontariuszy przewrotnie podsu−
mowuje Aneta Chudyba: – Tak napraw−
dę dzieci więcej nam dają niż my im.

Iwona DOJKA
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Ogólnie czy specjalistycznie?
W Liceum Ogólnokształcącym przy Zespo−
le Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 dyrek−
cja przygotowała klasy o profilu matema−
tyczno−informatycznym, dziennikarskim,
językowym, biologiczno−chemicznym oraz
matematyczno−przyrodniczym z dwoma
językami obcymi: niemieckim i angielskim.
„Dziennikarzy” czeka dodatkowo łacina,
a w oddziale językowym do wyboru jest
jeszcze język francuski. 4−letnie techni−
kum kształci w zawodach: ekonomista,
handlowiec, logistyk, technik agrobizne−
su i informatyk.
Oprócz kół przedmiotowych działają: gru−
pa poetycka i piosenki francuskiej, sekcja
nauki gry na gitarze, zespół wokalno−in−
strumentalny „Małopolanie”, szkolny klub
UNESCO oraz organizacje: Liga Ochrony
Przyrody, PCK, Kluby Europejskie „Co−
pernikus” i „Europa”, wolontariusze, a tak−
że harcerze. Szkoła wydaje gazetę. W ra−
mach współpracy z zagranicą młodzież
wyjeżdża do Belgii, Francji i Niemiec. Za−
jęcia sportowe odbywają się na pełnowy−
miarowej hali. Obok położony jest kort te−
nisowy, boiska do koszykówki, siatkówki,
piłki ręcznej i nożnej.
Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 2
otworzył liceum ogólnokształcące z dwo−
ma profilami: humanistyczno−medialnym
oraz informatyczno−językowym. Uczniowie
wybierający 4−letnie technikum, mogą
zdobyć zawód informatyka, elektronika,
elektryka, mechanika, mechatronika, tech−
nika budownictwa lub organizacji usług
gastronomicznych. Do dyspozycji mają 120
komputerów z dostępem do Internetu. Na
szkolnym serwerze mogą założyć własne
konto e−mail, utrzymywać prywatną stro−
nę internetową lub przechowywać mate−
riały do zajęć. Działa koło PCK, Klub Tu−
rystyczny, Europejski i Towarzystwo Do−
brego Łotra. Odbywają się zajęcia
sportowe (w tym sportów obronnych),
modelarskie, taneczne i ćwiczenia zespo−
łu cheerleaders. Placówka dysponuje
własną żaglówką na Jeziorze Rożnow−
skim. Młodzież wydaje gazetę. Szkolny

Uczniowsk ie
priorytety

Absolwenci podstawówek i gimnazjów stają przed wyborem: gdzie dalej? Nie trzeba szukać
daleko, bo w samym Brzesku jest w czym przebierać. Każda szkoła stara się przyciągnąć
uczniów, wzbogacając ofertę zajęć pozalekcyjnych i wyposażając kolejne pracownie.
Podsumowanie efektów tych starań prezentujemy poniżej.

Ośrodek Kariery prowadzi doradztwo za−
wodowe. Uczniowie mogą liczyć na prak−
tyki zawodowe w zakładach krajowych
oraz niemieckich.
Od trzech lat istnieje Liceum Katolickie.
Atutem szkoły są małe, kilkuosobowe
klasy. Placówka oferuje kształcenie z wio−
dącymi przedmiotami: biologią i chemią,
matematyką i informatyką, językiem
polskim i elementami dziennikarstwa
oraz z przedmiotami sekcji hotelarsko−
restauracyjnej.

Do „małej matury”
W Gimnazjum nr 1 działają pracownie
przedmiotowe, w tym dwie komputero−
we z dostępem do Internetu. W fazie przy−
gotowań jest centrum multimedialne.
Szkoła proponuje naukę dwóch języków
obcych: angielskiego i niemieckiego. Pro−
wadzi gazetkę, koło teatralne, chór. Re−
aktywowała Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka”. W 2005 roku nawiązała
współpracę z miastem partnerskim Lan−
genenslingen, dzięki czemu grupa gim−
nazjalistów wyjechała na Światowe Dni
Młodzieży w Kolonii. W listopadzie do
Niemiec trafił list intencyjny w sprawie
kontynuacji wymiany. Szkoła realizuje
program profilaktyczny, organizuje akcje
promujące zdrowy styl życia i kształcące
postawy asertywne. – Jako szkoła pu−
bliczna jesteśmy otwarci na potrzeby
wszystkich uczniów, w tym również tych
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Dotychczas funkcjonowała klasa przyspo−
sabiająca do pracy oraz wyrównawcza.
Był to pewnego rodzaju eksperyment
pedagogiczny, niezwykle rzadko podejmo−
wany przez szkoły publiczne – podkreśla
dyr. Franciszek Brzyk.
Gimnazjum nr 2 oferuje pracownię che−
miczną, fizyczną, biologiczną, techniczną
oraz komputerową z dostępem do Inter−
netu, bibliotekę z czytelnią wyposażoną
w centrum multimedialne, dwie sale
gimnastyczne, salę do aerobiku. Gimna−
zjaliści uczą się dwóch języków obcych.
Do wyboru mają: angielski, niemiecki,

francuski. W ramach zajęć dodatkowych
działają: kółko teatralne, koła przedmio−
towe, redakcja „Gim News”, chór szkol−
ny, zajęcia rekreacyjno–sportowe, szkol−
na rozgłośnia oraz organizacje: ZHP,
PCK, LOP, LOK, Klub Wolontariatu.
Szkoła prowadzi integracyjne psychoza−
bawy, gry i zajęcia rekreacyjne, informa−
tyczne, prace ręczne. Młodzież nabywa
umiejętności neutralizowania agresji,
prawidłowej komunikacji i rozwiązywa−
nia problemów. – W pracy z uczniami
szczególnie dbamy o wszechstronny roz−
wój osobowości. Staramy się kształto−
wać pracowitość i systematyczność
w działaniu, odpowiedzialność za postę−
powanie. Propagujemy zdrowy styl życia.
Kształtujemy umiejętności niezbędne do
aktywnego wypoczynku – mówi dyr. Elż−
bieta Wójciak.

Wartości uniwersalne
W Gimnazjum w Jadownikach zajęcia
dydaktyczne odbywają się w 16 salach
lekcyjnych. Szkoła posiada nowoczesną
pracownię informatyczną z 10 stanowi−
skami i stałym dostępem do sieci, a od
2006 roku ogólnodostępne Internetowe
Centrum Informacji Multimedialnej.
Parter jest całkowicie dostosowany do
potrzeb uczniów niepełnosprawnych
(brak schodów, szerokie drzwi, dodatko−
we obszerne toalety). Kompleks sporto−
wy składa się z pełnowymiarowej hali
sportowej, boiska do piłki siatkowej, ko−
szykówki, kortu tenisowego.
Uczniowie pracują w kole dziennikarskim,
które wydaje gazetę, plastycznym, w ko−
łach przedmiotowych, chórze, SKS−ie,
Szkolnym Klubie Krajoznawczo–Tury−
stycznym, Klubie Europejskim, LOP−ie,
PCK oraz w harcerstwie. – Jesteśmy nową
placówką, dlatego jako priorytet przyję−
liśmy tworzenie tradycji. Staramy się, by
szkoła była przyjazna środowisku, w któ−
rym się znajduje. Uczniom zapewniamy
indywidualny i wszechstronny rozwój, gwa−
rantujemy zdobycie rzetelnej wiedzy
i umiejętności praktycznych. Reagujemy na
zmiany i  jesteśmy otwarci na nowości.
Promujemy uniwersalne wartości oparte
na chrześcijańskich podstawach – podkre−
śla dyr. Tomasz Wietecha.
Od przyszłego roku szkolnego Gimna−
zjum Katolickie proponuje klasy profi−
lowane. Przedmiotami wiodącymi bę−
dzie gra na instrumentach muzycznych
i języki obce: angielski lub niemiecki.
– Specyfiką naszej placówki są małe kla−
sy. Umożliwia to stworzenie prawdzi−
wie rodzinnej atmosfery. Nauczyciele
mogą poświęcić więcej uwagi każdej oso−
bie – mówi dyr. Halina Nabożny.

Oprac. Łukasz WRONA
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Każdy obywatel miał zagwarantowane
zatrudnienie. Bezrobocie w państwie re−
alnego socjalizmu nie istniało. Jeśli
komuś po ukończeniu edukacji zamarzy−
ła się rola niebieskiego ptaka, do rzeczy−
wistości przywracał go nakaz pracy. Dla
młodzieży, która nie przykładała się zbyt−
nio do nauki i nie spieszyła do zajęcia
miejsca w karnym szeregu chłoporobot−
ników, powstały Ochotnicze Hufce Pracy.
Od 1958 roku w myśl uchwały Rady Mi−
nistrów miały one pomagać w rozwoju
gospodarki narodowej i powiększaniu jej
kadr. Pierwsze działały w Bieszczadach
i na Śląsku.

Wychowanie kadr
W Brzesku uczestnicy OHP pracowali
i uczyli się skoszarowani w budynku przy
szpitalu. Oprócz tego dwa lub trzy razy
w tygodniu w najlepsze trwały specjalne
kursy w szkołach, najczęściej po południu.
W latach 70. i 80. w miej−
scowej filii Zespołu Szkół
Rolniczych w Wojniczu nie−
zbyt chętnie przyjmujących
wiedzę uczniów uhonoro−
wano programem o obniżo−
nym poziomie nauczania.
Ci, którzy z różnych powo−
dów nie ukończyli szkoły
podstawowej bądź zawo−
dowej, osiągali w ten spo−
sób ostatni szczebel wy−
kształcenia, a państwo zy−
skiwało kolejne punkty
w statystyce.
Kształceni teoretycznie
praktykę w czasie wakacji
zdobywali w PGR−ach.
I chyba nie było źle, skoro
często odbywało się to nad
morzem. Zaś szczególną atrakcją były
wycieczki do NRD i rejsy statkiem po
Bałtyku.
Hufce w myśl szczytnych założeń miały
być formą pomocy ze strony państwa.
W rzeczywistości zideologizowany model
kształcenia stanowił kuźnię aktywistów
partyjnych. Mimo to władza socjalistycz−
na nie opanowała tej instytucji do końca.

Aby Polska
  rosła w siłę!

Za czasów PRL−u obowiązywał „jedynie słuszny” pogląd, że pracuje się
dla dobra wspólnego, nie dla siebie. Tymczasem klasa robotnicza wiedziała swoje:

„Czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy”.

Józef Chrabąszcz, nauczyciel z „Zielon−
ki”, w latach 80. zorganizował OHP przy
parafii św. Jakuba. Młodzi chłopcy z róż−
nych środowisk uczyli się zawodu, a na
praktykę trafiali do miejscowych zakła−
dów. – Początkowo pracodawcy niezbyt
chętnie przyjmowali ich na staż, ale po−
tem najczęściej zmieniali zdanie, a na−
wet zatrudniali na stałe – podkreśla obec−
ny emeryt. Chociaż nie miał do czynienia
z aniołami, wspomina ich ciepło: – To były
dobre chłopaki. Ten hufiec przetrwał tyl−
ko półtora roku. Po trzech turnusach
upadł przede wszystkim z braku zainte−
resowania młodzieży. Jako forma przy−
uczenia do zawodu była to bardzo poży−
teczna inicjatywa.

Niedzielna wydajność
Niedziela czynu społecznego była pomy−
słem ekipy Wiesława Gomułki na pre−
zentację członków PZPR jako dobrych

gospodarzy utrzymujących więź ze spo−
łeczeństwem. Z tego tytułu kilka razy
w roku, zawsze w niedzielę, ruszały
w kraju wiosenne lub jesienne prace po−
rządkowe, zmora odrywanych od odpo−
czynku ludzi. Unikanie obowiązkowego
uczestnictwa mogło nieść ze sobą poważ−
ne konsekwencje w miejscu pracy: – Z za−
sady nigdy nie chodziłem na czyn spo−

łeczny. Tylko raz brałem udział w gra−
bieniu przy szpitalu. Akurat miałem go−
rączkę, ale jakoś to przetrwałem – przy−
znaje Chrabąszcz. Za odmowę pracy
w niedzielę kilka razy był wzywany „na
dywanik”. Kara nigdy go nie dotknęła.
Do „czynów” pędzono nauczycieli
i uczniów. Porządkowali Ogródek Jorda−
nowski, cmentarz wojskowy i pracowali
na rzecz Domu Nauczyciela. Wspólne
przebywanie służyło zadzierzgnięciu wię−
zów towarzyskich.
– Ci, którzy nie należeli do partii, szli
często na czyny ze strachu, a ci partyjni
brali w nich udział, żeby się wykazać –
z ironią w głosie wspomina pan Emil.
Z czasem ów społeczny obowiązek zamie−
nił się w jedno z licznych w PRL−u kurio−
zów: – Jak raz pojechaliśmy sadzić
drzewka, to przez cztery dni zasadzili−
śmy pięć – śmieje się jeden z ówczesnych
pracowników Milicji Obywatelskiej.

Trasa obowiązkowa
Państwo doceniało – rzecz jasna – wysi−
łek obywateli i raz w roku nagradzało ich
Świętem Pracy. Jego stałym elementem
były pochody. Obowiązkowo maszerowali
w nich pracownicy zakładów, szkół, admi−
nistracji oraz organizacji społecznych.
1 Maja w Brzesku rozpoczynał się na
pl. Kazimierza Wielkiego. Prowadzona
przez orkiestrę dętą kolumna przechodzi−
ła przez miasto ul. Głowackiego. Uroczy−
stość kończyła się w punkcie wyjścia wy−
stępami „Jadowniczan”, „Porębian” lub

nauczycielskiego zespołu
„Krakowiacy Ziemi Brze−
skiej”. A jeśli ktoś zapamię−
tywał się w zabawie, festyn
taneczny trwał dla niego do
późnych godzin wieczornych.
Do tradycji weszło umawia−
nie się po pochodzie w „Klu−
bowej” na kawę i ciastko.
Józefowi Chrabąszczowi
utkwiły w pamięci kokard−
ki z obliczem Lenina, jakie
ktoś na siłę wpinał mu
w klapę marynarki, czerwo−
ne sztandary i flagi, któ−
rych trzeba było pilnować,
bo...  ginęły. – W rynku koło
Floriana znajdowała się try−
buna, przed którą defilowa−
liśmy, a przez głośniki od−

czytywano nazwiska lokalnych przodow−
ników pracy. Najczęściej byli to
jednocześnie członkowie partii.
Dzieciom ten dzień kojarzył się z watą
cukrową. One zawsze były zadowolone.
Dorośli o „dobrowolnym przymusie”
świętowania 1 Maja z reguły mieli zgo−
ła inne zdanie.

Magdalena RYBACKA
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Nie zdążył poznać swojego ojca. Miał za−
ledwie dwa miesiące, gdy ten zginął tra−
gicznie na kolei w 1916 roku. Matka, Ro−
zalia Stępak, utrzymywała czterech sy−
nów z małego gospodarstwa rolnego. Józef
ukończył sześć klas miejscowej szkoły
podstawowej, a siódmą już eksternistycz−
nie w Tarnowie. Nie myślał o dalszej na−
uce: – Warunki były ciężkie. Mama budo−
wała nowy dom. Brat uczył się w Semina−
rium Nauczycielskim w Tarnowie. Przyjęli
mnie do pracy na kolei. Jako syn koleja−
rza miałem pewne względy.
Nie było lekko układać podkłady pod szy−
ny. – Byłem jednak zadowolony, że pra−
cuję i mam swoje pieniądze – uśmiecha
się do wspomnień z przeszłości.
W przedwojennych Wokowicach występo−
wał w teatrze amatorskim, prowadzonym
przez Szczepana Satałę z Bielczy. Sala
zawsze była pełna w długie zimowe wie−
czory. Pamięta, że aktorzy dla charakte−
ryzacji zastosowali raz specjalną glinkę:
– Indianie wyszli jak złoto!
Kiedy kończyły się zimne miesiące, zaczy−
nał się sezon piłkarski. – Mieliśmy bar−
dzo dobrą drużynę – bez cienia wątpliwo−
ści ocenia 90−latek. Gracze Vokovii sami
zwieźli piasek do utwardzenia podmokłej
łąki. Dzięki temu na gromadzkiej ziemi
powstało boisko. Z własnej kieszeni wy−
supłali pieniądze na piłkę i stroje. Wy−
jeżdżali na mecze do Bucza i Biadolin.

Mały generał z armii „Łódź”
W listopadzie 1938 roku Józef Stępak
zaczął obowiązkową służbę wojskową
w Równem w 21. Pułku Ułanów Wołyń−
skich. Niedługo korzystał z uroków jazdy
konnej, bo posadzono go przed radiostacją.
Nauczył się szyfrowania i nadawania ko−
munikatów alfabetem Morsa. Nie prze−
czuwał zbliżającej się zawieruchy, gdyż jak
stanowczo twierdzi: – Żołnierz czynnej służ−
by nie interesował się polityką!

  Żołnierz
służby czynnej

Mokra jest wsią na Śląsku. 1 września 1939 roku Wołyńska
Brygada Kawalerii, dowodzona przez płk Juliana
Filipowicza, zdołała przez jeden dzień utrzymać swoje
pozycje i zniszczyć ok. 50 czołgów kilkakrotnie silniejszej
niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. W nocy następnego dnia
Polacy wycofali się. – To był mój pierwszy dzień wojny –
rozpoczyna opowieść o kulisach wielkich manewrów
kampanii wrześniowej Józef Stępak z Wokowic.

Jako starszy szeregowy w sierpniu 1939
roku wyjechał na ćwiczenia w okolice
Łucka. Stamtąd odwołał go alarm. – Wró−
ciliśmy do Równego. Z magazynu dostali−
śmy nowe mundury, broń i metalowe blasz−
ki indentyfikacyjne. Wtedy zorientowali−
śmy się, że coś jest nie w porządku.
16 sierpnia żołnierze wsiedli do pociągu
w Dubnie i dojechali do Radomska koło
Częstochowy. Stamtąd trafili do Jedlna.
– Było jak na wsi… ćwiczyło się, dobrze
jadło. Defiladę brygady odbierał gen. Ju−
liusz Rómmel. Taki mały, z wąsikiem…
30 sierpnia kawaleryjski pluton łączno−
ści, w którym Stępak był radiotelegrafistą,
wyruszył w drogę. Następnego dnia rano
Wołyńska Brygada Kawalerii, złożona
z trzech pułków kawalerii i dywizjonu
artylerii konnej, stanęła pod Mokrą i roz−
ciągnęła się na długości kilku kilometrów,
wśród zarośli i drzew.
Piątkowy ranek 1 września był mglisty.
Najpierw dał się słyszeć huk nadlatują−
cych samolotów, a potem artylerii. Józef
Stępak obsługiwał radiostację na taczan−
ce ciągniętej przez konie. Otrzymywał
zakodowane cyfrowo komunikaty. – To
był ciężki dzień! Mieliśmy wielu zabitych
i rannych – opowiada.
Wieczorem nadszedł rozkaz ewakuacji.
– Wojna na koniach wygląda inaczej niż
w piechocie. Trzymaliśmy się w trójkach.
Jeden z nas zajmował się wierzchowca−
mi, a reszta się okopywała. Wycofywali−
śmy się już jednak w pojedynkę. To była
drastyczna, chaotyczna ucieczka. Niem−
cy strzelali za nami i człowiek tylko cze−
kał, kiedy zostanie trafiony.
Dotarł do pociągu pancernego i dalej prze−
mieszczał się pod jego osłoną. Niemcy
napotykali co rusz nowe punkty oporu.
Polacy wycofywali się nocą i okopywali
w ciągu dnia, by prowadzić ogień. Po dro−
dze na ratunek Warszawie ułani wołyń−
scy stoczyli bitwę pod Brzezinami. Do

stolicy jednak nie weszli, ponieważ otrzy−
mali rozkaz marszu na Lublin. Zaopa−
trzenie w żywność topniało w oczach:
– Koń na postoju poszedł w zboże lub tra−
wę. Gorzej z ludźmi… Nie mieliśmy szczę−
ścia. Głodowaliśmy.

Cywilny sweter i wojskowe buty
W zależności od sytuacji na froncie ka−
walerzyści pokonywali dziennie od 40
do 100 km. W Lasach Janowskich sto−
czyli bitwę z Niemcami. Z nasłuchu ra−
diowego dowiedzieli się o przekroczeniu
wschodniej granicy przez Armię Czer−
woną. Dostali zakaz strzelania do ra−
dzieckich żołdaków. Do Rumunii już nie
dotarli. Zatrzymał ich pochód żołnierzy
„biorących w obronę bratnie narody Li−
twy, Białorusi i Ukrainy”. Stępak znisz−
czył radiostację i broń. – Nawet nie chcę
wspominać. To było okropne. Ci Polacy
z czerwonymi opaskami, pilnujący po−
rządku, byli agresywni w stosunku do
polskich wojskowych…– urywa na krót−
ko opowieść.
Postanowił uciekać. Postarał się o cywil−
ny sweter, marynarkę, spodnie, ale pozo−
stał mu wojskowy płaszcz i buty.
Pierwszą noc razem z osiemnastoma ucie−
kinierami spędził u inwalidy z I wojny
światowej. Ten radził omijać ukraińskie
domy w drodze do Przemyśla i pokazał
radziecką broszurę z maja 1939 roku z wi−
zerunkiem witających się na granicy Hi−
tlera i Stalina. – Widzicie, jak już Pol−
skę podzielili! – oburzał się weteran. Stę−
paka męczyły odtąd podobne uczucia:
– To było coś tragicznego, ukartowanego
z góry. A nasz dowódca liczył na to, że
ruski jak wejdą, to nam pomogą…
Dzielący dwie strefy okupacyjne San żoł−
nierze przebyli wpław. Na rdzennie pol−
skich terenach ludzie chętnie przyjmo−
wali ich w domach. Grupa stopniowo top−
niała. Do Dębicy dotarło trzech mężczyzn.
Tam zatrzymał ich patrol niemiecki. Tra−
fili do obozu jenieckiego w koszarach nie−
istniejącego 5. Pułku Strzelców Konnych.
Stamtąd Stępak wyniósł wspomnienie
ogromnej ilości żołnierzy stłoczonych na
niewielkim obszarze. Polaków dręczyła
niepewność losu: – Mówili, że spiszą
i rozpuszczą do domów. Trzymali nas
jakiś tydzień, aż zaprowadzili do łaźni
i ostrzygli, a potem załadowali do pocią−
gu. Tłumaczyli, że będziemy zwolnieni
na Śląsku.
Mieszkaniec Wokowic podczas podróży
uważnie obserwował mijane okolice. Po−
ciąg jechał wolno, była noc. Kiedy rozpo−
znał rodzinne strony, wyszedł przez okno,
zsunął się między wagony i w Biadoli−
nach wyskoczył prosto w zarośla. Niem−
cy niczego nie zauważyli. 7 listopada
znalazł się w domu.
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Patrz Kościuszko!
O okupacyjnych realiach Stępak nie chce
opowiadać: – Biedował człowiek i czekał
tylko, kiedy po niego przyjdą.
Pracował w warsztatach kolejowych
w Tarnowie. Wstąpił do Narodowej Or−
ganizacji Wojskowej włączonej w 1942
roku do Armii Krajowej. Należał do pla−
cówki „Szczepan” w Szczepanowie. – Nie−
raz matkę narażałem, bo trzeba było
przenocować kuriera – wspomina.
Przed „władzą ludową” nigdy przynależ−
ności do podziemia nie ujawnił. Do dziś
pamięta Władysława Latochę z AK:
– Siedział pięć lat; za nic!
Nawet teraz konspiracyjny fragment bio−
grafii woli pominąć milczeniem. – To nie
jest zasługa, tylko spełniony obowiązek.
Po wojnie pracował na kolei. Zawód prze−
kazał synowi. Zachował dumę i nigdy nie
wstąpił do PZPR, choć nie mógł z tego
powodu awansować. W najgorszym okre−
sie dostarczał państwu nakazane kon−
tyngenty zboża i wieprzowiny. Nieraz
musiał dokupić produktów, by sprostać
wymaganiom.
Powrócił do teatru. W 1945 roku „przy−
gotował bicz” na socjalistyczne porządki.
Sam ułożył scenariusz akademii na świę−
to 3 Maja, wtedy w najwyższej mierze
„niesłuszne politycznie”. Do dyspozycji
miał około 20 ochotników. Kamieniem
obrazy stała się chwila, gdy chór wyśpie−
wał słowa: – Patrz Kościuszko na nas
z nieba, jak w krwi wrogów będziem bro−
dzić. Twego miecza nam potrzeba, by oj−
czyznę oswobodzić.
Stępakowi zarzucono szkalowanie Związ−
ku Radzieckiego. Wybronił go znajomy
funkcjonariusz UB.
W 1946 roku były radiotelegrafista nie pró−
bował powtórzyć akademii. Planowane ja−
sełka zgłosił do gminnego urzędu. Nie do−
stał zgody. – Wtedy już dokładnie kontro−
lowali, co można, a czego nie – przypuszcza.

Zaginęło w przeszłości
W 1939 roku czterech braci Stępaków wy−
ruszyło na wojnę. Najstarszy Władysław był
mechanikiem samolotowym w 2. Pułku
Lotniczym w Krakowie. Stanisław walczył
w kompanii saperów w 16. Pułku Piechoty.
Leopold jako podporucznik rezerwy został
powołany do Pińska. Dostał się do niewoli
radzieckiej. Zginął w Ostaszkowie. Tylko on
nie powrócił do domu. Rodzina poświadcze−
nie śmierci w 1940 roku otrzymała dopiero
z Instytutu Pamięci Narodowej.
Po latach w Józefie Stępaku nie ma po−
czucia urazy. Wiele zdarzeń chowa w pa−
mięci i nie chce relacjonować. Stanowczo
stwierdza: – Nie mam żalu. To wszystko
już przeszło…

Tekst i foto
Iwona DOJKA

21 KWIETNIA już po raz drugi Publicz−
na Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadow−
nikach zorganizowała Gminny Konkurs
Ortograficzny.
W eliminacjach wzięło udział 53 uczniów
klas 1−3 z 11 szkół. Najlepsze (ex aequo)
okazały się Kalina Tyrkiel z 3 kl. SP
nr 3 Brzesko oraz Agata Kubala z 2 kl.
SP w Jasieniu. Otrzymały one tytuł „Mi−
strza Ortografii” w roku szkolnym 2005/
2006. Drugie miejsce zajęła Angelika Je−
ziorek z kl. 3 SP nr 2 z Brzeska, a trze−
cie Dawid Jakubas z kl.3 SP nr 3 Brze−
sko. Wyróżnieni zostali: Kinga Kostyra
i Katarzyna Opioła z SP nr 3 w Brze−
sku, Dominik Czernecki i Aleksandra
Kurnik z SP nr 2 w Jadownikach, Pa−
tryk Biel, Anna Pasierbek, Marek
Rosa i Joanna Pajor z SP nr 2 w Brze−
sku, Łukasz Łuszcz, Justyna Polak
i Magdalena Turlej z SP w Szczepano−
wie, Kamil Duda i Joanna Hebda z SP

Mistrzowie ortografii

11 KWIETNIA w Szkole Podstawowej nr 2 uczniowie stanęli do powiatowych elimi−
nacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W zawodach
uczestniczyło 54 dzieci z 12 podstawówek oraz 6 gimnazjów. Liczba uczestników
przedbiegów w każdej z placówek sięgnęła aż 8250 osób. Organizatorem była Sekcja
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku i jej naczelnik Zbigniew
Bartuś. Patronat nad zawodami objęli: Burmistrz Brzeska Jan Musiał oraz Staro−
sta Brzeski Grzegorz Wawryka.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła SP nr 2 w Brzesku w składzie: Krzysztof
Dziedzic, Kamil Tomana, Karol Podgórski. W grupie szkół gimnazjalnych triumfo−
wał Zespół Szkół w Przyborowie – Mariusz Gicala, Damian Filipski, Damian Jur−
kiewicz. Obie drużyny przeszły do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 19 kwiet−
nia dla szkół podstawowych i 28 kwietnia dla gimnazjalistów w Krzywaczce. MK

w Okocimiu, Weronika Góra z SP
w Sterkowcu, Dawid Pałka i Aleksan−
dra Stolińska z SP w Porębie Spytkow−
skiej, Seweryn Strzałka z SP nr 1 w Ja−
downikach oraz Kamil Zych z SP Mo−
krzyskach. Naczelnik Wydziału Edukacji
Kultury i Sportu Józef Cierniak wręczył
nagrody i dyplomy ufundowane przez
burmistrza Jana Musiała oraz podzię−
kował nauczycielom przygotowującym
uczniów do tego konkursu.
Całą uroczystość zakończyła insceniza−
cja p.t. „Kłopoty Jerzyka”, którą przygo−
towali uczniowie z kl. 2 i 3 SP nr 2 w Ja−
downikach. Organizatorkami konkursu
były: Wanda Cyganik, Małgorzata Py−
tel i Krystyna Węgrzyn. Jego celem
było wyłonienie mistrza ortografii, repre−
zentującego gminę w międzypowiato−
wym konkursie ortograficznym w Porąbce
Uszewskiej.

MK

Uczniowie na drodze

Część teoretyczna konkursowych
zmagań wymagała dobrego

przygotowania
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Wolni strzelcy słońca
Młodziutki zespół Sunshine powstał
zaledwie kilka miesięcy temu. Tworzą go
pełni energii muzycy związani z Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Brzesku. Tam cho−
dzili na lekcje śpiewu i gry na instrumen−
tach. Krótkimi występami rozpoczynali
imprezy w ośrodku. Nie mieli własnej
nazwy. Jednak podczas wakacji 2005
roku gitarzysta Łukasz Kołodziej we
współpracy z instruktorką Eweliną Stę−
pień postanowił pozbierać tych „wolnych
strzelców” i stworzyć grupę. W jej skład
weszli: perkusista Marek Pajor, gita−
rzystka Barbara Mleczko, basista Mar−
cin Mucha, klawiszowiec Michał Sere−
mak i czterech wokalistów: Joanna Heb−
da, Kamila Strojny, Mirella
Drużkowski, Kuba Ciernik.
Długo zastanawiali się nad nazwą. Osta−
tecznie stanęło na Sunshine, gdyż ze−
spół gra bardzo słoneczną, radosną mu−
zykę. Jest to głównie łagodny pop−rock.
Jak na razie muzycy wykonują sporo
coverów, jednak mają już trzy gotowe
własne piosenki oraz mnóstwo pomysłów
na następne.
Zespół regularnie spotyka się na pró−
bach w MOK−u, gdzie doszlifowuje
utwory oraz komponuje nowe. Głów−
nym twórcą jest Łukasz, jednak w każ−
dym numerze widoczny jest wpływ
wszystkich członków grupy. Pod tek−
stami podpisują się dziewczyny. Wie−
le z nich powstało zupełnie spontanicz−
nie, chociażby na skutek rozładowywa−
nia osobistych napięć i konfliktów.
Sunshine, jak na razie, dał tylko jeden
koncert na scenie na placu Kazimierza
Wielkiego w Brzesku podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, co śmia−
ło można uznać za spory sukces dla tak
młodej i jeszcze niedoświadczonej grupy.
Następny występ w czasie Dni Brzeska
przewiduje dłuższy repertuar i większą
ilość własnych piosenek.
Zespół zamierza wejść do studia i wziąć
udział w projekcie Futra z Ryby – nagra−
niu składanki brzeskich formacji.
Muzycy marzą o płycie demo. Optymi−
stycznie wierzą w sukces na brzeskiej

Nowi
      przy mikrofonie

Brzeska scena muzyczna znacznie odmłodniała w ostatnim czasie. Pojawiły się nowe
zespoły, które marzą o sukcesie. Sunshine i Vis Maior grają różne gatunki muzyczne,

więc na pewno znajdą dla siebie nisze w miejscowym światku muzycznym.

scenie muzycznej. Zapowiadają nawet, że
niektóre z ich utworów mają szansę stać
się przebojami.

Wakat dla basisty
Vis Maior zaczął działać we wrześniu
2005 roku. Jak zaczęły się regularne
próby? Tego sami muzycy dokładnie nie
pamiętają.
Mają od 17 do 20 lat. Są pełni energii
i ambicji. Ewidentnie gustują w ciężkiej
odmianie metalu. Preferują hardcore,
death metal oraz gothic. W ich reper−
tuarze znajdują się utwory Decapita−
ted, Therion i Sepultury. Kapela po−
wstała na gruzach Rage of Flames –
wcześniejszego zespołu gitarzysty Ka−
mila Kudrowicza, który oprócz dwóch
własnych kawałków grał głównie cove−
ry death metalowych zespołów. Chłop−
cy dali kilka małych koncertów w Brze−
sku i okolicach oraz otarli się o młodzie−
żowe radio krakowskie. Po niespełna
rocznym funkcjonowaniu zespół zawie−
sił działalność.
Jednak Kudrowicz postanowił dalej grać
i po kilku miesiącach, wraz z wokalistą
„Rakiem”, zebrał resztę składu i stwo−
rzył Vis Maior. Drugim gitarzystą został
„Filu”, a przy perkusji zasiadł Michał
Kowalski.
Głównym kompozytorem i twórcą tek−
stów jest Kamil. Stale podkreśla jed−
nak, że wcale nie czuje się liderem, a mu−
zyka jest efektem pracy całego zespołu.
Mimo częstych, choć niegroźnych kłótni,
muzycy starają się nie przerywać prób.
Ćwiczą w Miejskim Ośrodku Kultury
w Brzesku, ale już znaleźli wygodniejszą
salę w Bochni.
Vis Major nie rzuca się z motyką na słoń−
ce. Najbliższym celem muzyków jest
stworzenie własnego, rzetelnego materia−
łu. Do tego niezbędny jest basista, które−
go zespół usilnie poszukuje. Na razie
chłopcy nie planują koncertów. Dopiero
kiedy perfekcyjnie opanują kilka swoich
utworów oraz parę coverów, będą mogli
o tym myśleć.

Radosław URBAN

ZARZĄD ZAPRASZA męż−
czyzn w wieku 18 do 40 lat
mieszkających na terenie mia−
sta oraz dziewczęta i chłopców
od lat 12, ale tylko za zgodą ro−
dziców lub opiekunów, do pracy
w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzesku.
Powstała w 1874 roku z inicja−
tywy Wojciecha Monicy, kierow−
nika szkoły w Brzesku, Ochot−
nicza Straż Pożarna od ponad
130 lat walczy z pożarami. Od
lat 60. gromadzi profesjonalny
sprzęt ratowniczy. Obecnie dys−
ponuje kilkoma samochodami,
zestawem węży oraz moto−
pompą, jednak jej potrzeby są
większe. Pieniądze dla OSP po−
chodzą częściowo ze sprzedaży
kalendarzy strażackich i kwesty
w Dniu Strażaka, 5 maja. Ho−
norowym zadaniem jest pełnie−
nie warty przy Grobie Chrystu−
sa podczas świąt wielkanocnych.
Obecnie największą bolączką
OSP w Brzesku jest zbyt mały
skład osobowy, dlatego liczy, że
nabór zasili jej szeregi. Szcze−
gółowe informacje można uzy−
skać w biurze przy ul. Okocim−
skiej 5, a także pod numerem
telefonu 014 663 14 02. (ru)

* * *

ZGODNIE Z PIERWOTNYMI
ustaleniami z właścicielem bu−
dynku kina „Bałtyk”, Tar−
nowską Agencją Rozwoju Regio−
nalnego, obiekt miał pozostać
zamknięty do 28 kwietnia. Jed−
nak dzień wcześniej na spotka−
niu z burmistrzem Janem Mu−
siałem i dyrektor MOK−u Mał−
gorzatą Cuber prezes TARR,
Jerzy Marciniak, nie wyraził
zgody na otwarcie placówki.
Jako powód podał opinie specja−
listów, w myśl których w obec−
nych warunkach nie można za−
pewnić bezpieczeństwa przeby−
wającym wewnątrz ludziom.
Kino pozostanie więc zamknię−
te do czasu uzyskania pozytyw−
nych ekspertyz.
Tymczasem budynek wymaga
pilnych remontów. Właściciel
nie jest zainteresowany inwesto−
waniem. Prac nie może też sfi−
nansować MOK ani brzeski sa−
morząd, gdyż nie posiadają pra−
wa własności do obiektu. (id)
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OD 8 DO 15 MAJA Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzesku zaprosiła na cykl im−
prez, który otworzy spotkaniem
dla pracowników placówek z po−
wiatu. Krytyk literacki z Białego−
stoku, Waldemar Smaszcz, wy−
głosi wykład “Bóg czyta wiersze –
jedyna taka antologia, jedyny taki
poeta”. Pierwszy dzień zakończy
“Satyriada” – program rozrywko−
wy autorstwa Andrzeja Gra−
bowskiego. 11 maja Wiesław
Drabik spotka się z najmłodszy−
mi czytelnikami, a 17 maja gim−
nazjaliści będą mogli porozma−
wiać z Ewą Nowak.
Z okazji 60−lecia istnienia bibliote−
ki oddział dla dzieci zorganizuje
konkurs plastyczny na swoje logo
oraz plebiscyt pod hasłem “Moja
ulubiona książka dzieciństwa” po−
łączony z tworzeniem Brzeskiego
Kanonu Książek dla Dzieci. Przez
cały miesiąc odbywać się będą lek−
cje biblioteczne i literackie “Zacza−
rowany świat Astrid Lindgren”.

* * *

PAMIĘCI JANA PAWŁA II po−
święciła PiMBP w Brzesku kon−
kurs recytatorski “Zatrzymany
w sercu wiersza”. 20 kwietnia za−
prezentowali się zwycięzcy elimi−
nacji gminnych. Najlepsza okaza−
ła się Anna Banaś z PG w Czcho−
wie. Kolejne miejsca zajęły: Anna
Bawół (PG w Jadownikach) i Jo−
anna Motyka (PG w Czchowie).
Wyróżnienia zdobył Michał Dzie−
dzic (PG nr 2 w Brzesku) i Woj−
ciech Mikosz (PG w Złotej).

* * *

POCZĄTKI swojej fascynacji po−
ezją ks. Jana Twardowskiego dr
Marek Karwala, wykładowca
Akademii Pedagogicznej w Krako−
wie określił jako „przypadek sta−
rannie przygotowany”. 26 kwietnia
w wypełnionej sali Domu Ludowego
w Okocimiu opowiadał o twórcy
i jego wierszach. Spotkanie zorga−
nizowała PiMBP w Brzesku.
Dr Karwala ma już za sobą książ−
kę „Metafizyka oczywistości” oraz
wiele artykułów i wykładów na te−
mat poezji ks. Twardowskiego. (id)

TYLKO WYBRANE prace znalazły się
na wystawie uczniów czwartej klasy ce−
ramiki Państwowego Liceum Plastycz−
nego w Nowym Wiśniczu. 27 kwietnia
w brzeskim MOK−u pokazali obiekty
różnorodne: ceramikę, fotografie i ma−
larstwo olejne.
Młodych artystów wyraźnie zainspiro−
wały formy organiczne: plastry miodu,
pędy roślin, obręcze ukwiałów, kwiaty,
a nawet hybrydy, niezdarnie starające
się pokazać, iż w swojej zwyrodniałej
formie potrafią żyć. Doskonałe w swo−
jej różowej, dopracowanej formie fla−
mingi wydawały się za to martwe i po−
zbawione energii. Człowiek pojawia się
jedynie w postaci masek przerażająco
wykrzywionych, zupełnie jakby człowie−
czy rodzaj skazany został na odsunię−
cie na margines świata, w którym swe
miejsce znajdują jedynie rośliny. W za−
myśle całości ekspozycji brakło jednak
czytelnej metafory lub narracyjności.
Zestawione obiekty ciążyły w kierun−
ku sztuki czysto użytkowej, której
przypisano funkcję cieszenia oczu.
Przyczynę różnorodności w doborze tech−
nik wyjaśniał Leszek Kaczmarczyk,
nauczyciel ceramiki: – Obecność malar−

PONAD STO PRAC gimnazjalistów
i uczniów szkół podstawowych wzięło
udział w Powiatowym Konkursie na Pi−
sankę Ludową i Plastykę Obrzędową,
który przed Wielkanocą rozstrzygnięto
w brzeskim MOK−u. 11 kwietnia Piotr
Duda, Jerzy Wyczesany i Aneta Tu−
rek nagrodzili 14 indywidualnych prac
autorstwa: Michała Waresiaka (SP
w Szczepanowie), Weroniki Rypel (PG
w Jadownikach), Michała Pabiana (SP
w Sterkowcu), Pawła Pitka (PG w Ja−
downikach), Agnieszki Żmii (SP w Ster−
kowcu), Marty Rymarczyk i Marty
Świątkowskiej (kółko plastyczne

POWIATOWY PRZEGLĄD Poezji i Pieśni Patriotycznej rozpoczął cykl majowych
przedsięwzięć związanych ze świętem 3 Maja. Impreza zakończyła się ogłoszeniem
zwycięzców w MOK−u. Występujących w kategorii recytacji i wokalnej oceniała cztero−
osobowa komisja: Bogumiła Put, Andrzej Szepielak, Teresa Szydłowska, Jani−
na Drużkowska−Cader. W grupie gimnazjalistów mistrzami okazali się: Kamil
Wojnicki z Sufczyna, Agniszka Bolek z PG nr 1 w Brzesku i Wojciech Sukiennik
z Katolickiego Gimnazjum w Brzesku. Natomiast w kategorii muzycznej wygrał chór
z Gimnazjum w Iwkowej, Katarzyna Kolawa z Woli Dębińskiej, Anita Madej z Iw−
kowej i Anna Piela z Łysej Góry. Spośród licealistów najlepiej recytowała Sabina
Górak z LO w Szczurowej oraz Kinga Płachta i Beata Burnóg z ZSP nr 1 w Brze−
sku. W kategorii wokalno−muzycznej nie przyznano pierwszego miejsca. Pozostałe
zajęli kolejno: Anna Rojek z ZS w Łysej Górze oraz Michał Kasperek i Agnieszka
Gawełda z ZSP nr 2 w Brzesku. D

Organika

Śpiew na nutę patriotyczną

Uczniowie ozdobili Wielkanoc

w MOK−u), Natalii Kani (SP w Buczu),
Justyny Czernej (SP w Wokowicach),
Sabiny Kwaśnej (SP nr 3 w Brzesku),
Bartosza Rojkowicza (SP nr 2 w Ja−
downikach), Jakuba Pacury (SP w Mo−
krzyskach), Konrada Reczka (SP w Mo−
krzyskach), Alicji Prokop (WTZ w Za−
wadzie Uszewskiej). Za prace zbiorowe
wyróżniono: świetlicę szkolną w Biesiad−
kach, świetlicę profilaktyczno−wycho−
wawczą przy Parafii Miłosierdzia Boże−
go w Brzesku, świetlicę szkolną w Gim−
nazjum nr 2 w Brzesku oraz Dom Pomocy
Społecznej w Brzesku.

Id

stwa to wynik propozycji młodych. Po−
dejrzewam, że wysokie ściany i wygląd
sali skłonił ich do powieszenia obrazów.

(id)

W BIBLIOTECE

Ceramiczne formy wypełniły
podłogę i ściany sali wystawowej

fo
t.
 I

D
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– Pierwsza straż pożarna w Brzesku
była formacją ochotniczą. Teraz w sy−
tuacjach kryzysowych podstawą dzia−
łania są zawodowe straże pożarne.
Czy grupy ochotnicze są jeszcze po−
trzebne?
– Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
nakłada na samorządy obowiązek za−
pewnienia bezpieczeństwa w gminie.
Można realizować go dwojako: albo za−
trudnić zawodowych strażaków, albo
utrzymywać ochotnicze jednostki. Pierw−
sze rozwiązanie jest drogie, podczas gdy
ochotnikom się nie płaci. Gmina kupuje
sprzęt i samochody, a ludzie działają spo−
łecznie. Samorządy często wybierają ta−
kie rozwiązanie, bo jest tańsze.
– Czyżby zawodowa formacja nie ra−
dziła sobie z obowiązkami?
– Zawodowa straż pożarna w Brzesku
jest komendą powiatową. Zwłaszcza te−
raz po redukcji etatów nie jest w stanie
zapewnić pełnego bezpieczeństwa na pod−
ległym sobie terenie. Ochotnicze jednost−
ki uzupełniają jej działalność; szczegól−
nie w czasie klęsk żywiołowych, gdy uru−
chamia się wszystkie dostępne grupy
reagowania.
– Na czym polegają zadania ochotni−
czych straży pożarnych?
– Jeszcze kilka lat temu wyjeżdżały tyl−
ko do pożarów. Obecnie, po zmianie usta−
wy o ochronie przeciwpożarowej, wykorzy−
stuje się je do wszelkich zagrożeń: klęsk
żywiołowych, pożarów oraz innych sytu−
acji niebezpiecznych. W tym ostatnim
przypadku często ochotnicy zabezpieczają
teren i czekają na przyjazd strażaków
z profesjonalnym sprzętem. Chociaż już
teraz w dwóch jednostkach mamy po kil−
ku wyszkolonych ratowników medycz−
nych, a od 2004 roku OSP w Szczepano−
wie dysponuje nowoczesnym samochodem
ratownictwa drogowego. O tym zakupie
zadecydowaliśmy razem z burmistrzem.
Przyczyną była planowana autostrada,
która podzieli gminę. Konieczne było za−
pewnienie szybkiego reagowania w jej
północnej części, niezależnie od straży

  Ochotnicy
do pomocy

Według Mariana Czarnika (na zdjęciu), prezesa Zarządu Oddziału Miejsko−Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzesku, utrzymywanie ochotniczych drużyn ma sens
nawet w czasach daleko posuniętej specjalizacji w ratownictwie.

zawodowej. Poza tym specjalistycznego
sprzętu nie kupuje się zbyt wiele, gdyż
dysponuje nim Państwowa Komenda
Straży Pożarnej w Brzesku.
Ochotnicy radzą sobie samodzielnie
z wszelkimi problemami na swoim tere−
nie. Po ulewach i awariach wodociągów
usuwają wodę z pomieszczeń. Jednostki
w miejscowościach bezpośrednio przyle−
gających do Uszwicy, a więc w: Jadowni−
kach, Szczepanowie, Wokowicach, Porę−
bie Spytkowskiej i w Jasieniu są wypo−
sażone w nowoczesne pompy szlamowe.
– Jaką rolę odgrywają ochotnicze for−
macje w życiu małych społeczności?
– Wszystkie OSP są widoczne w czasie
uroczystości państwowych i kościelnych
nie tylko ze sztandarami, ale także w ce−
lu zapewnienia bezpieczeństwa uczest−
nikom. Elementem tradycji w poszczegól−
nych miejscowościach stały się potańców−
ki i dyskoteki w remizach. O tym, jak
mocno te organizacje wrosły w pejzaż,
świadczą głosy, jakie słyszę na zebraniach
mieszkańców. Od lat OSP cieszą się naj−
większym zaufaniem społecznym. Prze−
trwały zabory i wojny. Zmienił się ustrój,
a strażacy nie porzucili swojej tradycji,
nie poddali się naciskom politycznym. Ich
niezmiennym zadaniem jest pomoc spo−
łeczeństwu, a członkostwo niejednokrot−
nie przechodzi z ojca na syna. Na zebra−
niach widuję nieraz całe rodziny.
– Pewne sprawy nie zmieniły się od
lat, ale przecież czas biegnie i star−
szych członków ubywa…
– Przy jednostkach OSP organizujemy
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, by za−
szczepić nasze idee kolejnym pokoleniom.
W ubiegłym roku wysłaliśmy 16 uczniów
na obóz szkoleniowo−wypoczynkowy w Ki−
rach koło Zakopanego. Wielu członków
takich grup opuszcza swoje miejscowo−
ści, jednak zawsze część ich zostaje. Ci
tworzą potem trzon jednostek OSP. Nie
ma przy tym znaczących różnic między
miastem a wsią. W tej chwili w Brzesku
działa około 40 osób. Natomiast każda
z MDP liczy sobie po osiem osób. Mamy

dwie grupy żeńskie przy OSP w Porębie
Spytkowskiej i w Wokowicach. W zeszłym
roku młodzież strażacka w Szczepanowie
założyła drużynę rycerską. Działa tam
też Klub Honorowych Dawców Krwi.
A młodzi strażacy opiekują się niepełno−
sprawnymi w czasie wycieczek stowarzy−
szenia „Ostoja”.
– Młodzież w działalność w OSP wkła−
da wiele wysiłku. Co wynosi z takich
zajęć?
– Przede wszystkim satysfakcję, możli−
wość włączenia się w życie całej lokalnej
społeczności, w organizowane imprezy.
– Jak ocenia Pan miniony rok funk−
cjonowania OSP w gminie?
– W takich szacunkach strażacy biorą
najpierw pod uwagę ilość wypadków
w czasie akcji. Na szczęście nie doszło do
żadnej tragedii. Nie mieliśmy też klęski
żywiołowej. Jednostki wyjeżdżały do
wszystkich zgłoszeń i były gotowe na
każdą decyzję burmistrza i Państwowej
Straży Pożarnej. Otrzymane środki wy−
daliśmy na uzbrojenie osobiste straża−
ków. To jednak nie zlikwidowało wszyst−
kich braków, a tabor mamy przestarzały
i wypada zrobić zakupy. Ogółem dyspo−
nujemy 14 pojazdami, ale mają one po
20−25 lat. Są jednak dobrze utrzymane.
Jestem zadowolony z tego, że w 2005 roku
udało nam się przeszkolić kilkunastu
adeptów z drużyn młodzieżowych na kur−
sie podstawowym Państwowej Straży
Pożarnej, dzięki czemu po 2 tygodniach
szkolenia i egzaminie przeszli oni do re−
gularnych drużyn.
– W jaki sposób finansuje się OSP?
– Na swoją podstawową działalność jed−
nostki otrzymują dotację z Urzędu Miej−
skiego w Brzesku. Jeśli jednak potrzebują
pieniędzy np. na imprezy kulturalne, to
same muszą się o nie starać, np. przez
dzierżawę lub wynajem pomieszczeń.
Jedynie OSP w Jadownikach i Szczepa−
nowie dostają środki z budżetu państwa,
gdyż z uwagi na uczestnictwo w Krajo−
wym Systemie Ratowniczym mają więk−
szy zakres obowiązków.

Rozmawiała Iwona DOJKA

Gminne OSP w liczbach w 2005 roku
W 9 jednostkach działa 302 czyn−
nych strażaków oraz 8 wspierających
i 33 honorowych. Liczba kobiet wy−
nosi 15. Funkcjonują Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze: 2 żeńskie(16
dziewcząt) i 9 męskich (83 druhów).
Strażacy wyjechali m.in. do 27 po−
żarów, 21 razy pompowali wodę
z zalanych pomieszczeń. Dysponują
14 samochodami.
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PO ŚWIETNYM początku i wygraniu sześciu
pierwszych meczów rundy rewanżowej piłkarze
Okocimskiego ulegli na własnym boisku Gliniko−
wi Gorlice 0−1. Podopieczni trenera Zbigniewa
Kordeli w spotkaniu z wiceliderem grupy wschod−
niej IV ligi stracili gola w 83. minucie, a dwie
minuty później zaprzepaścili znakomitą okazję do
wyrównania, nie wykorzystując karnego. Pecho−
wym strzelcem okazał się Sergiusz Kostecki.
Mimo porażki, po 22 kolejkach, OKS nadal pro−
wadzi w tabeli z przewagą sześciu punktów nad
Glinikiem, mając jeszcze do rozegrania jedno za−
ległe spotkanie.

11 kwietnia
ORZEŁ Dębno – OKS 0−3 (0−2)
Bramki: K. Palej, Metz, Kaźmierczak
OKS: J. Palej – Stawiarski (60 Bizoń), Atanasko−
vić, Dzięciołowski, Pawłowicz – Kostecki, Kaźmier−
czak (56 Jagła), Metz, Bryl (69 Pachota) – Karwat,
K. Palej (75 Manelski).
15 kwietnia
OKS – LUBAŃ Maniowy 3−0 (0−0)
Bramki: Bryl, Imiołek, Jagła
OKS: J. Palej – Stawiarski (75 Manelski), Atana−
sković, Dzięciołowski, Pawłowicz – Kostecki, Kaź−
mierczak (65 Jagła), Metz, Bryl (65 Bizoń) – Kar−
wat, K. Palej (46 Imiołek).
21 kwietnia
OKS – BOCHEŃSKI KS 7−1 (2−1)
Bramki dla OKS−u: Imiołek 3, Policht 2, K. Palej,
Pachota
OKS: J. Palej – Bizoń, Atanasković, Dzięciołowski,
Pawłowicz (46 Stawiarski) – Pachota, Jagła (65
Manelski), Metz (46 Kaźmierczak), Bryl – K. Palej
(60 Policht), Imiołek.
25 kwietnia
DUNAJEC N. Sącz – OKS 0−1 (0−0)
Bramka: Policht
OKS: J. Palej – Bizoń, Atanasković, Dzięciołowski,
Pawłowicz – Kostecki, Kaźmierczak (46 Jagła), Metz,
Bryl (88 Pachota) – Karwat, K.Palej (46 Policht).
29 kwietnia
OKS – ŁOSOŚ Łososina 4−0 (0−0)
Bramki: Jagła 2, Policht, Metz
OKS: J. Palej – Dzięciołowski, Atanasković, Paw−
łowicz – Kostecki, Kaźmierczak (46 Jagła), Metz
(64 Bizoń), Bryl – Imiołek (5 Policht), K. Palej (72
Stawiarski), Karwat.
3 maja
MALINEX Kobylanka – OKS 0−5 (0−3)
Bramki: Karwat 2, Jagła, Policht, Kostecki
OKS: J. Palej – Bizoń, Atanasković, Stawiarski (90
Grzyb), Pawłowicz – Kostecki, Kaźmierczak, Jagła
(61 Manelski), Bryl (72 Pachota) – Karwat, Policht
(55 K. Palej).
6 maja
OKS – GLINIK Gorlice 0−1 (0−0)
OKS: J. Palej – Bizoń, Dzięciołowski, Atanasković,
Pawłowicz – Kostecki, Jagła (84 Manelski), Policht
(75 Imiołek), Bryl – K. Palej (60 Pachota), Karwat.

PIŁKA NOŻNA
IV LIGA

Kolumnę opracował Marek KOTFIS

BARDZO SILNĄ OBSADĘ miała te−
goroczna impreza. Organizatorzy, ze Sta−
nisławem Kitą na czele, przyciągnęli
do Jadownik czołowych maratończyków
kraju, z aktualnymi członkami kadry na−
rodowej. Na starcie
stanęło w sumie 89
zawodników i za−
wodniczek. Bardzo
dobrze spisali się re−
prezentanci gospo−
darzy. Kwietniowym
zawodom bacznie
przyglądał się trener
kadry Polski Ry−
szard Jasicz.
W głównym biegu na
dystansie 21 km
triumfował Daniel
Wosik (Kunów),
ustanawiając rekord
trasy 1:10.12. Na mecie wyprzedził
Grzegorza Będkowskiego (Tarnów)
i Jacka Kasprzyka (Kraków). Cała trój−
ka to członkowie kadry Polski maratoń−
czyków. Wśród kobiet zwyciężyła aktu−
alna wicemistrzyni Polski na tym dy−
stansie, Janina Malska, zajmując
w klasyfikacji generalnej 13. miejsce.
Dużym zaskoczeniem była postawa re−
prezentantów gospodarzy, którzy w po−
szczególnych kategoriach wiekowych koń−
czyli zawody na czołowych miejscach.
Bartłomiej Hudy był drugi, Marcin To−

polski i Mirosław Dadej – trzeci, a Ma−
teusz Kleśny – czwarty. Wszyscy trenują
pod okiem Stanisława Kity
Najstarszym uczestnikiem był startują−
cy w kategorii powyżej 70 lat Zdzisław

Sowiźrał z Tarnowa, zaś niewiele młod−
szy Leopold Jamro dołożył 21 km do
83 tysięcy przebiegniętych w swojej ka−
rierze. Imprezę ocenili bardzo pozytyw−
nie zarówno uczestnicy, jak i obserwator
PZLA, który zapowiedział, iż w przyszłym
roku zawody odbędą się w ramach mi−
strzostw Polski w półmaratonie górskim.
Najlepsi biegacze z każdej kategorii wie−
kowej otrzymali okazałe puchary, dyplo−
my oraz cenne upominki ufundowane przez
burmistrza Brzeska Jana Musiała i sta−
rostę powiatu Grzegorza Wawrykę.

Z UDZIAŁEM REPREZENTANTÓW wszystkich szkół w gminie odbyły się druży−
nowe eliminacje w biegach przełajowych. Na trasie, którą tradycyjnie wyznaczono
w parku Götza, rywalizowało prawie 300 uczestników podzielonych na dwie katego−
rie, tj. na szkoły podstawowe i gimnazja. 9−osobowe drużyny z podstawówek biegały
na dystansie 800 m. Wśród chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadow−
nikach (opiekun – Robert Madeja), a wśród dziewcząt zespół ze Szkoły Podstawo−
wej nr 2 z Brzeska (opiekunka – Renata Roszkowicz). Gimnazjaliści biegali na
dystansie 900 m – dziewczęta oraz 1500 m – chłopcy. W obydwu kategoriach trium−
fowali uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku (opiekun – Robert Sako−
wicz). Zwycięzcy eliminacji awansowali do zawodów powiatowych.

Biegali w parku

II Półmaraton Ziemi Brzeskiej
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Bieg główny:
Kobiety: 1. Janina Malska (Olkusz), 2. Sławomira Nędza (Kraków), 3. Ewa Węglarz (Kraków).
Mężczyźni: 1. Daniel Wosik (Kunów), 2 Grzegorz Będkowski (Tarnów), 3. Jacek Kasprzyk.
Biegi na krótszych dystansach:
Dziewczęta: 8–11 lat: 1. Agnieszka Nawrocka (Jadowniki), 2. Rita Cebula (Jadowniki), 3. Natalia Skór−
niewska (Jadowniki); 12–14 lat: 1. Gabriela Papuga, 2. Magdalena Maciejasz, 3. Natalia Kurtyka
(wszystkie z Jadownik); 15–16 lat: 1. Angelika Kasprzak, 2. Aleksandra Mastalerz (obie Jadowniki).
Chłopcy: 8–11 lat: 1. Mateusz Borkowski, 2. Michał Olesiński, 3. Piotr Jagieła (wszyscy LKB Rudnik).
12–14 lat: 1. Dawid Borkowski (LKB Rudnik), 2. Krystian Czyż (Bogumiłowice), 3. Sebastian Pawlik
(Jadowniki); 15–16 lat: 1. Łukasz Bednarski (Ostrowiec Św.), 2. Mateusz Dudek (LKB Rudnik), 3. Kamil
Jankowski (Jadowniki).

Start do biegu głównego
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WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
skupia najwięcej przedstawicieli w Ra−
dzie Miejskiej w Brzesku. Na 21 człon−
ków należy do niej dziewięciu rajców,
podczas gdy inne komitety wprowadzi−
ły do Rady najwyżej cztery osoby.

Zrzesza osoby aktywne społecznie, człon−
ków stowarzyszeń świeckich i katolic−
kich, działaczy sportowych, samorządo−
wych i ludzi należących do PSL. Na zwo−
ływanych systematycznie spotkaniach
omawiają swoje dokonania i problemy
w pracy na rzecz gminy. Ostatnią nara−
dę poświęcili przygotowaniom do wybo−
rów samorządowych oraz wypracowaniu
programu dalszego rozwoju Brzeska i je−
go okolic, który nie pomija zaspokaja−
nia bieżących potrzeb mieszkańców.
Wspólnota Samorządowa liczy na
współpracę zwolenników umiarkowanej
prawicy. – Jesteśmy otwarci i przed
wyborami na pewno będziemy prowa−
dzić spotkania w celu wypracowania
wspólnych stanowisk z innymi organi−
zacjami politycznymi z prawej strony
sceny politycznej – zapowiedział Jan
Musiał, któremu – podobnie jak w po−
przednich wyborach samorządowych –
udzielono poparcia.
– Za priorytet przyjęliśmy rozwój gmi−
ny, a nie doraźne zwycięstwo. Pragnie−
my kontynuować to, co rozpoczęliśmy
w poprzednich kadencjach Rady Miej−
skiej. Ważne jest, by nie popadać w sa−
mozadowolenie, ale konsekwentnie dą−
żyć do realizacji obranego celu. Będzie
to możliwe dzięki zespołowi kompetent−
nych ludzi uznających przewagę dobra
wspólnego nad partyjnymi interesami
– mówił obecny Burmistrz Brzeska pod−
czas niedawnego spotkania sympaty−
ków Wspólnoty Samorządowej.

Bogusław Babicz

STOWARZYSZENIE Przedsiębiorców Brzeskich działa 12 lat. Zrzesza 35 przed−
siębiorców z powiatu brzeskiego. Realizujemy cele statutowe w zakresie: ochrony
interesów członków stowarzyszenia, wspomagania inicjatyw gospodarczych i pro−
mowania członków SPB, tworzenia różnych form współpracy z jednostkami ad−
ministracji lokalnej, wspierania inicjatyw na rzecz miasta Brzeska, inicjowania
form wychowawczych młodzieży poprzez propagowanie i wspieranie kultury fi−
zycznej, sportu i turystyki, udziału członków SPB w życiu społeczno−politycznym
miasta i regionu, działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących pomocy
i wsparcia.
SPB posiada swój lokal w Brzesku przy ul. Kościuszki 64 (kino). Wszyscy członko−
wie spotykają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w restauracji „Galicyjska”,
gdzie dyskutowane są bieżące problemy stowarzyszenia oraz wydarzenia w kraju
i regionie. Co dwa lata wybierany jest zarząd SPB. W marcu odbyło się walne zgro−
madzenie, na którym powołano na kolejną kadencję Zarząd i Komisję Rewizyjną. Po
raz trzeci funkcję Prezesa powierzono Kazimierzowi Piwowarskiemu. W skład
zarządu weszli: Aleksandra Dziedzic (z−ca prezesa), Wojciech Kobyłecki (z−ca
prezesa) oraz Wacław Synowiec i Bogdan Bardyga. Komisję Rewizyjną tworzą:
Ryszard Ciaciek – przewodniczący, Jadwiga Pacura i Jerzy Mikołajek. (n)

Rajcowska większość

Biznes z inicjatywą

W CZASIE zebrań sprawozdawczo−wy−
borczych Platformy Obywatelskiej w po−
wiecie obradujący przedłużyli urzędowa−
nie dotychczasowym przewodniczącym
kół: Jarosławowi Bielowi w Brzesku,
Mirosławowi Rybie w Dębnie oraz Jó−
zefowi Zacharze w Buczu.
Na brzeskich obradach Urszula Augu−
styn, poseł na sejm RP z ramienia PO,
uczestniczyła w dyskusji programowej
na temat zbliżających się wyborów sa−
morządowych i bieżących wydarzeń
w kraju oraz obserwowała przebieg wy−
borów przewodniczących kół.
W kwietniu odbyło się w Brzesku powia−
towe zebranie sprawozdawczo−wyborcze
członków partii. Delegaci na kolejną ka−
dencję wybrali na przewodniczącego
Krzysztofa Dudzińskiego. Był on je−
dynym kandydatem. Powołano delega−
tów na zjazd regionu i ukonstytuowała
się Rada Powiatu. Na pierwszym po−
siedzeniu dokonała ona wyboru Zarzą−
du Powiatu Brzeskiego PO. Weszli do
niego: przewodniczący – Krzysztof Du−
dziński, wiceprzewodniczący: Maria
Kądziołka, Mirosław Ryba i Krzysztof
Ojczyk, skarbnik – Katarzyna Pace−
wicz−Pyrek, sekretarz – Janina Woda,
członkowie: Kazimierz Brzyk, Dorota
Baran, Mirosław Martyka, Sebastian
Sacha, Józef Zachara, Włodzimierz
Smulski, Dariusz Drużkowski, Ja−
nusz Janiszewski.

PO przed wyborami

Przez ostatnią kadencję członkowie PO
brali aktywny udział w życiu społecznym
i politycznym gminy oraz powiatu. Z na−
szych kręgów wywodzą się radni powia−
towi: Maria Kądziołka i Kazimierz Brzyk
oraz radni miejscy: Krzysztof Dudziński
i Krzysztof Ojczyk oraz przewodniczący
zarządów osiedli: Maria Kądziołka i Ka−
tarzyna Pacewicz–Pyrek.
Jako koło powiatowe organizujemy cy−
kliczną imprezę „Platforma Dzieciom”
skierowaną do dzieci i młodzieży, popula−
ryzującą zdrowy tryb życia. Propagujemy
wśród społeczeństwa również idee Plat−
formy Obywatelskiej i dążymy do współ−
pracy ze wszystkimi środowiskami pra−
wicowymi.
Dyskusja programowa podczas powiato−
wego zebrania sprawozdawczo−wyborcze−
go toczyła się również wokół zbliżających
się wyborów samorządowych. Został po−
wołany zespół negocjacyjny do spraw
związanych z wyborami i zawarcia ewen−
tualnych koalicji.
Cele, jakie przedstawił przewodniczący
Krzysztof Dudziński, to: praca nad stwo−
rzeniem mocnych list wyborczych i wpro−
wadzenie jak największej liczby radnych
do Rady Miejskiej.
Dalej będą prowadzone intensywne dzia−
łania w celu pozyskania nowych członków
Platformy Obywatelskiej w powiecie.

Katarzyna Pacewicz−Pyrek

WALNE ZGROMADZENIE Sprawoz−
dawczo−Wyborcze, które odbyło się w
kwietniu,  wyłoniło nowy zarząd Ogni−
ska TKKF „Sokół”. Nowym prezesem wy−
brano Stanisława Stolińskiego. Funk−
cję prezesa ds. sportowych pełnił będzie
Wacław Synowiec, ds. finansowych Ka−
zimierz Brzyk. Pozostali w zarządzie to:
Andrzej Filipek − skarbnik, Marek
Szczupak − sekretarz, Stanisław Biel
i Józef Woźniak − członkowie. Powołano
też nową komisję rewizyjną z przewod−
niczącym Tadeuszem Pasierbem.

Puszki 5−litrowe po piwie kupię i dobrze zapłacę.
Jeżeli Ty nie masz, może ma ktoś ze znajomych.

KOLEKCJONER – tel. 0−507 396 862;  e−mail: tgrynasiuk@op.pl

Nowe władze „Sokoła”
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Zachowało się kilka kronik. Pierwszy za−
pis pochodzi z 1947 roku, kiedy to pra−
cujący w browarze rodzice oddawali swo−
je dzieci na pięć godzin pod opiekę wy−
chowawczyń w niskim, parterowym,
drewnianym budynku koło Pawilonu.
Cztery lata później funkcjonowały już
dwie grupy: starszaków i maluchów.
W 1953 roku Okocimskie Zakłady Piwo−
warskie zaczęły budowę, a po trzech la−
tach oddały do użytku przedszkola wła−
sny obiekt. Dzieci pracowników weszły
do niego 1 kwietnia 1956 roku.

Zoo mistrza Wojciecha
W latach 60−tych „Gazeta Kra−
kowska” donosiła już o „wzo−
rowej placówce”. Sławę miej−
sce to zdobyło sobie jednak już
wcześniej. Ogrodnik Wojciech
Wiatr zapełnił nieużytki wokół
przedszkola dywanami z kwia−
tów, formowanymi krzewami
i drzewami morwowymi do ho−
dowli jedwabników. W małym
zoo trzymał dwie sarny, zają−
ca, jastrzębia, bażanty, pawie,

JUBILEUSZ

Od pięciu godzin
do połowy stulecia

– 50 lat to bardzo dużo. Mamy czym się pochwalić i chcemy to pokazać oraz podziękować
sponsorom. Nikt nigdy nie odmówił mi pomocy. To miejsce jest wspólnym dziełem dzieci, ich
rodziców i pracowników – podsumowała historię Publicznego Przedszkola nr 9 dyr. Elżbieta
Krzyżak. 1 kwietnia jej placówka obchodziła półwiecze istnienia.

kanarka, papugi i żółwie. Doglądał też
akwarium z rybkami. Mieszkał w dzisiej−
szych pomieszczeniach administracyj−
nych. Po 50 latach jego córka Irena, wspo−
minając ojca, mówiła na uroczystości:
– Uczył dzieci plewić i odróżniać chwasty
od kwiatów, a tych nikomu, nawet mnie,
nie wolno było zrywać.
Od 1988 roku w przedszkolu działa ga−
binet metodyczny. W lutym 1997 roku
samorząd gminny wykupił budynek od
browaru. Dwa lata potem przeszła do

Publiczne Przedszkole nr 9 składa po−
dziękowania sponsorom rocznicowych
uroczystości:
Stanisławowi Bączkowi i Janowi Klimko−
wi z hurtowni „Błysk”, firmie Carlsberg
Okocim S.A., Andżelice i Piotrowi Czy−
życkim, Aleksandrze i Ryszardowi Dzie−
dzicom z Brzeskiej Oficyny Wydawniczej,
Marzenie i Jackowi Grzybom, Piotrowi
Kaczmarczykowi z hurtowni „KD”, Janu−
szowi Kobyłeckiemu, Czesławowi Koło−
dzie z firmy „MICOR”, Ewelinie i Rafało−
wi Kopaczom, Annie i Kazimierzowi Ku−
ralom, Janowi Łokajowi z Gospodarstwa
Hodowlanego w Lisiej Górze i Zakładu
Wylęgu Drobiu w Brzesku, Mieczysławo−
wi Mietle, Urszuli i Januszowi Niemcom,
Anecie i Krzysztofowi Ojczykom, Elżbie−
cie i Januszowi Opokom, Teofilowi Pa−
curze, firmie „Patulscy i synowie”, Jerze−
mu Rybickiemu z firmy „Budmat” oraz
wszystkim rodzicom przedszkolaków.

niego większość wychowanków ze zlikwi−
dowanego ośrodka przy ul. Browarnej 5c.
Jako pierwsza placówką zarządzała
Paulina Wisłowicz−Boryczko, potem
kolejno: Halina Jaśkowiec, Irena Pa−
jor i Łucja Zgraja. – To jedno z najstar−
szych w Brzesku przedszkoli. Pani Pa−
jor z najdawniejszych czasów pamięta
jeszcze tylko „jedynkę” koło łaźni, „dwój−
kę” na Słotwinie i „trójkę” na Traczu
– mówi dyr. Krzyżak.

Medale dla przyjaciół
Dziś dba o 77 maluchów w trzech oddzia−
łach. Niegdysiejsze przedszkole zakłado−
we gości już tylko kilkoro dzieci pracow−
ników browaru. – Staramy się zapewnić
opiekę kilkulatkom z okolic ulicy Browar−
nej. One mają pierwszeństwo w przyję−
ciu. Dopiero gdy pozostaną wolne miej−
sca, wpisujemy inne dzieciaki. Teraz
mamy wychowanków z całego miasta,
także z Jasienia, a nawet dwóch chłop−
ców z Lipnicy Murowanej.
1 kwietnia medal „Przyjaciel Przedszko−
la” za „aktywne uczestnictwo w kreowa−
niu pozytywnych przemian naszej pla−
cówki; pomoc i wspieranie naszych ini−
cjatyw” otrzymali: Krzysztof Bigaj,
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu, Józef Cierniak, Michał Gar−
gól, wizytator Jolanta Hołubińska−Ka−
linowska, Krystyna Leśniak, bur−
mistrz Jan Musiał, Krzysztof Ojczyk
ze spółki „Prokom”, Stanisław Ojczyk,
Irena Pajor, metodyk i nauczyciel Gra−
żyna Skrzekucka, Tadeusz Wójto−
wicz z firmy „Matik” S.A., Łucja Zgra−
ja i Szczepan Zydroń.
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Przedszkolaki z powagą kroczyły w polonezie
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Dzieci wyśpiewały „sto lat” dla przedszkola






