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Studenckie lata już daleko za mną, podobnie jak krótki epizod belfra. Nie
kryję więc, że z pewną obawą, ale i zwykłą ciekawością sprawdzenia się

w zapomnianej roli, zgodziłem się prowadzić w Miejskim Ośrodku Kultury zaję−
cia, dla których przyjęto roboczą nazwę warsztatów dziennikarskich. Młodzieży
chętnej poznawania kulisów pracy redakcyjnej zawsze w Brzesku było sporo, ale
pomysł przez lata odkładany, zmaterializował się dopiero kilka miesięcy temu.
Lepiej jednak późno niż wcale, bo płynące dzisiaj wnioski z ubogacenia się nowy−
mi doświadczeniami, są doprawdy zaskakujące. Zaskakująco obiecujące.

Z czterdziestoosobowej grupy, która pojawiła się na inauguracyjnym spotka−
niu, wyłoniła się kilkuosobowa redakcja, która już niedługo mogłaby stwo−

rzyć konkurencję dla BIM−u i „Wzrastania”. Pierwsze próbki dziennikarskie
przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Wierzcie mi, że mam prawo tak sądzić,
bo przez lata miałem do czynienia z redakcyjnymi stażystami, którzy kończąc
studia, sposobili się do startu po dziennikarski angaż. Przez selekcyjne sito prze−
biło się niewielu. Śmiem przypuszczać, że kilku uczestników brzeskich warszta−
tów wcale nie byłoby outsiderami. To także dobrze świadczy o naszych szkołach
i pracy nauczycieli. Chylę przed nimi czoła, bo takich wychowanków naprawdę
można pozazdrościć.

Zaskoczyli mnie oni dojrzałością swych wypowiedzi, bezkompromisowością,
niestereotypowym postrzeganiem świata oraz oryginalnością pomysłów „roz−

prawianiu” się z zadanymi tematami. Ola, Monika, Dominik, uczniowie drugiej
i trzeciej klasy gimnazjum, mają jednak o wiele cenniejsze walory, predestynu−
jące ich do ubiegania się w przyszłości o dziennikarską legitymację. Oprócz tego,
że potrafią sprawnie posługiwać się językiem i umiejętnie wykorzystują nad
podziw szeroki wachlarz środków ekspresji, są osobami bardzo wrażliwymi.
Rozpoznając pozytywy naszej rzeczywistości, są wyczuleni na przejawy zła i nie
boją się napiętnować ewidentnie szkodliwych zjawisk. Trafnie oceniają, kogo
należy zganić, a komu – jeśli zasłużył – profilaktycznie dokopać. Wychowani w
dobie wolności słowa i nieskrępowanego wyrażania poglądów, nie mając pojęcia
o funkcjonowaniu urzędu cenzury, bez jakichkolwiek obciążeń chcieliby realizo−
wać reporterską powinność. Aż się boję, że po tylu pochwałach w młodych gło−
wach zaszumi woda sodowa...

O przyszłość BIM−u wszak jestem spokojny, dziennikarskich talentów na pewno
w Brzesku nie brakuje. Oby tylko nie zostali skutecznie zniechęceni lub – co

gorsze –  zepsuci przez ludzi uzurpujących sobie prawo do trzymania władzy i
decydowania o tym, co można poddać ostrej krytyce, a kogo nie wolno tknąć. Niestety,
przykład płynący z posiedzenia ostatniej sesji Rady Miejskiej jest o tyle poucza−
jący, co niepokojący...

Marek Latasiewicz

O przyszłość
nie martwię się



4

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec 2004PRZYSZŁOŚĆ PAŁACU

Gołębiewscy twierdzą, że realizując od
dłuższego czasu na terenie USA eduka−
cyjne projekty, zapragnęli jeden ze swo−
ich pomysłów wcielić w życie w Polsce. Nie
kryli, że przesądził sentyment do Stare−
go Kraju, a Brzesko odkryli przypadko−
wo, znajdując na stronie internetowej ofer−
tę na zagospodarowanie zespołu pałaco−
wo−parkowego w Okocimiu. Szybko
zderzyli ją ze swoimi oczekiwaniami
i jeszcze w ubiegłym roku przyjechali do
Brzeska na wizję lokalną, a znajdując –
jak twierdzili – przychylność miejscowych
władz, przygotowali projekt przedsięwzię−
cia. Najogólniej rzecz ujmując, pragną
utworzyć fundację, która doprowadziła−
by do wyremontowania i odrestaurowa−
nia Pałacu Götza i zlokalizowania w nim
prestiżowej szkoły średniej z internatem,
realizującej program Matury Międzyna−
rodowej (International Baccalaureate Di−
ploma lub IB).

Bliżej świata
– Szkoła przygotowywałaby uczniów do
dalszych studiów na najlepszych uczel−
niach świata – mówił podczas multime−

Akademia
Götza

rojekt piękny, ale czy realny? – to najczęściej wygłaszane opinie radnych miejskich
i Starostwa Powiatowego o najnowszej wizji odrestaurowania Pałacu Götza,
jaką 11 maja, zaprezentowali goście z Kalifornii. Polacy z pochodzenia – Teresa
i Greg Gołębiewscy, uzyskując poparcie Urzędu Marszałkowskiego województwa
małopolskiego oraz Instytutu Lecha Wałęsy, pragną w odremontowanym
okocimskim pałacu utworzyć renomowaną międzynarodową szkołę, której
inauguracja nastąpiłaby już w 2006 roku. Oczywiście, o ile ambitny plan nie
napotka przeszkód. Póki co, z uznaniem, a nawet entuzjastycznie został on
przyjęty przez brzeskich rajców...

dialnej prezentacji Greg Gołębiewski. –
Dodatkowo, w oparciu o współpracę z ta−
kimi instytucjami jak United World Col−
leges i Round Square, wychowankowie
naszej akademii będą uczestniczyli w pra−
cach na rzecz środowiska i wymianie stu−
denckiej ze szkołami zrzeszonymi w tych
organizacjach.
Plan zagospodarowania zespołu pałaco−
wego zakłada, że w głównym budynku
mieściłyby się sale wykładowe i pracow−
nie, biblioteka z czytelnią oraz pomiesz−
czenia administracji szkolnej. W skrzy−
dłach pałacu byłby internat, kuchnia z ja−
dalnią, „student lounges”, kaplica oraz
kwatery prywatne nauczycieli i obsługi
stałej.
W pałacu znalazłyby się – wg projekto−
dawców – sale reprezentacyjne, galeria,
muzeum itp., z których tak, jak z biblio−
teki i czytelni, mogliby korzystać miesz−
kańcy miasta. Podobnie, jak z odbudo−
wanego parku, choć – oczywiście ze wzglę−
du na utrzymanie porządku
i bezpieczeństwo wychowanków szkoły –
z pewnymi ograniczeniami.

Poparcie Wałęsy i Jarockiej
Propozycja Gołębiewskich zakłada, że
oprócz ich amerykańskiej instytucji,
udziałowcami fundacji byłyby Starostwo
Powiatowe (obecny prawny właściciel
pałacu i parku) z Gminą Brzesko oraz
Urząd Województwa Małopolskiego
i Fundacja Instytutu Lecha Wałęsy. Ca−
łość przedsięwzięcia – odrestaurowanie
oraz zorganizowanie rezydencjalnej szko−
ły – pochłonęłaby ponad 10 milionów
dolarów. Skąd wziąć taką fortunę? – To
już nasze zadanie, które chcielibyśmy
realizować z pomocą Urzędu Marszałkow−
skiego i Lecha Wałęsy, który deklaruje
objąć patronat nad szkołą – uspokajali

Gołębiewscy. – Mamy doświadczenia
w pozyskiwaniu środków na podobne
przedsięwzięcia, wiemy do kogo zwrócić
się po pieniądze.
Optymizm potwierdzał Piotr Gulczyń−
ski, prezes zarządu Instytutu Lecha
Wałęsy oraz Krzysztof Markiel, dyrek−
tor Departamentu Edukacji i Kultury
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskie−
go. Ten pierwszy przekonywał, że autory−
tet, jakim wciąż na świecie cieszy się
Wałęsa, pozwoliłby zebrać spore środki
na działalność mającej powstać funda−
cji. Drugi zaś szansy upatrywał w Unii
Europejskiej, skąd można by na tego typu
przedsięwzięcie także pozyskać niemałe
pieniądze.
Do promocyjnej akcji włączy się także
Irena Jarocka, popularna piosenkarka,
która od 14 lat mieszka w Stanach
Zjednoczonych. Artystka nie kryła podzi−
wu dla okocimskiego pałacu. – Takiego
obiektu nie można zostawić na pastwę
losu, trzeba go odbudować – stwierdziła,
spacerując po ciągle urokliwym parku
wokół pałacu.
Autorzy projektu zwracali uwagę na ko−
rzyści, jakie z jego realizacji, czerpałaby
miejscowa społeczność. – Nie tylko przy−
wrócilibyśmy świetność zabytkowe−
mu pałacowi, ale poprzez utworzenie
międzynarodowej szkoły znacznie pod−
niósłby się prestiż miasta i regionu –
mówił Greg Gołębiewski. – Z pewnością
do lokalnych biznesów napłynęłyby kon−
trakty i liczne oferty, a w nowej instytucji
powstałyby stałe miejsca pracy...

Majętni sponsorzy
Akademia Götza – bo taką nazwę nosi−
łaby przyszła szkoła – kształciłaby doce−
lowo około 200 uczniów drugiej i trzeciej
klasy liceum, przygotowując ich do zda−
nia międzynarodowej matury. – Z uwagi
na to, iż większość zajęć w Akademii
odbywać się będzie w języku angielskim,
przewidujemy dodatkowe letnie i seme−
stralne kursy uzupełniające, tzw. „pre−IB”
dla uczniów ze słabszą znajomością tego
języka – uzupełniała swego męża Teresa
Gołębiewska. – O przyjęciu do szkoły de−
cydować będą umiejętności i plany życio−
we kandydata. Roczny koszt kształcenia
i pobytu w szkole szacuje się na około 12−
14 tysięcy dolarów, ale wszyscy ucznio−
wie będą otrzymywać pełne stypendium,
fundowane przez sponsorów – studziła
obawy pani Teresa.
Profil kształcenia w sieci ponad 50 tego
typu szkół Round Square, funkcjonują−
cych już z powodzeniem w kilkudziesię−
ciu krajach świata, oparty jest na holi−
stycznej filozofii niemieckiego pedagoga
Kurta Hahna. Dążąc do kompleksowego,
całościowego rozwoju osobowości ucznia,

P

Greg
Gołębiewski
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kładł on nacisk w kształceniu na zasady
tolerancji, demokracji oraz poszanowa−
nia środowiska. Poza nauką w szkole,
istotną w tym programie, jest ilość i róż−
norodność zajęć pozalekcyjnych.
Warto dodać, że zarówno United World Col−
leges jak i Round Square są organizacja−
mi o długoletniej tradycji kształcenia mło−
dzieży, które obecnie zrzeszają kilkadzie−
siąt renomowanych szkół z Salem Schloss
w Niemczech, Athenian School w USA czy
Gordonstoun w Szkocji. Od 1950 roku
w szkołach tych wykształciło się ponad 200
tysięcy uczniów, w tym niewielka grupka
Polaków, stypendystów zagranicznych fun−
dacji. Patronami UWC są między innymi
H.M. Queen Noor of Jordan, Nelson Man−
dela, Lord Attenborough i Sonia Gandhi...

Diabeł w szczegółach...
Według autorów projektu, zespół pała−
cowo−parkowy i lokalizacja Brzeska na
założenie takiej prestiżowej szkoły na−
dają się znakomicie. Byłaby to pierw−
sza tego typu placówka w Europie Środ−
kowej. Ale do tego droga jeszcze daleka.
Mimo że po dwugodzinnej debacie, rad−
ni – początkowo sceptyczni wobec pro−
jektu Gołębiewskich – zdecydowanie się
do niego przekonali. A niektórzy z uczest−
ników majowego forum nawet się roz−
marzyli. Przychylność inicjatywie oka−
zał także, ostrożny podobnym przedsię−
wzięciom, ks. dziekan Zygmunt
Bochenek, porównując gości z Ameryki
do łaskawych nam aniołów...

Niewykluczone, że
już niebawem w tej
sprawie nie cierpią−
cej zwłoki – jak pod−
kreślano podczas
debaty – zostanie
podpisany list in−
tencyjny. Następ−
nym krokiem wi−
nien być uchwalony
statut, którego treść
będzie przedmio−
tem niejednej deba−

ty radnych gminy i powiatu oraz dogłęb−
nej analizy prawniczej. Szczegółowe za−
pisy nie są jeszcze znane, ale
z pierwszych komentarzy można wnio−
skować, że brzescy udziałowcy Akade−
mii Götza zadbają zapewne nie tylko
o przywrócenie blasku i świetności daw−
nego pałacu (pełny nadzór konserwato−
ra zabytków), ale nade wszystko zabez−
pieczą się przed najgorszym scenariu−
szem, czyli na wypadek bankructwa
rzeczonej fundacji.
Niezmiernie ważne też będzie sprecyzo−
wanie, jaka część pałacowego obiektu słu−
żyć będzie władzom i mieszkańcom na−
szego miasta. Nietrudno przewidzieć, że
emocje wywoła plan restauracji parku
oraz jego ogólnej dostępności. Sam pro−

gram nauczania
w szkole – jeśli bę−
dzie wzorowany na
przedstawionych
przykładach amery−
kańskich, niemiec−
kich i angielskich
placówkach – raczej
nie powinien budzić
obaw, aczkolwiek
należałoby zweryfi−
kować go z polskim
prawem dotyczącym
szkolnictwa i edu−
kacji. Wreszcie, sy−
gnatariusze aktu
założycielskiego fun−

dacji powinni uwzględnić interes lokal−
nej społeczności, stwarzając preferencyj−
ne warunki stypendialne oraz rekrutacji
do Akademii dla osób pochodzących z na−
szego regionu.
Atmosfera towarzysząca majowej wizy−
cie w Brzesku polskiego małżeństwa
z Kalifornii wskazywała, że przedsta−
wiona przez nich wizja przyszłości Pa−
łacu Götzów Okocimskich zyskała po−
wszechną aprobatę. Może dlatego, że „ze
względów taktycznych” nie zawierała
zbyt wielu konkretów i pomijała szcze−
góły, w których – jak wiadomo – najczę−
ściej czai się diabeł...

MAREK LATASIEWICZ

W sprawę odre−
staurowania
i przyszłości
Pałacu Götza
włączyła się
także Irena
Jarocka. –
Śpiewam i bę−

dę śpiewać, ale dojrzałam do tego,
żeby jeszcze więcej robić dla in−
nych – artystka tłumaczyła swą
rolę w przedsięwzięciu podczas
pobytu w Brzesku.
– Jestem współzałożycielką orga−
nizacji Poland−USA Promotion,
która za oceanem promuje Pol−
skę. Kiedyś spotkałam Teresę
Gołębiewską, która opowiedziała
mi o projekcie stworzenia szkoły
w Brzesku i wciągnęła mnie do
współpracy. Na razie niewiele
mogę pomóc. Mogę służyć moim
nazwiskiem i moimi kontaktami.
Nie jest wykluczone, że zorganizu−
jemy koncerty, z których dochód
będzie przekazany na remont pa−
łacu, który jest tak piękny, że nie
można go nie przywrócić do daw−
nej świetności. Uważam, że jest
to wielkie wyzwanie dla Polski, dla
Brzeska. Będzie to szkoła bardzo
wyjątkowa. Takich placówek jest
około 50 na całym świecie. Są to
bardzo znane szkoły, do których
przyjeżdża najzdolniejsza mło−
dzież. Ukończenie takiej szkoły
gwarantuje dostanie się do naj−
większych i najlepszych uczelni na
całym świecie. W ogóle filozofia
tych szkół jest piękna – to placów−
ka, która uczy współżycia i dostrze−
gania tego, co dzieje się dokoła.
Ja bardzo tęsknię za Polską, dla−
tego założyłam własną organiza−
cję. Polsce potrzeba promocji na
świecie i ta szkoła jest wspania−
łą sprawą w realizacji tego celu.
Będziemy jeździli po uniwersyte−
tach, galeriach i „pokazując” Pol−
skę, będziemy podczas tych spo−
tkań również promowali ideę two−
rzenia w Brzesku szkoły typu
Round Square.

(wro)

Śpiewająca
promocja

Teresa Gołębiewska, Irena Jarocka i Piotr Gulczyński.

Pierwsza debata nad kalifornijską wizją.        Fot. I. Węglowski
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Mniej uczniów
Józef Cierniak, naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu UM, przygoto−
wał bardzo szczegółowe opracowanie, doty−
czące funkcjonowania szkół na terenie
gminy. Statystyki mówią, iż liczba uczniów
uczęszczających do podstawówek z roku na
rok ciągle spada. W porównaniu z poprzed−
nim rokiem szkolnym liczba ta zmalała o
272 i nie jest to mało, zważywszy, że ogólna
liczba uczniów w szkołach wynosi 2977.
Powodem jest niż demograficzny, a tenden−
cja ta będzie się jeszcze utrzymywać przez
kilka kolejnych lat. – Zmniejszająca się ilość
uczniów może w przyszłości spowodować
przeprowadzenie kolejnej reorganizacji sieci
szkół w gminie. Nie znaczy to wcale, że ist−
niejąca sieć jest zła, ale mniejsza liczba
dzieci wymusza takie działania – uważa
naczelnik Cierniak.
Nie omieszkano również omówić planów
remontowo–inwestycyjnych na rok bieżą−
cy oraz prac wykonanych w latach po−
przednich. Wniosek był jeden – wciąż do
zrobienia pozostaje wiele, a środki prze−
znaczane w budżecie na inwestycje oświa−
towe nie są w stanie zaspokoić wszystkich
potrzeb. – Infrastruktura jest mocno zróż−
nicowana. Budynki w dużej mierze są sta−
re, wymagające remontów: instalacji, da−
chów, elewacji. Nieodzowne jest też syste−
matyczne budowanie sal gimnastycznych,
szczególnie w placówkach wiejskich. Ale
także Szkoła Podstawowa nr 3 sygnalizu−
je już pierwsze problemy w tym zakresie,
gdyż dysponuje stosunkowo niewielką salą
– mówił Józef Cierniak.

Pomysły pływalni
Pozytywnie została oceniona praca brze−
skiej pływalni. Ogrom propozycji, jakie dla
mieszkańców miasta przygotowuje nie−
ustannie ta instytucja zrobiła wrażenie na
radnym Józefie Kubasie. – Jestem czę−
stym bywalcem pływalni i cieszy mnie to,
że każdy może tutaj w ciekawy sposób spę−
dzić wolny czas. Niemniej istotny jest tak−
że fakt prowadzenia na basenie zajęć szkol−
nych z wychowania fizycznego.
Przed Krytą Pływalnią wciąż jednak stoi
sporo wyzwań. Jej dyrektor, Jan Ware−
siak, wymienił szereg zabiegów czynionych

Reagowanie na niż
dla zmniejszenia kosztów funkcjonowania
obiektu. Chodzi tutaj przede wszystkim o
budowę studni głębinowej, dającej możli−
wość czerpania wody z własnego źródła oraz
o kolektory słoneczne, służące do podgrze−
wania wody. Istnieje jeszcze wiele innych
pomysłów, ale ich realizacja wiąże się − nie−
stety − ze sporymi nakładami inwestycyj−
nymi. Kryta Pływalnia jest jednak jednym
z najliczniej odwiedzanych obiektów tego
typu w regionie. Tylko w okresie od kwiet−
nia do grudnia ubiegłego roku z basenu
skorzystało prawie 100 tysięcy osób.
Brzescy rajcy podjęli uchwałę, na mocy
której osoby fizyczne mają prawo do sko−
rzystania z bonifikaty w wysokości 75 pro−
cent przy przekształcaniu prawa użytko−
wania wieczystego lokali mieszkalnych w
prawo własności. Dotyczy to wszystkich
budynków wzniesionych co najmniej 30 lat
temu. – Uchwała niniejsza jest konsekwen−
cją nowych przepisów ustawy w tym za−
kresie – uzasadniał sekretarz gminy, Bo−
gusław Babicz.

Ciasne skrzyżowanie
Jak zwykle sprawy najbliższe mieszkań−
com poruszane są podczas interpelacji
oraz zapytań i wolnych wniosków. Tak było
i tym razem. Jadwiga Kramer, radna
i jednocześnie przewodnicząca osiedla
Okocimskie, zwróciła uwagę na uciążli−
wość skrzyżowania ulic Mickiewicza, Bro−
warnej, Pomianowskiej i placu Kupieckie−
go. Po uruchomieniu centrum handlowe−
go zrobiło się tutaj niezwykle ciasno. – Na
wąskiej drodze wyznaczono trzy pasy ru−
chu, ale wszystkie z nich zajmują samo−
chody ciężarowe, skręcające do browaru.
To wąskie gardło nie umożliwia porusza−
nia się pojazdom w sposób bezpieczny –
uważa radna. M.in. w tej sprawie przyje−
chał w maju do Brzeska Zbigniew Rap−
ciak, dyrektor oddziału południowo –
wschodniego Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, który spotkał się
z burmistrzem. – Istnieje możliwość po−
szerzenia zakresu prac realizowanych w
ramach programu PHARE 2002 na Po−
mianowskim Stoku. Jeśli to by się udało,
wspólnie z GDDKiA podjęlibyśmy się prze−
budowy skrzyżowania – mówił Jan Mu−

siał. – Tymczasem jednak na gminie spo−
czywa ciężar opracowania koncepcji mo−
dernizacji skrzyżowania tak, by stało się
ono bezpieczne.

Wendetta redaktora?
Okazuje się, że BIM ciągle jest solą w oku
niektórych radnych, którzy niemal na każ−
dej sesji z uporem godnym lepszej sprawy
zajmują się bądź to kwestiami organiza−
cyjnymi redakcji, bądź zawartością pisma.
Tym razem pretekstem do zrugania redak−
tora naczelnego stała się publikacja w ma−
jowym numerze magazynu, odnosząca się
do finału sądowego konfliktu pomiędzy bur−
mistrzem Brzeska i radnym wojewódzkim
Czesławem Kwaśniakiem. Siedmiu rad−
nych, zrzeszonych w klubie „Inicjatywa
radnych dla Brzeska”, podpisało się pod
kuriozalnym w treści i formie oświadcze−
niem, w którym m.in. napisano:   „O me−
dialnym sporze pomiędzy burmistrzem
Janem Musiałem, a radnym wojewódzkim
Czesławem Kwaśniakiem napisano już
prawie wszystko. (...) Słuchając argumen−
tów obu stron konfliktu było jasne, iż żad−
nej ze stron, w tym także miastu Brze−
sku, awantura ta splendoru nie doda. Dla−
tego podobnie jak większość mieszkańców
przyjęliśmy z ulgą informację, że doszło
do ugody i wydawało się, że temat ten jest
w zasadzie zamknięty. (...) Z przerażeniem
i dużym zażenowaniem obserwujemy po−
czynania redaktora naczelnego BIM−u,
jak na łamach gazety samorządowej, już
nie po raz pierwszy za pieniądze podatni−
ków, w swoim lub burmistrza miasta Brze−
ska imieniu, pozwala sobie na jątrzenie,
sianie nienawiści oraz prowadzenie pry−
watnej „wendetty i brudnych wojenek”
powołując się niezmiennie na znane opi−
nii publicznej od kilku miesięcy fakty”.
− Czy w przytoczonym tekście jest choćby
jedno słowo nieprawdy? – retorycznym
pytaniem do autorów oświadczenia odpie−
rał atak burmistrz.
− Jeżeli gazeta samorządowa napisze jakieś
wyjaśnienie, napisze może w końcu parę
słów prawdy, to wszyscy są nagle zbulwer−
sowani – ripostował też Tadeusz Pa−
sierb,   wiceprzewodniczący Rady Miej−
skiej, wskazując na przysługujące dzien−
nikarzowi prawo do krytyki. − Uważam, że
taka gazeta powinna właśnie bronić pew−
nych spraw samorządowych, burmistrza
czy wyjaśniać nieprawdziwe publikacje w
innych gazetach. Zgadzam się, że są one
komercyjne i mogą pisać, co chcą. Szkoda
tylko, że wtedy nikt nie jest zbulwersowa−
ny, jeśli piszą źle o naszej Radzie czy bur−
mistrzu – dodał, a zamykający sesję prze−
wodniczący Lech Pikuła dosadnie skwi−
tował: − Widocznie, prawda w oczy kole...

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

ajowa sesja Rady Miejskiej przebiegła pod znakiem analizy funkcjonowania
placówek oświatowych z wiejskich rejonów gminy Brzesko, działalności
Krytej Pływalni, a także Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Ponadto zatwierdzono sprawozdania finansowe MOK−u oraz Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej

M
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zięki operatywności miejskich urzędników dosłownie w ostatniej chwili Gmina
Brzesko pozyskała blisko milion euro z funduszu PHARE 2002. Pieniądze
te zostaną przeznaczone na uzbrojenie pięciohektarowego terenu na
Pomianowskim Stoku. W ramach projektu wykonana będzie kanalizacja
sanitarna i opadowa dla przyszłych działek komercyjnych. Wiele wskazuje
na to, iż prace rozpoczną się jeszcze w trzecim kwartale tego roku.

D

Tu¿ przed przyst¹pieniem Polski do Unii Eu-
ropejskiej okaza³o siê, ¿e s¹ jeszcze w skali
kraju �rodki finansowe do wykorzystania
z programu PHARE 2002 �Spójno�æ spo³ecz-
no-gospodarcza�. Jedynym warunkiem siêgniê-
cia po te pieni¹dze by³o z³o¿enie wniosku i roz-
strzygniêcie komisji przed 30 kwietnia, gdy¿
owe fundusze mia³y charakter przedakcesyj-
nych. Brzesko mia³o na sporz¹dzenie pe³nej
dokumentacji do wniosku raptem miesi¹c. –
Nawet w³adze wdra¿aj¹ce nie dawa³y nam
wiêkszych szans, bo tak krótki okres prak-
tycznie uniemo¿liwia³ dobre przygotowanie
wniosku – �mieje siê burmistrz Jan Musia³. –
Mamy jednak bardzo dobre do�wiadczenie od-
no�nie wymaganych procedur. Nad ka¿dym
wnioskiem pracuje zespó³ ludzi w Urzêdzie
Miejskim, poczynaj¹c od Biura Promocji, po
s³u¿by inwestycyjne podleg³e wiceburmistrzo-
wi Dobranowskiemu – dodaje.
W koñcu informacja omiêdzynarodowym prze-
targu na budowê kanalizacji w Brzesku ukaza³a
siê na stronie internetowej UE, co by³o przypie-
czêtowaniem decyzji o przyznaniu �rodków.
Przy opracowywaniu wniosku wykorzysta-
no dokumentacjê wykonan¹ przez Biprokom
Kraków SA, natomiast przygotowanie doku-
mentacji przetargowej zlecono firmie CITEC
S.A. Inwestycjê warto�ci 912 tys. 110 euro
w 25 procentach bêdzie finansowaæ gmina.
Resztê pokryje Unia. Zakres robót obejmuje
budowê 14,6 km kanalizacji sanitarnej i opa-
dowej, co pozwoli uzbroiæ 5-hektarowy teren,

Milion
z ostatniego rozdania

który w planie zagospodarowania przestrzen-
nego przeznaczony jest pod handel, rzemios³o
oraz us³ugi zwi¹zane z transportem. Szacuje
siê, i¿ po sprzeda¿y dzia³ek mo¿e tutaj po-
wstaæ ok. 40 nowych miejsc pracy.
– Tereny te uznawane s¹ za rozwojowe. Wiele
firm rodzimych i z zewn¹trz wyrazi³o swoje
zainteresowanie nabyciem terenu. Ju¿ na eta-
pie projektowania uwzglêdniono przysz³e pla-

ny inwestycyjne w parametrach przekrojów
sieci kanalizacyjnej – twierdzi wiceburmistrz
Bogdan Dobranowski.
W³adze miasta nie ukrywaj¹, ¿e po zakoñcze-
niu inwestycji gmina na sprzeda¿y dzia³ek
mo¿e nie�le zarobiæ. – Chcemy, by miasto mog³o
siê rozwijaæ. Bez uzbrojenia trudno by³oby
wystawiaæ te tereny na sprzeda¿. Wykonanie
kanalizacji jest inwestycj¹ najdro¿sz¹. Potem
nieporównywalnie mniejszymi �rodkami mo¿-
na sfinansowaæ dalsze urz¹dzanie obszaru Po-
mianowskiego Stoku, takie jak chocia¿by wy-
tyczanie nowych dróg – uwa¿a burmistrz
Musia³. – Sprzedaj¹c nastêpnie te dzia³ki fir-
mom komercyjnym z pe³nym uzbrojeniem,
bêdziemy mogli pozyskaæ spory kapita³ dla
miasta, który mo¿e z kolei s³u¿yæ jako wk³ad
w³asny w kolejne przedsiêwziêcia.
Otwarcie ofert, wramach przetargu na wyko-
nanie sieci, nast¹pi 26 lipca, aprzewidywane
rozpoczêcie robót planowane jest jeszcze w trze-
cim kwartale tego roku. Zakoñczeniem za� prac
bêdzie siê mo¿na cieszyæ ju¿ pod koniec 2005
roku. – Jako jedyna gmina wPolsce skorzysta-
li�my ze �starych� �rodków z funduszu PHA-
RE. Jest to mi³y prezent dla mieszkañców Brze-
ska w momencie przyst¹pienia do UE – cieszy
siê wiceburmistrz Dobranowski. – Jest to rów-
nie¿ dodatkowy atut w promocji gminy.
Obecnie gmina Brzesko jest posiadaczem ok.
30 ha gruntów na Pomianowskim Stoku. Do-

tychczas na czê�ci tego obszaru powsta³ kom-
pleks handlowy Mark 1. Zakoñczy³y siê nato-
miast prace przy budowie zjazdu z obwodni-
cy, który otwiera dojazd do kolejnych dzia³ek.
Prawdopodobnie �pod m³otek� w pierwszej
kolejno�ci pójdzie dzia³ka usytuowana powy-
¿ej nowo powsta³ej drogi.

Tekst i fot.
IRENEUSZ  WÊGLOWSKI

Mamy dodatkowy milion! Bogdan Dobranowski, Jan Musiał
i Bogusław Babicz dzielą się tą radosną informacją
z uczestnikami konferencji prasowej.

Na Pomianowskim Stoku zakończyła się właśnie budowa zjazdu z obwodnicy
w kierunku terenów komercyjnych.
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Zapewne nie ka¿demu wiadomo, i¿ w powiecie
dzia³a 59 jednostek OSP, w których s³u¿y po-
nad 1300 druhów ratuj¹cych, ramiê w ramiê ze
stra¿akami zawodowymi, ludzkie ¿ycie i doby-
tek. Obchody �wiêta brzeskich stra¿aków za-
szczyci³ swoj¹ obecno�ci¹ zastêpca ma³opolskie-
go komendanta wojewódzkiego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, m³. bryg. Bogus³aw Kogut
(niegdy� komendant w Brzesku). Wtak wyj¹t-
kowym dniu nie zabrak³o odznaczeñ resorto-
wych dla wyró¿niaj¹cych siê ratowników.
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi odznaczono Aloj-
zego Zabijaka iJózefa Ma³ochê, Br¹zow¹
Odznak¹ �Zas³u¿onego dla ochrony przeciw-
po¿arowej� uhonorowano starostê Grzegorza
Wawrykê, natomiast dyplom komendanta g³ów-
nego PSP wrêczono m³. asp. Ma³gorzacie S³o-

15 maja strażacy z całego powiatu brzeskiego wspólnie świętowali swój dzień.
Nie zabrakło przemówień, nominacji na wyższe stopnie, odznaczeń resorto−
wych, a także pokazów sprzętu ratowniczego. Organizatorami uroczystości,
obok Komendy Powiatowej PSP, był także Związek OSP oraz lokalne władze
samorządowe wszystkich szczebli.

Tomograf znowu w szpitalu
W BRZESKIM szpitalu znowu można prze−
prowadzać badania tomograficzne. Po−
wstała kiedyś pracownia otrzymała tomo−
graf komputerowy w darze od Kongresu
Polonii Amerykańskiej, ale po kilku latach
urządzenie zepsuło się, a naprawa okaza−
ła się zbyt kosztowna. W końcu zdecydo−
wano się na zakup nowego aparatu marki
Simens, jednego z najnowocześniejszych
w województwie. Uroczystego otwarcia
dokonano 6 maja. Tomograf kosztował
brzeski szpital 1,7 mln zł, ale dyrektor miej−
scowego ZOZ, Józefa Szczurek, uważa,
że na ratalne spłaty zaciągniętego kredytu
szpital zarobi prowadzonymi badaniami.
Do tej pory trzeba było finansować prze−
wozy chorych do Tarnowa lub Krakowa.
Oby służył bezawaryjnie jak najdłużej.

Muzyka odnaleziona
Z OKAZJI Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Odnalezionej w Kościele św. Mał−
gorzaty w Dębnie odbył się koncert ośmio−
osobowego chóru ukraińskiego „Sonorus”.
Oktet zaprezentował starą muzykę cerkiew−
ną. Dębińskie Centrum Kultury tradycyjnie,
od lat czynnie włącza się do współorganiza−
cji tej wielkiej małopolskiej imprezy.

Czchów wyróżniony
CZCHÓW został laureatem konkursu „Mądra
Gmina 2003” organizowanego przez Mało−
polski Instytut Samorządu Terytorialnego i Ad−
ministracji w Krakowie. Wręczenie nagród
i dyplomów nastąpiło w trakcie konferencji
„Wyzwania dla Małopolski w przededniu ak−
cesji”. Tytułami „Mądrej Gminy” MISTiA ho−
noruje samorządy, których urzędnicy poprzez
ustawiczne kształcenie nieustannie podnoszą
swe kwalifikacje.

Testy gimnazjalistów
BLISKO 600 uczniów gimnazjów z terenu
gminy pisało testy, które są przepustką do
dalszego kształcenia w szkołach średnich.
Testy rozwiązywano przez dwa dni – w pierw−
szym zadania humanistyczne, w drugim ma−
tematyczno−przyrodnicze. Zwolnieni byli tyl−
ko laureaci konkursów przedmiotowych, w su−
mie siedmiu uczniów.

Sortowni nie będzie?
PRZYNAJMNIEJ na razie gmina Brzesko
wycofała się z pomysłu budowy sortowni
odpadów komunalnych w Mokrzyskach.
Przesądziły o tym negatywne opinie miesz−
kańców wsi, a także protest podpisany przez
liczną grupę osób z sąsiedniego Bucza.
Burmistrz Jan Musiał uważa, iż niczego
nie da się robić na siłę, a przyzwolenia spo−
łecznego na tę inwestycję nie ma.

wiak. Z³oty Medal �Za zas³ugi dla po¿arnic-
twa� odebrali: Jan Musia³ (burmistrz Brzeska),
st. ogn. W³adys³aw Imio³o, Zdzis³aw Reczek,
Stefan Nowak, Piotr Musia³, Robert Baczew-
ski, Antoni Przyby³o, Roman Oæwieja,
Krzysztof Perc, Piotr Domek, Andrzej St¹-
siek, Robert Rosa, Karol Wnêk i Józef Szu-
ba. Natomiast srebrny medal przyznano: ogn.
Marianowi Czy¿owi i Januszowi Przeklasie,
abr¹zowy: m³. asp. Krzysztofowi Burzawie,
m³. asp. Iwonie Jakubas oraz st. sek. Toma-
szowi Nowakowi. Niektórzy stra¿acy z komen-
dy PSP otrzymali tak¿e awanse na wy¿sze stop-
nie s³u¿bowe. Byli w�ród nich: Krzysztof
Mê¿czyzna, Marian Czy¿, Krzysztof �mie-
tana, Grzegorz Domaga³a, Tadeusz Goleniec,
Witold Kury³o i Zbigniew Ró¿ak.         (IW)

F
ot

. 
M

. 
K

ot
fi

s

Strażackie świętowanie

14 maja w ramach programu szkoleniowego w zakresie zarządzania ochroną
środowiska, organizowanego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Między−
narodowego, gościła w Brzesku rządowa delegacja Bośni i Hercegowiny.
Administracja amerykańska bardzo wysoko ocenia zarządzanie ochroną środowiska
w Polsce i do przeprowadzenia tego programu wybrała firmę konsultingową Lemtech,
natomiast do przedstawienia systemu na szczeblu gminy wytypowano Brzesko.
Goście zapoznali się ze sposobami realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na
wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Z zainteresowa−
niem wysłuchali również informacji na temat uwarunkowań prawnych, związanych
m.in. z wydawaniem warunków zabudowy terenu dla inwestycji mających wpływ na
ochronę środowiska, a także z realizacji tych zadań. W prelekcji wzięli udział przed−
stawiciele gminy, powiatu oraz firmy Matik Chemiplast. Goście z Bośni zwiedzili
następnie Browar Okocim, a w trakcie wycieczki poznali działania jego zarządu
w kwestii zmniejszania uciążliwości zakładu dla środowiska. (p)

Bośniacy podpatrywali



9

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYczerwiec 2004 W BRZESKU I OKOLICY

Bucze to  jedna z nielicznych miejscowości w regionie brzeskim, słynąca z za−
radności rolników i pomysłowości w sposobach utrzymania się na niełatwym
przecież rynku. Działają tutaj fermy strusi, a także hodowla danieli prowa−
dzona przez Alfreda Baniaka. I chociaż może „kokosów” nie przynoszą, to
pozwalają właścicielom z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Są strusie,
mogą być daniele

– Hodowanie danieli to nie praca, awrêcz przy-
jemno�æ. Te zwierzêta s¹ wyj¹tkowo ma³o wy-
magaj¹ce. Nie potrzebuj¹ du¿ych ilo�ci paszy,
wielkich wybiegów czy specjalnych zabiegów
pielêgnacyjnych. Wiêksz¹ czê�æ po¿ywienia
same znajduj¹ i to w³a�nie pastwisko stanowi
dla nich wiêksz¹ czê�æ bazy ¿ywieniowej –
mówi Alfred Baniak . Pewne jest natomiast
to, ¿e daniele musz¹ siê znajdowaæ na fermie
usytuowanej w spokojnej okolicy, oddalonej od
ruchliwych dróg, nienara¿onej na penetracjê lu-
dzi i wa³êsaj¹cych siê psów. Najlepiej mo¿li-
wie blisko zabudowañ gospodarskich, ze wzglê-
du na ³atwo�æ dozoru. Te wszystkie wymagania
spe³nia hodowla w Buczu. Miejsce rzeczywi-
�cie jest urokliwe i niezwykle spokojne, ale
o tym ju¿ pisali�my kilka miesiêcy wcze�niej
w materiale po�wiêconym tej miejscowo�ci.
Rolników zainteresowanych podjêciem po-
dobnego wyzwania trzeba jednak ostrzec. Ho-
dowla fermowa nie bêdzie jakim� szczególnie
intratnym interesem. Jest to dzia³alno�æ rolni-
cza, której op³acalno�æ zale¿eæ bêdzie od cen

Nadużycia w Złotej
OKOŁO 10 tys. zł  zniknęło z kasy Ośrod−
ka Szkolno−Wychowawczego w Złotej,
którego organem prowadzącym jest po−
wiat. Sprawę wykryły główna księgowa
oraz kasjerka. Szybko ustalono, że do li−
stopada ubiegłego roku poprzednia ka−
sjerka podejmowała z konta część należ−
ności wpływających na rzecz ośrodka z ty−
tułu opłat za pobyt i naukę wychowanków.
Sprawą zajmuje się prokuratura, a dyrek−
torka placówki sama złożyła rezygnację
z zajmowanego stanowiska.

Jubileuszowe ostatki
8 MAJA podczas mszy św. odprawionej
na polowym ołtarzu pod przewodnictwem
biskupa Wiktora Skworca nastąpiło
w Szczepanowie zamknięcie roku jubile−
uszowego, obchodzonego z okazji rocz−
nicy kanonizacji św. Stanisława. Zwień−
czeniem uroczystości był również odpust
połączony z celebracją 925. rocznicy
śmierci biskupa i męczennika.

Posprzątana Uszwica
WĘDKARZE zrzeszeni w kole Carlsberg−
Okocim SA zebrali z brzegów Uszwicy
około 10 metrów sześciennych śmieci.
W akcji porządkowania rzeki wzięło udział
20 wędkarzy. Tak duża ilość odpadów
usunięta została tylko na odcinku od mo−
stu w Porębie Spytkowskiej do jazu
w Brzesku.

Interesujące prace
DZIESIĄTKI ciekawych wyrobów artystycz−
nych, wykonanych różnymi technikami
i inspirowanych rozmaitymi motywami
zaprezentowano podczas wystawy prac
dyplomowych absolwentów Technikum
Ceramicznego w Łysej Górze. O atrakcyj−
ności tych prac świadczy fakt, iż większa
część ekspozycji została sprzedana jesz−
cze przed jej otwarciem.

Na rynku księgarskim
BIBLIOTECZKA książek o Brzesku po−
większyła się w ostatnim czasie o kilka
interesujących pozycji. Zachęcamy do
lektury autobiografii Kazimierza Biela
„Czy mogłem postąpić inaczej? oraz
opracowań monograficznych: „Kościo−
ły i parafie miasta Brzeska − 1385−2003”
(autorzy: Feliks Kiryk i Stanisław Piech),
„Wezwał ich Pan” − o duchownych wy−
wodzących się z parafii brzeskiej (autor
− Franciszek Kostrzewa) i „130 lat w
służbie społeczeństwu. Dzieje Banku
Spółdzielczego w Brzesku 1874−2004”
(autorzy − Piotr Paweł Duda i Magdale−
na Węgrzyn).

miêsa, skali produkcji i jej intensywno�ci, trak-
towania przez pañstwo (dop³aty, kredyty,
preferencje itp).
Alfred Baniak ma obecnie wswoim stadzie dwa-
na�cie danieli, ale nie jest zachwycony wysoki-
mi cenami materia³u hodowlanego niezbêdnego
do dalszej rozbudowy gromadki jeleniowatych.
Problemem jest równie¿ zbyt. Potencjalnymi
klientami s¹ restauracje, pensjonaty, hotele, które
jednak oczekuj¹ ci¹g³o�ci dostaw miêsa bez
uwarunkowañ podyktowanych sezonowo�ci¹
odstrza³ów. Zainteresowanie wysokiej jako�ci
dziczyzn¹ z ferm ci¹gle ro�nie. Miêso posiada
bowiem wysoki standard higieniczny (zwierzy-
na poddawana jest ci¹g³emu dozorowi wetery-
naryjnemu), gwarancjê jako�ci i doskona³e wa-
lory smakowe. Póki co, miêso danieli zachwyca
podniebienia przede wszystkim bogatszych
i bardziej wybrednych klientów restauracji, czê-
sto z Zachodu. Mieszkañcy Unii Europejskiej
preferuj¹ miêso danieli sprowadzane z Polski,
gdy¿ jest ono znacznie lepsze od tego pocho-
dz¹cego z Indonezji.              (IW)

Anna Styrna (lat 83)
Maria Bogusz (59)
Eleonora Kozioł (68)
Zofia Zięba (78)
Helena Senderak (90)
Władysław Brzyk (94)
Irena Nazimek (75)
Janina Mazur (48)
Wiesław Rubach (51)
Wojciech Staśko (72)
Józef Młynarczyk (66)
Józef Nowak (91)
Edward Pach (56)
Władysław Wąs (91)
Mieczysław Dubiel (73)
Zdzisław Pamuła (67)

Jan Prusak (68)
Maria Zaleńska (93)
Janina Rędzina (82)
Janina Berkowicz (82)
Kazimierz Kłusek (80)
Arkadiusz Kowalczyk (26)
Mariusz Gurgul (20)
Józefa Szczebak (85)
Roman Macheta (59)
Zofia Rojek (78)
Maria Gawlik (94)
Bolesław Bartys (84)
Maria Wis (99)
Julia Wąs (85)
Julia Sacha  (73)
Jan Targosz (67)
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By utrzymać wysoki poziom gotowości gminnego i powiatowego systemu
wykrywania i alarmowania w tych jednostkach administracyjnych, przynaj−
mniej raz w roku, odbywają się ćwiczenia i treningi sprawności poszczegól−
nych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności.

Dom opieki
Willa Miłkówka

w Dobrej (vis a vis budynku stacji PKP) k. Limanowej

Gwarantujemy solidną opiekę i najmilszą w Małopolsce obsługę
Jesteśmy laureatem plebiscytu czytelników Gazety Krakowskiej w roku 2003

„Wielkie odkrywanie Małopolski” i zostaliśmy nagrodzeni Certyfikatem
Małopolskiej Organizacji Turystycznej

tel. (018)33−30−124, tel. kom. (696)947 943
www.milkowka.com.pl

Zapraszamy osoby starsze na pobyty stałe i krótkoterminowe
Ceny do negocjacji

B&B oferujemy również: dodatkowy apartament do wynajęcia „Romeo i Julia”

Trwa kolejna edycja konkur−
su „Brzesko – Czysta Gmina”.
W Urzędzie Miejskim odbyło
się spotkanie organizatorów
z nauczycielami szkół, którzy
są odpowiedzialni za realizację
programu konkursowego.
W spotkaniu uczestniczyli także
dyrektor firmy Agro−Film – Zakła−
du Gospodarki Odpadami z Tar−
nowa, Dariusz Skrzypek oraz
główny koordynator ds. ochrony
środowiska firmy Kodak Warsza−
wa, Andrzej Polak. Jeszcze
w grudniu ubiegłego roku gmina
Brzesko zawarła porozumienie
z wymienionymi firmami, na mocy
którego zorganizowano bezpłatną
obsługę i selektywną zbiórkę zuży−
tych baterii. Agro – Film dostar−
czył do szkół i przedszkoli pojem−
niki na te odpady, które odbierze
następnie od dzieci.
Równocześnie ogłoszony został
konkurs, traktujący właśnie
o zbiórce zużytych baterii. Każda
placówka oświatowa, która bierze
udział w akcji otrzyma od firmy
Kodaka aparat fotograficzny oraz
książki o nauce fotografowania.
Przewidziano także upominki dla
uczniów. Rozstrzygnięcie konkur−
su nastąpi w czerwcu. Szkoła, któ−
ra zajmie w nim pierwsze miejsce
otrzyma czek na kwotę 500 zł (fun−
dowany przez Agro Film), nato−
miast dla II i III miejsca przewi−
dziano odpowiednio po 200 i 100 zł
(fundowane przez gminę).    (IW)

Warto wiedzieć, że w gminie,
w momencie zaistnienia zagroże−
nia, powoływane są w trybie na−
tychmiastowym drużyna wykry−
wania i alarmowania oraz dru−
żyna wykrywania zagrożeń
(Browar Okocim). Natomiast
w każdym sołectwie i większych
zakładach pracy powstają punk−
ty alarmowania. Z kolei w powie−
cie działa wówczas Powiatowy
Ośrodek Analizy Danych i Alar−
mowania.
W kwietniu br. na terenie powia−
tu brzeskiego odezwały się
wszystkie syreny, które zainicjo−
wały trening z udziałem pracow−
ników Obrony Cywilnej staro−
stwa i poszczególnych gmin,
a także zaangażowanych osób
posiadających odpowiedni przy−
dział organizacyjno−mobilizacyj−
ny. Część praktyczna tych ćwiczeń
obejmowała pokaz sposobów
analizy informacji o zagrożeniach
i reagowania na nie, wykorzysta−
nie dostępnych środków informa−
tycznych, łączności i urządzeń

Sekcja łączności
z drużyny wykrywania

i alarmowania gminy
Brzesko. Fot. (IW)

Zbierajmy baterie!

W pełnej gotowości...

alarmowych. Dzięki takim działaniom
ludność może się zapoznać z powszech−
nymi sygnałami ostrzegawczymi,
a uczestniczący w ćwiczeniach doskonalą
swe umiejętności w zakresie obróbki na−
pływających informacji o niebezpieczeń−
stwach i dysponowaniu, w zależności od
potrzeb, odpowiednich służb reagowania
kryzysowego.
Brzeskim manewrom formacji OC przy−
glądali się specjaliści z Wydziału Zarzą−
dzania Kryzysowego Małopolskiego Urzę−
du Wojewódzkiego. – Ćwiczenia miały na
celu sprawdzenie systemów alarmowych,
przeszkolenia członków formacji OC w za−
kresie podejmowania decyzji odnośnie
zaistniałego zagrożenia, posługiwania się
mapą z siatką UTM oraz przyrządami
dozymetrycznymi – mówi podinspektor
ds. obrony cywilnej UM w Brzesku, Sta−
nisław Przepiórka.  iw
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– Piętnaście lat pracy duszpaster−
skiej na rzecz brzeskiej społeczno−
ści zostało docenione nadaniem
Księdzu Dziekanowi tytułu „Hono−
rowy Obywatel Miasta Brzeska”.
Czym dla Księdza jest to szczegól−
ne wyróżnienie?
– To przede wszystkim wielka satys−
fakcja, która dodaje sił i pewności
w dalszych działaniach. Ale jednocze−
śnie mam świadomość, że to wyróż−
nienie stanowi dla mnie zobowiąza−
nie, za którym kryją się pewne ocze−
kiwania tych, którzy postanowili
nadać mi ten honorowy tytuł. Próbuję
te oczekiwania rozpoznać, by jak naj−
lepiej na nie odpowiedzieć. Wreszcie,
odczytuję to wyróżnienie jako potwier−
dzenie słuszności moich dokonań.
– Co było najbardziej znaczącego
w tym okresie? Co przesądziło
o tym, że postanowiono nadać Księ−
dzu ten zaszczytny tytuł?
– Właściwie, nie do mnie należy kie−
rować to pytanie, lecz do ludzi, którzy
byli inicjatorami tego wyróżnienia.
Sądzę jednak, że nie bez znaczenia
były moje dobre relacje ze środowi−
skiem lokalnym. Te kontakty charak−
teryzują się wzajemnym zrozumie−
niem i pomocą. Muszę podkreślić, że
wielokrotnie spotykałem się z wielo−
ma gestami życzliwości pod moim ad−
resem. Wystarczy choćby wspomnieć
o zorganizowaniu jadłodajni, funkcjo−
nującej dzięki współpracy z Urzędem
Miejskim i cechem rzemieślniczym.
Władze miasta wsparły remont muru
cmentarnego, budowę przykościelnego

Zaakceptowany

Uchwałą Rady Miejskiej, jako wyraz „podziękowania społeczeństwa za służbę Bogu i mieszkańcom naszej
społeczności”, tytuł – Honorowy Obywatel Miasta Brzeska uroczyście przyznano ks. Zygmuntowi Bochenkowi,
podczas obchodów Święta 3−Maja. W liście uzasadnianiającym podjęcie takiej decyzji, napisano m.in.: „Ksiądz Dziekan
to tytan pracy, niestrudzony animator wszelkiego rodzaju działań i prac nie tylko duszpasterskich, ale i organizacyjnych,
menedżerskich oraz wielu innych, dzięki którym pod patronatem Parafii działają: Akcja Katolicka, Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga, Ruch dla Lepszego Świata, Civitas Christiana, Koło Lekarzy Polskich, Katolickie Stowarzyszenie
Wychowawców, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Klub Seniora, Stowarzyszenie „Ostoja”, Wspólnota
Samarytańska, Caritas Parafialny. (...) Wszystkie działania podejmowane przez Księdza Dziekana służą polepszaniu
życia rodzin, osób ubogich, chorych, dzieci i młodzieży z rodzin mniej zamożnych, zagrożonych patologiami. Uruchomione
świetlice dla dzieci i młodzieży cieszą się dużym zainteresowaniem. Mają one wpajane podczas zabawy podstawowe
wartości chrześcijańskie, uczą się zasad współżycia w grupie, wzajemnej pomocy. Postawę Księdza Dziekana można
odzwierciedlić słowami śp. Kardynala Prymasa Stefana Wyszyńskiego: z drobiazgów życiowych, wykonywanych
wielkim sercem, powstaje wielkość człowieka.” Z ks. Zygmuntem Bochenkiem, rozmawia Marek Latasiewicz

W ludziach
cenię sobie
ich małe cnoty.
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podjazdu dla niepełnosprawnych, czy
oświetlenia kościoła. Starostwo Powia−
towe natomiast przekazało nam budy−
nek dawnego ambulatorium Browaru
Okocim, gdzie dziś mieści się Szkoła Ka−
tolicka. To takie namacalne, material−
ne efekty współpracy, ale znacznie wy−
żej oceniam przejawy współpracy ducho−
wej, widocznej choćby we wspólnych
wysiłkach kierowanych na wychowanie
dzieci i młodzieży. Wysoko sobie cenię
pomoc przy organizowaniu Tygodni Kul−
tury Chrześcijańskiej, Brzeskich Dni
Młodych czy mających zaledwie kilku−
letnią tradycję Brzeskich Dni Rodziny.
Wydaje mi się, że właśnie ta inicjaty−
wa chyba najbardziej jest owocem
wspólnego działania parafii i powstałej
przy Urzędzie Miejskim Komisji ds. Ro−
dziny. Początki tej współpracy zaczęły
się w 2000 roku od przygotowanego przez
członków tej komisji raportu o brzeskiej
rodzinie. Z kolei przy organizacji Dni
Młodych należy wspomnieć o wielkim
zaangażowaniu nauczycieli, dzięki któ−
rym w programie święta naszej młodzie−
ży znajduje się bardzo wiele imprez i za−
wodów sportowych.
– Wiem, że zaangażowanych w te
przedsięwzięcia jest wielu ludzi. Ale
skromnie pomija Ksiądz przede
wszystkim własną, inspirującą rolę.
– Bo to istotnie dzięki otwartości tych
ludzi, animatorów kultury, sportu, wy−
chowania, profilaktyki, można było pod−
jąć się tak ambitnych wyzwań. Ich dzia−
łania widoczne były od dawna. Warto
choćby wymienić wspólne inicjatywy,
związane z organizacją pomocy ludziom
zagrożonym alkoholizmem. Owszem,
parafia miała swój udział w powstaniu
klubu „Szansa” czy Grupy Anonimowych

Alkoholików, ale sami niewiele byśmy
zdziałali. Nie można też zapomnieć, że
w trudnym okresie przełomu, na począt−
ku lat dziewięćdziesiątych, przygarnę−
liśmy do parafii Ochotnicze Hufce Pra−
ce. Dzisiaj, w nieco innym kształcie, zna−
lazły swe miejsce w strukturach
Brzeskiej Rodziny Kolpinga, nastawio−
nej przecież w głównej mierze na pomoc
młodym ludziom.
– W istocie nie można nie dostrzec
tych osiągnięć, a ich lista jest z pew−
nością o wiele dłuższa. Nie ma
Ksiądz jednak poczucia niedosytu,
że czegoś nie udało się szczęśliwie
sfinalizować?
– Ależ proszę pana, takich niedokoń−
czonych i niezrealizowanych spraw za−
wsze jest bardzo dużo. Wspomnę tyl−
ko o niektórych. Przede wszystkim
mam takie przeświadczenie, że zarów−
no młodzież, jak i jej wychowawcy
z pewną rezerwą odnoszą się do reda−
gowanego i wychodzącego tutaj w Brze−
sku, a kolportowanego w całym kraju
magazynu dla młodzieży „Wzrastanie”.
Boleję nad tym, że młodzież nie za czę−
sto sięga po to pismo, a rodzice spe−
cjalnie nie widzą takiej potrzeby. Moje
oczekiwania – nie ukrywam – były
większe. Odczuwam także niedosyt
,mając świadomość, że my, duszpaste−
rze nie zawsze umiemy pomóc młodzie−
ży, przygotowującej się do sakramentu
małżeństwa. Słabym pocieszeniem jest
fakt, że nie jest to tylko problem na−
szej brzeskiej parafii i tutejszej mło−
dzieży. Podobnie zresztą, jak sprawa
pomocy młodym ludziom, którzy mu−
szą wyjeżdżać do pracy za granicę, gdzie
przeżywają poważne rozterki. Mam
świadomość, że nie przygotowujemy ich

należycie do tego, żeby tam umieli za−
chować swoje największe wartości, dba−
li o sprawy wiary, umieli pokonywać
kryzysy, które w konsekwencji często są
powodem rozpadu rodziny.
– Czy podobne problemy Ksiądz
eksponuje, robiąc bilans całej, bli−
sko pięćdziesięcioletniej kapłań−
skiej misji?
– Hm... Najogólniej mówiąc, uważam,
że wciąż nie potrafimy zaszczepić w lu−
dziach świeckich prawdziwie dojrzałej
wiary, która przejawia się utożsamie−
niem z Kościołem i przejmowaniem za
niego odpowiedzialności. Nie ma też co
udawać – nie potrafimy prowadzić dia−
logu z młodzieżą, jesteśmy za bardzo
zamknięci na jej problemy.
– Surowa to samokrytyka kapłana,
który przecież gros swego życia po−
święcił organizacji duszpasterstwa
młodzieży...
– Może dlatego bardziej znane mi są
problemy młodzieży i ogrom zadań, ja−
kim trzeba sprostać.
– Jakie wartości u swoich parafian
ceni Ksiądz najwyżej?
– Może to, co powiem nie jest całkiem
poprawne teologicznie, ale bardzo so−
bie cenię małe, zwyczajne, ludzkie za−
lety. Takie, jak: słowność, punktual−
ność, życzliwość, umiejętność przeba−
czania i zrozumienia drugiego
człowieka oraz postrzegania u innych
pozytywnych cech. O tych małych cno−
tach pisze w swoich listach święty Pa−
weł. Tworzą one fundament, na którym
można budować Boże relacje: wiary,
nadziei, miłości. Takim samym prze−
słaniem kieruje się mój seminaryjny
kolega, ks. biskup Władysław Bobow−
ski, który jako motto swej posługi bi−
skupiej przyjął hasło: „Humanum in−
divinare” („Przebóstwiać to, co ludz−
kie”). To „przebóstwianie” należy
realizować w odniesieniu do zwykłych,
codziennych, na wskroś ludzkich,
spraw. Niestety, jakże często w naszym
systemie wychowawczym zapomina się
o tych z pozoru drobnych sprawach.
– Kierowanie przez Księdza brzeską
parafią przypadło na pierwsze lata
wolnej ojczyzny. Słyszy się jednak
głosy, że w czasach minionego ustro−
ju, kapłanom łatwiej było dotrzeć
do ludzi, mobilizować do wspólnej
pracy w parafii. Jak Ksiądz ocenia
okres transformacji?
– To są nieporównywalne rzeczy, ale nie
ulega wątpliwości, że w nowych okolicz−
nościach księżom pracuje się zdecydo−
wanie łatwiej. Przecież są inne relacje
z lokalnymi władzami, jest swoboda
działania, wolność wypowiedzi. I to, co
jest szczególnie mi bliskie, nie ma ogra−

Uroczystość nadania tytułu Honorowy Obywatel Brzeska. Ks. Zygmuntowi Bochenkowi
symboliczną statuetkę wręcza burmistrz Jan Musiał.              Fot. M. Kotfis
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niczeń w tworzeniu prasy katolickiej.
Trzeba jednak podkreślić, że trudniej
teraz pracuje się katechetom. Mimo że
mają zapewnione warunki organizacyj−
ne – uczą w szkołach, pobierają pensje
– to jednak nastawienie młodzieży jest
bardziej niechętne, a niekiedy wręcz
wrogie. Kiedyś nie napotykano na ta−
kie problemy – była niejako naturalna
selekcja: jeśli ktoś nie chciał uczęsz−
czać na lekcje religii, to bez żadnych
konsekwencji po prostu nie przychodził
do sali katechetycznej. Dobrze sięgnąć
po najświeższą publikację o naszej
parafii („Kościoły i parafie miasta Brze−
ska” – aut. Feliksa Kiryka i Stanisła−
wa Piecha – przyp. ml) i odnaleźć w niej
wspomnienia dawnych katechetów, któ−
rzy mieli znakomity kontakt z młodzie−
żą. Mimo że lekcje religii odbywały się
poza szkołą, sale katechetyczne były
pełne, a uczący kapłani mieli satysfak−
cję z tej pracy. Teraz znacznie im trud−
niej o akceptację.
– Kolejnym przełomem w naszym
błyskawicznie zmieniającym się
świecie było wejście Polski do Unii
Europejskiej. Czy fakt ten rozbudza
w Księdzu nadzieję, czy wywołuje
więcej obaw?
– Myślę, że nie powiem nic oryginal−
nego na ten temat. Podzielam obawy
bardzo wielu Polaków. Ale widzę
w przynależności do Unii Europejskiej
wielką szansę dla naszego kraju,
a zwłaszcza dla młodzieży. Obserwu−
ję zresztą, jak młodzi ludzie chcą z tej
szansy skorzystać, z zapałem przygo−
towują się do korzystania z nowej sy−
tuacji. Te obawy raczej charakteryzu−
ją ludzi starszych i w średnim wieku,
nieskorych do zmian. Na pana pyta−
nie mógłbym odpowiedzieć hasłem, za−
czerpniętym z niedawnego Listu Bi−
skupów Polskich, które umieściliśmy
jako motto ostatnich Brzeskich Dni
Młodych. Oto to zdanie: „Apelujemy
do młodych Polaków, aby z entuzja−
zmem włączyli się w dzieło kształto−
wania oblicza Europy w oparciu o war−
tości chrześcijańskie”.
– Co w tych piętnastu latach zmie−
niło się w brzeskiej parafii?
– Zaczynając od spraw materialnych,
to zapewne najbardziej widoczne zmia−
ny dotyczą wyposażenia kościoła. Uda−
ło się odnowić starą część budynku oraz
urządzić nową, a w dolnym kościele
urządziliśmy salę teatralną, w której
odbywają się Tygodnie Kultury Chrze−
ścijańskiej, spotkania, seminaria, lo−
kalne sympozja. Aula Chrystusa Kró−
la służy także szkołom, stowarzysze−
niom, organizacjom niepełnosprawnych.
Ale, bez wątpienia, każdy inny pro−

ks. prałat  ZYGMUNT BOCHENEK
Urodził się 1 lipca 1934 roku w Rop−
czycach, w woj. podkarpackim. Świę−
cenia kapłańskie przyjął 23 czerwca
1957 roku, po ukończeniu Seminarium
Duchownego w Tarnowie. Był wikariu−
szem w parafiach w Wielopolu Skrzyń−
skim (mieszkał w dawnym domu Tade−
usza Kantora), Czarnym Potoku k. Łącka
i Mielcu−Osiedle. Studiował w Instytu−
cie Teologii Pastoralnej na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, a następnie
był wieloletnim Dyrektorem Wydziału
Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie i członkiem
Komisji Episkopatu ds. Młodzieży. Pro−
boszczem Parafii Maryi Matki Kościoła
i św. Jakuba Apostoła jest od 1989
roku. W roku 2001 mianowany został
Kanonikiem Honorowym Kapituły Ka−
tedralnej w Tarnowie. Od 1986 roku jest
redaktorem naczelnym ogólnopolskie−
go magazynu młodzieżowego „Wzra−
stanie” oraz od 2000 roku parafialnego
pisma „Kościół nad Uszwicą”. W maju
2004 roku wyróżniony tytułem „Hono−
rowy Obywatel Miasta Brzeska”.

boszcz robiłby na moim miejscu to
samo. Mam wielką satysfakcję, że
wspólnym wysiłkiem wielu parafian
udało się tak wiele zrobić. Sporo zmie−
niło się także w sferze dokonań ducho−
wych. Bardziej wyczerpującą odpowie−
dzią na to pytanie można znaleźć w VI
rozdziale wydanej przed kilku tygo−
dniami monografii „Kościoły i parafia
miasta Brzeska”. Nosi on tytuł: „Kro−
nika wydarzeń z lat 1989−2003”. Mo−
nografię tę – pierwszą w ponad 600−
letniej historii Parafii św. Jakuba –
bardzo polecam wszystkim Czytelni−
kom BIM−u.
– Jest się czym pochwalić, ale za−
pewne docierają do Księdza głosy
niezadowolonych...
– Oczywiście, bo zawsze można zrobić
coś lepiej. Sądzę jednak, że w pierw−
szych latach mojego proboszczowania,
kiedy – mówiąc wprost – byłem źle ro−
zumiany przez parafialną społeczność,
tych niezadowolonych było więcej. To
w dużej mierze była moja wina. Może
po wielu latach pracy poza parafią, jako
urzędnik kurialny, trudno mi było do−
stosować się do innego charakteru ob−
cowania z wiernymi. Sądzę jednak, że
z czasem przeszkody zostały usunięte.
– Przed jakimi zagrożeniami staje
dzisiaj mieszkaniec naszego miasta?
– Największym zagrożeniem jest kul−
tura laicka, ów pełzający ateizm, cha−
rakteryzujący się obojętnością wobec
religii i dystansowaniem się do warto−
ści chrześcijańskich. Coraz częściej ob−
serwuję u ludzi zamykanie się w sobie,
nie przejawiają żadnej aktywności
w działaniach na rzecz innych. Nie za−
wsze wynika to z ich egoizmu, lecz ra−
czej z obaw, przykrych wcześniejszych
doświadczeń, ale także jest to efekt
wewnętrznego buntu, gdyż nie widzą
dla siebie perspektyw rozwoju. Na in−
nego rodzaju zagrożenia narażone są
wartości rodzinne. Poważnym proble−
mem są wreszcie patologie społeczne,
bo – wydaje mi się – nie maleje liczba
ludzi zagrożonych alkoholizmem i in−
nymi uzależnieniami. Nie ukrywam
więc pewnego żalu do brzeskiego sa−
morządu, który okazał zbyt daleko idący
liberalizm w tej sprawie i decydując się
na zwiększenie liczby punktów sprze−
daży alkoholu, otworzył być może praw−
dziwą puszkę Pandory.
– Wspomniał Ksiądz o swojej dzia−
łalności na niwie wydawniczej. Czy
dziennikarskie przedsięwzięcia to
tylko hobby, czy też ważny instru−
ment w pracy duszpasterskiej?
– To, co było kiedyś moim hobby, z cza−
sem stało się częścią mego duszpaster−
stwa. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem

profesjonalnym dziennikarzem i publi−
cystą, ale udało mi się znaleźć odpo−
wiednich ludzi, którzy zarówno pismo
dla młodzieży „Wzrastanie”, jak i de−
kanalny magazyn „Kościół nad Uszwi−
cą”, redagują na dobrym poziomie. Ak−
ceptacja czytelników potwierdza potrze−
bę kontynuacji tej działalności,
utwierdza nas w przekonaniu, że war−
to to robić, bo przyczynia się – jak wła−
śnie „Kościół nad Uszwicą” – do inte−
gracji środowisk parafialnych. Cieszę
się, że potrafiłem się wtopić w to śro−
dowisko i nie jestem obcym ciałem
w brzeskiej społeczności. Zostałem
przez nią zaakceptowany, czego ten za−
szczytny tytuł, jakim mnie uhonorowa−
no, jest najlepszym wyrazem.
– Uważa się Ksiądz za człowieka
szczęśliwego?
– Zaskakuje mnie pan coraz trudniej−
szymi pytaniami, ale takie pana pra−
wo. Spróbuję więc odpowiedzieć tak:
z czasem, jak przybywa mi lat, przy−
bywa mi także optymizmu. I jeśli tak
pojmować szczęście, to istotnie zbli−
żam się do tego stanu. Wynika to
z faktu, że moje marzenia, związane
z kapłaństwem w jakiejś mierze speł−
niły się. Mam świadomość swoich bra−
ków i licznych wad, ale równocześnie
ufam Bogu, że wykorzystuje przebły−
ski mojej dobrej woli i posługuje się
mną. Nie, nie mogę powiedzieć, że moje
życie zostało stracone.
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oczątki spółdzielczości bankowej na ziemi brzeskiej sięgają końca XIX wieku,
kiedy to po nadaniu autonomii w Galicji rozpoczął się szybki rozwój instytucji
kredytowych. Jedną z nich było Towarzystwo Zaliczkowe Spółdzielnia
z Nieograniczoną Poręką w Brzesku, zarejestrowane 24 lutego 1874 r. Instytucja
ta stała się zalążkiem działania Banku Spółdzielczego, który na początku maja
obchodził już 130−lecie istnienia. Z tej okazji placówka została uhonorowana
Złotym Medalem im. Franciszka Stefczyka przyznanym przez KZBS w Warszawie
oraz otrzymała decyzją Rady Miejskiej tytuł „Zasłużonego dla Miasta Brzeska”.

PKsięgi udziałowe ówczesnego Towarzy−
 stwa dowodzą, że wśród członków

nie brakowało przedstawicieli różnych
warstw społecznych, mających swoich
przedstawicieli na naszym terenie: Jan
Bujak ze Szczepanowa, Jan Goetz Oko−
cimski, Edmund Jastrzębski z Dębna,
Leonard Rogayski z Kątów, dr Szymon Ber−
nadzikowski. Udziały w brzeskim Towa−
rzystwie Zaliczkowym mieli również księża
i to głównie na nich spoczywał obowiązek
przekonania ludności wiejskiej o celu or−
ganizowania podobnych instytucji, stano−
wiących samopomoc gospodarczą i finan−
sową ich członków, zlikwidowanie lichwy
oraz udostępnienie kredytu nawet najbied−
niejszym – jednym słowem obrona ich
własności. Wielu mieszczan korzystało
z usług Towarzystwa po wielkim pożarze
miasta w 1904 r. – szczególnie Żydzi po−
trzebowali pieniędzy na odbudowę swoje−
go dobytku, a środków tych nie mogły im
zapewnić zniszczone własne instytucje.
Zanim we Lwowie w 1889 r. utworzono
patronat dla Spółek Oszczędności i Poży−

czek, brzeskie Towarzystwo Zaliczkowe
objęło swoją działalnością cały powiat.
Dokumenty, przechowywane w nienaruszo−
nym stanie do dzisiaj, dowodzą, że po−
ważny rozwój banku przypadł na lata
1885−1899. W 1898 r. Sejm Krajowy upo−
ważnił swój wydział do objęcia patrona−
tem kas oszczędności i pożyczek. Towarzy−
stwo Zaliczkowe w Brzesku rozwijało się
bardzo prężnie. W krótkim czasie przynio−
sło pokaźne dywidendy akcjonariuszom.

Po trzydziestu latach działalności, 10
grudnia 1904 r., brzeskie Towarzy−

stwo Zaliczkowe zakupiło budynek przy
obecnej ul. Kościuszki 3, w którym dotych−
czas urzęduje. Działalności spółdzielni nie
przerwała nawet agresja Niemiec i Związ−
ku Radzieckiego na Polskę. Dopiero
w 1944 r. budynek został zarekwirowany
przez wojska niemieckie. Niepewne cza−
sy, jeszcze przed rozpoczęciem działań
wojennych, doprowadziły do tego, że lud−

Nie tylko bank
ność masowo wybierała swoje oszczędno−
ści i udziały, a zjawisko to trwało do 1940 r.
Powodem tego była również operacja wy−
miany pieniędzy, jaka nastąpiła na pole−
cenie władz Generalnej Gubernii. Straty
powstałe w wyniku nieopłacalnej dla lud−
ności wymiany władze brzeskiego Towa−
rzystwa minimalizowały m.in. poprzez
sprzedaż budynków i działek zabranych

w procesach windykacyjnych
niesolidnym dłużnikom.
Mimo niesprzyjających wa−
runków – jak podaje księga
protokołów z posiedzeń
Rady Nadzorczej – „dochód
8000 zł jest dotąd niebywa−
łym w dziejach Towarzy−
stwa”. Z powodu zakazu
wydanego przez okupanta,
bank nie mógł przekazywać
nawet najdrobniejszych czę−
ści zysków na cele charyta−
tywne bądź jako wsparcie
dla legalnie działających in−
stytucji, jak np. Czerwony
Krzyż. Dyrekcja i Rada Nad−

zorcza, mimo grożących im restrykcji ani
raz nie odmówiła pożyczki spółdzielni rol−
niczej „Miarka”, działającej w naszym
mieście, a niosącej pomoc polskiej wsi.

W latach 1945−1989 wielokrotnie
zmieniano zakres i kompetencje

działania banku. Niezmienną cechą cha−
rakterystyczną funkcjonowania Banku
Spółdzielczego była pomoc udzielana lud−
ności. Przybierała ona różnorakie formy.
Nie zawsze były to kredyty pieniężne. In−
dywidualne gospodarstwa rolne otrzymy−
wały pożyczki w postaci ziarna siewnego,
ziemniaków sadzeniaków, nawozów
sztucznych, materiałów budowlanych czy
żywego inwentarza. Pod koniec lat pięć−
dziesiątych działalność brzeskiej spółdziel−
ni kredytowej była powszechnie rozpropa−
gowana. Idea oszczędzania rozpowszech−
niona była w owym czasie także poprzez
audycje, które prowadził w brzeskim ra−
diowęźle Jan Burlikowski, a także w szko−

łach, gdzie działały Szkolne Kasy Oszczęd−
ności. W kasach spółdzielczych zmieniły
się także zasady udzielania kredytów. Ich
celem nie było już wyłącznie niesienie po−
mocy bezrolnym, małorolnym i średniorol−
nym, ale także udzielanie wsparcia bo−
gatszym rolnikom.
W 1971 r. przeprowadzono, największy
z dotychczasowych, remont budynku – sie−
dziby banku. Był on możliwy, ponieważ
z piętra obiektu wyprowadziły się inne
instytucje. Nie wiadomo tylko dlaczego
elewację gmachu ogołocono wówczas z se−
cesyjnego wystroju, co już wtedy spotkało
się z protestami mieszkańców Brzeska.

Reforma administracyjna kraju, prze−
 prowadzona w 1975 r., likwidująca

powiaty i powołująca nowe województwa,
wprowadziła także zawirowania w dzia−
łaniu brzeskiej instytucji kredytowej.
Teren działania banku obejmował wte−
dy gminy Dębno, Gnojnik oraz miasto
i gminę Brzesko. Zlikwidowanie gminy
Szczepanów pociągnęło za sobą koniecz−
ność zamknięcia tamtejszej filii kasy.
Jednak Bank Spółdzielczy w Brzesku
stał się wtedy nie tylko największą in−
stytucją w powiecie, ale również w nowym
województwie tarnowskim.
Mimo wielu trudności Bank Spółdziel−
czy w Brzesku realizował zasady polity−
ki kredytowej w oparciu o własne środki.
W roku 1990 podpisano umowę o dobro−
wolnym zrzeszeniu się w BGŻ. Wymaga−
nia gospodarki rynkowej przyspieszyły
modernizację placówki w dziedzinie in−
formatyki i komputeryzacji. Od 1997 r.
brzeski bank rozszerzył swoją działalność
o gminy: Rzezawa, Zakliczyn, Szczurowa
oraz na miejscowości z województw biel−
skiego, częstochowskiego, katowickiego,
krakowskiego i nowosądeckiego. W tym
samym roku na stanowisko prezesa za−
rządu Rada Nadzorcza powołała Lecha
Pikułę, który funkcję tę pełni do dnia
dzisiejszego. Od dwóch lat Bank Spół−
dzielczy jest zrzeszony w Banku Polskiej
Spółdzielczości w Warszawie.             n
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W obchodach rocznicowych wzięło udział
wielu znamienitych gości i przedstawi−
cieli spółdzielczości bankowej, nie tylko
z Brzeska. Na uroczystość przybyli m.in.
Eugeniusz Laszkiewicz – przewodni−
czący Krajowego Związku Banków Spół−
dzielczych w Warszawie i jednocześnie
prezydent Międzynarodowego Stowarzy−
szenia Banków Spółdzielczych, Wiesław
Woda – poseł Sejmu RP, Stanisław
Osak – wiceprezes Zarządu Banku Pol−
skiej Spółdzielczości SA w Warszawie,
prof. dr hab. Marian Stolarczyk – dy−
rektor Instytutu Historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Mieczysław Maślanka
– dyrektor oddziału Banku Polskiej Spół−
dzielczości SA w Krakowie, Krzysztof
Story – dyrektor Fundacji Rozwoju Ban−
ku Polskiej Spółdzielczości SA w Kra−
kowie oraz Romana Smoleń – dyrek−
tor oddziału Banku Polskiej Spółdziel−
czości SA w Tarnowie.
Do historii banku i spółdzielczości na−
wiązał w inauguracyjnym wystąpieniu
prof. Stolarczyk, który opowiedział o roli
Towarzystwa Zaliczkowego, później Spół−
ek Oszczędności i Pożyczek oraz dzisiej−
szego Banku Spółdzielczego w Brzesku,
od momentu założenia w 1874 r. po dzień
dzisiejszy. Uroczystość stała się także
okazją do przekazania przez burmistrza
Jana Musiała na ręce prezesa zarządu

ODZNACZENIA RESORTOWE DLA PRACOWNIKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZESKU

* Złota Odznaka „Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka”: Józef
Całka, Barbara Hebda, Urszula Grzebieniarz, Krystyna Martyka, Kazimiera Stolarz, Grażyna Wzorek.
* Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka”: Małgo−
rzata Hebda, Eugeniusz Małota, Maria Pałucka, Stefania Wiśniowska, Maria Rozmus, Józefa Koczwara.
* Złoty Krzyż Zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej im. ks. Piotra Wawrzyniaka: Jan
Czesak, Walentyna Myszka, Lech Pikuła, Elżbieta Wątroba, Maria Zając, Stanisława Wielgosz,
Maria Urbańczyk, Ewa Stolarczyk, Helena Węglarz.
* Srebrny Krzyż Zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej im. ks. Piotra Wawrzyniaka: Maria
Zborowska, Małgorzata Radecka, Marta Latocha, Teresa Żółta, Bogusława Tekiela, Halina Zaczyńska.
* Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego: Maria Bilińska, Jan Klimas, Broni−
sław Solak, Janina Staniszewska.
* Złoty Medal im. Franciszka Stefczyka za 130−lecie działalności KZBS w Warszawie –
nadany Bankowi Spółdzielczemu w Brzesku.

ubileuszową uroczystość Banku Spółdzielczego w Brzesku wyznaczono na
8 maja. Część oficjalną w Zajeździe Okocim poprzedziła Msza św. w Kościele
św. Jakuba Apostoła i Maryi Matki Kościoła, celebrowana przez księdza
dziekana Zygmunta Bochenka, w intencji wszystkich pracowników instytucji,
tak mocno od lat związanej z naszą społecznością. W dowód uznania zasług
Rada Miejska przyznała jubilatowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Brzeska”.

J

brzeskiego Banku Spółdzielczego, Le−
cha Pikuły, insygniów i zaszczytnego
tytułu, przyznanego przez Radę Miejską
„Zasłużony dla Miasta Brzeska”. – Jest
to dla naszego banku bardzo znaczący
tytuł. Cieszę się, że ten wieloletni zwią−
zek instytucji z miastem został dostrze−
żony. Dziękuję panu burmistrzowi, całej
Radzie Miejskiej, ale dziękuję też
wszystkim pracownikom banku, którzy
wkładają wiele pracy, by lokalna spo−
łeczność miała jak najwięcej satysfak−
cji korzystając z naszych usług – mówił
podczas ceremonii prezes Pikuła.

Gratulacji z okazji jubileuszu i życzeń na
następne lata nie było końca. Wiele cie−
płych słów pod adresem zarządu banku
wyraził Eugeniusz Laszkiewicz. Prze−
wodniczący Krajowego Związku Banków
Spółdzielczych podkreślił funkcję BS
w Brzesku, jako lokalnego lidera na ni−
wie spółdzielczości małopolskiej.
130−lecie istnienia instytucji stało się
ponadto okazją do uhonorowania wielu
pracowników okolicznościowymi odzna−
czeniami resortowymi. Złotym medalem
im. Franciszka Stefczyka wyróżniony
został również sam bank. Wraz z ban−
kowcami świętowali też przedstawicie−
le wszystkich zaprzyjaźnionych instytu−
cji, uczestniczący w rocznicowej ceremo−
nii. Zgromadzonym w restauracji
Pawilon czas umilały występy Zespołu
Pieśni i Tańca „Porębianie”.
Bank, który wraz z miastem odradzał się
po upadkach, wspierał lokalną ludność,
miał swój udział w wielu sukcesach go−
spodarczych tego regionu, do chwili obec−
nej nie oparł się trudnościom rosnącej
konkurencji i nie poległ w historycznie
trudnych dla kraju momentach. Jak pi−
sał prof. Stolarczyk w jednej ze swych pu−
blikacji: „Rozwaga, oszczędność, rzetel−
ność, uczciwość i uprzejmość pozostały
dalej dewizami tej placówki. Dzięki tym
cechom i wnikliwej analizie możliwości
gospodarczych przedsiębiorstw i osób fi−
zycznych, dokonywanych przez głównych
księgowych (...), Bank Spółdzielczy
w Brzesku ustrzegł się nietrafnych kre−
dytów. Kiedy bankrutowały sąsiednie
banki spółdzielcze, a inne wpędzone nie−
frasobliwością swych dyrekcji, rad ban−
ków i pracowników w kłopoty finansowe,
szukały ratunku w fuzji z innymi banka−
mi, brzeska instytucja zachowała swój
status, co jeszcze bardziej umocniło jej
autorytet w społeczeństwie”.
I niech tak pozostanie przez kolejne 130 lat!

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Doceniona służba
Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych Złotą Odznaką „Za zasługi dla Spółdzielczości
Bankowej im. Franciszka Stefczyka”.        Fot. I. Węglowski
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– Pani decyzja wymagała zapewne
niemałej odwagi. Czym przekonał
Panią do kandydowania były prezy−
dent Krakowa Józef Lassota?
– Skoro zdecydowano się wyjść z taką
propozycją, to widocznie uznano, że speł−
niam wszelkie wymogi stawiane parla−
mentarzyście europejskiemu. A samą
decyzję było mi łatwiej podjąć, bo Naro−
dowy Komitet Wyborczy Wyborców nie
jest żadną partią.
– To źle ubiegać się o mandat z list
partyjnych?
– Uważam, że nastał taki czas, że ludzie
mają dosyć polityki i wszelkich walk par−
tyjnych, stracili zaufanie do partyjnych
ugrupowań. W tym też upatruję szansę
dla nieskażonych partyjnością komitetów
wyborczych.
– Przyznaję, że zadziwia mnie Pani
dotychczasowa kariera zawodowa.
Wszechstronnie wykształcona kobie−
ta, w dodatku z bardzo konkretną
profesją stomatologa, oddała się bez
reszty pracy w samorządzie lokal−
nym. Dlaczego?
– Zapewne ta aktywność w rozmaitych
przedsięwzięciach społecznych wynika
stąd, że lubię sprawy brać w swoje ręce.
Zawsze chcę być blisko podejmowanych
decyzji. Praca w samorządzie pozwala mi
pełniej się realizować. Owszem, od wy−
uczonego zawodu stomatologa nie ucie−
kam, ale ze względów formalnych, od kie−
dy pełnię funkcję sekretarza Starostwa
Powiatowego, prowadzenie gabinetu
musiałam zawiesić.
– Jeszcze bardziej chyba intryguje
fakt, że mimo iż mogła Pani bez pro−
blemu osiedlić się w Niemczech lub

Europarlament
Brzeski(ej)

– Propozycja kandydowania do europarlamentu, jaką otrzymałam od Józefa
Lassoty, zaskoczyła mnie bardzo, ale długo nie zastanawiałam się – mówi
w wywiadzie dla BIM−u Agata Brzeska−Lebiecka. Rzetelna praca, profesjonalność
i uczciwość – to najważniejsze wartości, jakimi kieruje się w pracy samorządu,
w którym drugą kadencję sprawuje funkcję sekretarza Starostwa Powiatowego.
Do Parlamentu Europejskiego startuje z listy Narodowego Komitetu Wyborczego
Wyborców, którego liderem jest były marszałek Sejmu RP – Maciej Płażyński.
Obok niego, wśród sygnatariuszy NKWW znaleźli się m.in. wicepremierzy rządu
Jerzego Buzka – Janusz Steinhoff i Longin Komołowski, były marszałek Małopolski
Marek Nawara, Mieczysław Gil – były przewodniczący Obywatelskiego Klubu
Parlamentarnego w 1990 r. czy znany kardiochirurg profesor Antoni Dziatkowiak.

USA, wybrała Pani jednak rodzinne
Brzesko.
– Istotnie, kończyłam studia w Niem−
czech, a w Ameryce mam od wielu lat
mieszkającą tam rodzinę. Ale czy nie
uważa Pan, że bardziej tutaj potrzeba
ludzi wykształconych, przygotowanych do
przeprowadzania przemian? Nie zauwa−
ża Pan, jak wielu bardzo wartościowych
ludzi tutaj żyje? Może to zabrzmi pre−
tensjonalnie, ale ja naprawdę jestem
patriotką, w dodatku patriotką lokalną.
I z tego powodu wcale nie mam komplek−
sów.
– Co zyska brzeska społeczność po
zdobyciu przez Panią miejsca w Par−
lamencie Europejskim?
– Sądzę, że przede wszystkim zwiększy
się prestiż miasta. Trzeba bowiem wie−
dzieć, że praca w europarlamencie nie
koncentruje się bezpośrednio na sprawach
dotyczących jakiegoś konkretnego miasta
czy regionu. Gdyby udało mi się wygrać
wybory, wówczas zrobię wszystko, by god−
nie reprezentować nasz kraj. Zapewniam,
że będę do tego należycie przygotowana.
Mając pewien wpływ na kształtowanie
prawa i budżetu unijnego, moim nad−
rzędnym celem będzie zabiegać o to, by
państwa przystępujące do Unii nie były
traktowane jako kraje drugiej kategorii.
Nie możemy zepchnąć się na margines
najistotniejszych problemów. Dlatego tak
ważne będzie dążenie do stworzenia jak
najbardziej korzystnych dla nas zasad
pozyskiwania unijnych środków. Nie
można także poprzestawać w staraniach
o zniesienie barier, dotyczących wolnego
rynku pracy w krajach Unii, jak najszyb−
ciej należy też znieść istniejące w różnych

państwach unijnych dysproporcje bezpo−
średnich dopłat rolniczych.
– Jak będzie Pani prowadziła kam−
panię wyborczą?
– Strategię dla wszystkich kandydatów
z list NKWW opracowuje komitet wybor−
czy, który przygotowuje spoty telewizyj−
ne i radiowe oraz ogłoszenia prasowe
i wspólne plakaty wszystkich swoich kan−
dydatów. Tutaj, w regionie brzeskim, moja
kampania będzie bardzo podobna do tej,
jaką prowadziłam przed wyborami sa−
morządowymi. Oczywiście, na miarę
skromnych możliwości finansowych, bo
wszelkie przedsięwzięcia trzeba pokryć
z własnych środków. Od strony meryto−
rycznej nie będzie to kampania agresyw−
na i nastawiona na walkę z rywalami.
Będę natomiast eksponować własne ar−
gumenty: rzetelną pracę, profesjonalizm
i uczciwość.
– Niska frekwencja wyborcza, jaką
prognozują sondaże, raczej nie pomo−
że ani Pani, ani partnerom z listy nu−
mer 6 NKWW w zdobyciu niezbęd−
nej liczby głosów. Czy to jedyna oko−
liczność, obniżająca Pani szanse?
– Tak, niska frekwencja generalnie nie
będzie sprzyjać małym komitetom wy−
borczym. Niestety, sytuacja w kraju nie
sprzyja zachęceniu ludzi do pójścia do
urn. Frustracja jest tak duża, że prze−
konywanie kogoś o odpowiedzialności
i obowiązku obywatelskim nie może od−
nieść żadnego skutku. Ale wierzę, że jed−
nak ci, którzy zdecydują się zagłosować,
zaufają ludziom nie uwikłanym w par−
tyjne układy.

Rozmawiał MAREK LATASIEWICZ



17

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYczerwiec 2004 DNI MŁODYCH

Z entuzjazmem
do Europy

Jak zwykle rozegrano liczne zawody
sportowe i konkursy, odbyły się koncerty
(Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, „Szkra−
by”), pokazy tańca (Europa Dance, Re−
gis) i występy młodych adeptów sztuki
aktorskiej. Do świętowania włączyli się
także zaproszeni przez władze miasta
Węgrzy z zaprzyjaźnionej Százhalom−
batty, którzy zadbali o promocję swej
narodowej kultury i potraw.
Kulminacyjnym punktem Dni Młodych
była Msza św., odprawiona przy ołta−
rzu polowym na placu Kazimierza Wiel−
kiego. Homilię o patriotycznym charak−
terze wygłosił ks. Stanisław Saletnik.
Uroczystości stały się okazją do nada−
nia ks. dziekanowi Zygmuntowi Bo−
chenkowi tytułu Honorowego Obywa−
tela Brzeska. Wyróżnieniem Zasłużo−
ny dla Miasta uhonorowano natomiast
Annę i Kazimierza Kuralów oraz
Bank Spółdzielczy w Brzesku. Od
trzech lat natomiast redakcja wyda−
wanego w Brzesku pisma „Wzrastanie”
wręcza dyplomy i statuetki osobom za−
służonym w pracy z młodzieżą. W tym

Dziewiąte już Brzeskie Dni Młodych zbiegły się z uroczystościami i imprezami
uświetniającymi wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Hasłem tegorocznego
święta były słowa z apelu biskupów, nawołujących młodych Polaków, aby
z entuzjazmem włączali się w dzieło kształtowania oblicza Europy w oparciu
o wartości chrześcijańskie”.

roku postanowiono wyróżnić Marię Ba−
bicz – prezesa Stowarzyszenia Wspie−
rania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”
oraz Marię Kociołek, kończącą 40 lat
pracy pedagogicznej.
Była też w tych dniach doniosła chwi−
la dla Szkoły Katolickiej, która z po−
czątkiem maja przeniosła się do wła−
snego, wyremontowanego budynku
przy ul. Browarnej. Kształci się w niej
aktualnie 35 uczniów. Oficjalnego
otwarcia szkolnego budynku dokonali

przedstawiciele władz
miasta i powiatu, dyr.
szkoły Halina Podo−
lańska−Nabożny, pre−
zes Stowarzyszenia
Wzrastanie Maria
Babicz oraz ks. Zyg−
munt Bochenek.
W uroczystościach
wzięli także udział dy−
rektorzy brzeskich
szkół oraz członkowie
Parafialnej Rady Eko−
nomicznej. Lokalne pi−
smo parafii dekanatu
brzeskiego „Kościół

nad Usznicą” tak relacjonowało to wy−
darzenie: „Odśpiewano hymn narodo−
wy, przewodniczący samorządu z wiel−
kim przejęciem zawiesił na głównej
ścianie duży, rzeźbiony krzyż. Wszy−
scy wysłuchali recytacji zawsze wzru−
szających wierszy Gałczyńskiego i in−
nych poetów, przeplatanych muzyką.
Recytujący cały czas uśmiechali się do
publiczności, nie widać było tremy
i skrępowania. Było wiele serdecznych
słów podziękowania i życzeń od
uczniów, ich rodziców, skierowanych do
Pani Prezes, Pani Dyrektor, do Pana
Burmistrza, Starosty, do Księdza Pro−
boszcza, który akurat w tym dniu ob−
chodził dzień imienin.”
Dodajmy, że udane kolejne Święto Mło−
dych w Brzesku stało się faktem dzię−
ki pomocy Parafii pw. Maryi Matki Ko−
ścioła i św. Jakuba, stowarzyszeń:
Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzra−
stanie”, Rodziny Kolpinga, Urzędu
Miejskiego, Starostwa Powiatowego,
Miejskiego Ośrodka Kultury, Cechu
Rzemieślników oraz Małych i Średnich
Przedsiębiorców, Przedsiębiorców tak−
że wielu innych sponsorów.  (l)Oficjalne otwarcie budynku Szkoły Katolickiej.
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– Jak to się stało, że uczennica II
klasy ZSP nr 1 w Brzesku wystar−
towała w wyborach miss Brzeska?
– Jeszcze w gimnazjum śpiewałam
w zespole „Integracja”, który działał
przy MOK−u. Znam panią dyrektor
Małgorzatę Cuber i to właśnie ona na−
mówiła mnie do wzięcia udziału
w wyborach. Długo nie zastanawia−
łam się. Postanowiłam spróbować.
– Propozycję przyjęłaś bez obaw?
– Nie do końca. Bałam się, że konku−
rować będę z bardzo ładnymi dziew−
czynami i nie będą miała szans w ry−
walizacji z nimi.
– Obawiałaś się porażki?
– Prawdę powiedziawszy, wystraszo−
na byłam tylko na początku. Później
uświadomiłam sobie, że chodzi
przede wszystkim o dobrą zabawę,
a nie o laury i nagrody.
– Nie miałaś tremy?
– Ze sceną jestem obyta. Występowa−
łam w różnego rodzaju przedstawie−
niach przygotowywanych na przykład
w parafii. Jak już wspomniałam, śpie−
wałam też w zespole. Oczywiście,
myślałam, aby wypaść jak najlepiej.
Był więc pewien dreszczyk emocji, ale
trema mnie nie sparaliżowała.
– Czyżbyś nie cieszyła się ze zwy−
cięstwa?
– Ależ bardzo! Ta nagroda jest dla
mnie wielkim wyróżnieniem, chociaż
nie ukrywam, że werdykt był ogrom−
nym zaskoczeniem.
– Jak na Twój tytuł zareagowali
najbliżsi?
– Rodzice także byli bardzo zaskocze−
ni. Cieszyli się jednak z mojego suk−
cesu i gratulowali.

– A koleżanki?
– Z tym było różnie! Jedne gratulo−
wały mi, inne patrzyły chyba z odro−
biną zazdrości.
– Nauczyciele patrzą łaskawszym
okiem?
– Nie, nie spotkałam się z ich strony
z żadnym komentarzem czy opinią
o moim starcie w konkursie.
– Zmieniło się coś w Twoim życiu
po tej wygranej?
– Cóż, stałam się bardziej popular−
na i rozpoznawana na ulicy, także
w szkole.
– Chciałabyś być sławna?
– Chyba każdy o tym marzy. Ważne
jednak, by woda sodowa do głowy nie
uderzała.
– Zanim zostałaś miss Brzeska,
myślałaś kiedyś o starcie w kon−
kursach piękności?
– Szczerze mówiąc nigdy, bo mnie to
nie pociągało. Myślałam, że takie
wybory to nic innego, jak targowi−
sko próżności. Raz tylko brałam
udział w castingu w Agencji Mode−
lek, ale z różnych powodów się z te−
go wycofałam.
– Po ostatnich doświadczeniach
spróbowałabyś ponownie?
– Nie jest to wykluczone.
– Czy pieknym kobietom łatwiej
się żyje?
– Na pewno tak. Ale moim zdaniem,
nie ma brzydkich kobiet. Są tylko
ładne i mniej ładne.
– Jak jest Twoim zdaniem ideał
kobiety?
– Utarło się, że musi być to szczu−
pła, długonoga blondynka. Ja uwa−
żam, że powinna być przede wszyst−
kim kobietą zadbaną. Wygląd, choć
ważny, nie jest jednak najistotniej−
szy. Największe znaczenie ma inte−
lekt, to, co kobieta ma w głowie, jej
charakter. Jednak każda kobieta po−
winna dbać o siebie.
– W takim razie, jaki jest Twój ide−
ał chłopaka?
– Wydaje mi się, że każda kobieta
chciałaby, aby był on inteligentny,
przystojny. Takich ideałów jednak nie
ma! Jeśli o mnie chodzi, to chciała−
bym, aby zaakceptował mnie taką,
jaką jestem.
– Masz chłopaka?
– Nie.
– To znaczy, że szukasz tego ide−
ału?
– Nie mam czasu, aby się teraz
z kimś spotykać!
– Co Cię tak absorbuje?
– Moją pasją jest pływanie. Prawie
co drugi dzień chodzę na basen.
Ostatnio zostałam kapitanem dru−

żyny w piłce wodnej i temu też po−
święcam sporo czasu. Uczęszczam
jeszcze na kurs ratownika. Chciałam
połączyć pasję pływania z pomocą
drugiemu człowiekowi. Uwielbiam
też podróżować.
– Swoją przyszłość wiążesz ze
sportem?
– Myślałam, aby studiować na AWF−
ie. Teraz te plany nieco się zmieni−
ły, ale niech to zostanie na razie ta−
jemnicą.
– Wróćmy jeszcze do młodzień−
czych fascynacji. Chyba każda
nastolatka kocha się w jakimś ak−
torze czy muzyku. Nie masz takie−
go swojego idola?
– Jeśli chodzi o aktorów, to nie, bo nie
lubię filmów, nie oglądam telewizji.
Telewizor mógłby dla mnie nie ist−
nieć. Zresztą to takie nasze rodzinne
podejście. Wolimy wieczorami usiąść
i porozmawiać ze sobą, zamiast ga−
pić się w szklany ekran. Przynajmniej
oczy mam dobre. Lubię za to czytać
książki.
– Jakie lektury preferujesz?
– Psychologiczne i filozoficzne. Zaczy−
tuję się także książkami o tematyce
religijnej. Interesują mnie niezwykłe
historie związane z egzorcyzmami.
– Nie oglądasz nawet programów
informacyjnych czy publicystycz−
nych? Nie interesuje Cię to, co
dzieje się w kraju czy na świecie?
– Oczywiście, że interesuje, ale wia−
domości czy publicystyki można wy−
słuchać w radiu, które bardzo lubię.
– „Poprawa bezpieczeństwa w na−
szym mieście – to w pierwszym
rzędzie zrobiłabym, gdybym zosta−
ła burmistrzem” – Tak odpowie−
działaś na pytanie zadane podczas
konkursu. Czy rzeczywiście
w Brzesku jest aż tak źle?
– Aż tak źle nie jest, ale na pewno
przydałoby się więcej parkingów, aby
samochody nie zatrzymywały się
w ciasnych uliczkach lub na chodni−
kach. Kiedyś widziałam, jak matka
z dzieckiem przeciskała się między
zaparkowanymi samochodami, aby
przejść na drugą stronę ulicy.
– Podpowiedziałabyś coś dziewczy−
nom, które w przyszłym roku
będą walczyły o tytuł najpiękniej−
szej brzeszczanki?
– Niech nie boją się startować, a swój
udział w konkursie potraktują jako
fajną zabawę.
– Żal będzie oddawać koronę?
– Nie, bo w Brzesku jest wiele ład−
nych dziewcząt, które też powinny być
docenione.

Rozmawiał ŁUKASZ WRONA
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NATALIA MĄDRY
– Miss Brzeska 2004
nie ogląda telewizji,
w wodzie czuje się
jak ryba, fascynuje się
psychologią
i egzorcyzmami.
Uwaga chłopaki!
Wciąż macie szanse
zdobyć jej serce,
bo jeszcze nikomu
się to nie udało.
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Siedem dziesiątych
Budynek wielorodzinny przy ul. Legionów
Piłsudskiego 40 B wybudowany został
w latach 70. minionego stulecia. Znajduje
się w nim 45 mieszkań, sześć garaży i jed−
no pomieszczenie usługowe. W 1995 r. jed−
no z przedsiębiorstw państwowych, na
mocy umowy notarialnej, przekazało gmi−
nie Brzesko udział w wysokości 0,7 części
obiektu do współudziału z lokatorami.
Współużytkownikami pozostałych 0,3
budynku były osoby fizyczne i taka sama
część praw przysługiwała im w użytko−
waniu wieczystym gruntu. W związku
z powstałą sytuacją gmina stała się współ−
właścicielem nieruchomości, ale nie było
to równoznaczne z posiadaniem konkret−
nych lokali. Fakt ten z kolei nie pozwalał
Urzędowi Miejskiemu na sprzedaż miesz−
kań, gdyż ich faktycznie nie posiadał. Pa−
towa sytuacja zmusiła władze gminy do
podjęcia rozmów z pozostałymi współwła−
ścicielami w celu uporządkowania sytuacji
prawnej tej nieruchomości na drodze ad−
ministracyjnej

ładzom gminnym udało się wreszcie rozwiązać problem własności bloku,
stojącego przy ul. Legionów Piłsudskiego w Brzesku. Zarówno mieszkańcy,
jak i miasto byli tylko po części właścicielami budynku. Stworzyło to poważne
konflikty w momencie, gdy najemcy chcieli mieszkania przejąć na własność.
W maju, po dziewięciu latach, sprawa znalazła wreszcie pozytywny epilog...

Bez sądu ani rusz
Propozycja była konkretna: Urząd
miał ponieść koszty sporządzenia do−
kumentacji podziału budynku na lo−
kale, wyodrębnić części niezbędne do
funkcjonowania obiektu, założyć dla
każdego lokalu księgę wieczystą, prze−
kształcić prawo użytkowania wieczy−
stego we własność oraz sporządzić ope−
rat szacunkowy i uiścić koszty umowy
notarialnej. W związku z tym, że nie
było jednomyślności w zaakceptowaniu
tej propozycji przez lokatorów, gmina
zmuszona była wnieść sprawę do sądu.
− Muszę przyznać, że propozycje te w
znacznym stopniu były popierane przez
większość uczestników sporu i równo−
cześnie rozwiązywały problem kom−
pleksowo. Niestety, musieliśmy mieć
jednak zgodę wszystkich współwłaści−
cieli − wyjaśnia Józef Makuch (na
zdjęciu o bloku, o który toczył się spór),
naczelnik Wydziału Geodezji, Gospo−
darowania Mieniem i Rolnictwa Urzę−
du Miejskiego w Brzesku.

Nareszcie werdykt
Wniesiony pozew do sądu również na−
potykał na problemy związane z użyt−
kowaniem wieczystym, przypisanym je−
dynie osobom fizycznym. Gmina nato−
miast była właścicielem całego gruntu.
Te dwa występujące prawa do gruntu:
własność na rzecz gminy i użytkowanie
wieczyste na rzecz osób fizycznych unie−
możliwiało sądowi pierwszej i drugiej
instancji zniesienie współwłasności po−
przez ustanowienie odrębnych własno−
ści lokali. Dlatego więc rozstrzygnięciem
tego zawiłego problemu zajął się Sąd
Najwyższy. Podjął on decyzję, dzięki
której po kilku latach sprawa znalazła
wreszcie finał w werdykcie sądu pierw−
szej instancji. Na mocy prawomocnego
postanowienia stało się możliwe doko−
nywanie ujawnień w księgach wieczy−
stych wydzielonych lokali w budynku.
Sytuacja stała się zatem korzystna nie
tylko dla gminy, ale również dla pozo−
stałych współwłaścicieli. Do każdego lo−
kalu będzie przypisany konkretny wła−
ściciel, co daje następnie urzędowi moż−
liwość zbywania swoich mieszkań na
rzecz ich najemców w trybie bezprzetar−
gowym. Uwzględniając ponad 30−letni
wiek bloku, mieszkańcy, zgodnie z za−
pisem uchwały Rady Miejskiej, mogą
skorzystać z przysługującej im bonifi−
katy przy nabywaniu mieszkań w wy−
sokości 75 % w stosunku do ceny ryn−
kowej. – Warto dodać, iż cena miesz−
kań ustalana jest przez rzeczoznawcę
majątkowego – mówi naczelnik Makuch.

Brzeski przykład
− Rozwiązanie brzeskiego problemu z
nieruchomością przy ul. Legionów Pił−
sudskiego, zwłaszcza zapisy wcześniej
wspomnianej uchwały Sądu najwyż−
szego z października 2002 roku, dało
wykładnie prawną dla sądów niższych
instancji i innych instytucji w całej
Polsce przy rozpatrywaniu podobnych
przypadków − twierdzi Józef Makuch.
– Chcę podkreślić, że zawiłości prawne
odnośnie tej nieruchomości nie powstały
z winy urzędu, ale cieszy mnie, iż to−
czące się od kilku lat postępowanie zo−
stało zakończone, czego efektem jest
prawomocne postanowienie – dodaje.
Sprawa, trzeba przyznać, pod względem
prawnym zawiła – toczyła się przez dzie−
więć lat. W tym czasie mieszkańcy nie
mogli w żaden sposób dysponować swo−
im (w zasadzie częściowym) majątkiem.
Wreszcie problem udało się wyjaśnić,
a wszyscy, zarówno lokatorzy jak i wła−
dze gminy, odetchnęli z ulgą.

Tekst i fot.
IRENEUSZ WĘGLOWKI

Właściciel
z prawem... własności

W
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stąpienie Węgier do struktur europejskich delegacja zaprzyjaźnionego 18−
tysięcznego miasta, położonego w pobliżu Budapesztu, świętowała
w Brzesku. Dlaczego przedstawiciele tamtejszej rady miejskiej,
przedsiębiorców, regionalnej telewizji i zespołu folklorystycznego „Forrás”
zdecydowali się przyjechać do nas w tak ważnym momencie? – Nieważny
jest kontakt tylko między władzami. Liczy się rozwój kontaktów organizacji
pozarządowych i współpraca biznesu – tłumaczyli.

W

Obawy Madziarów
Węgry przodowały we wszelkich rankin−
gach pod względem stanu przygotowań
do wejścia do Unii Europejskiej. Fawo−
ryzowanie tego kraju w prasie zachodniej
zostało spowodowane faktem, iż jego lud−
ność jest stosunkowo nieliczna – 10 mln
mieszkańców, czyli blisko czterokrotnie
mniej niż Polaków.
Obawy Bratanków przed wstąpieniem do
struktur europejskich dotyczyły głównie
rolnictwa. Wiadome stało się bowiem, że
małe gospodarstwa prędzej czy później
upadną, zostaną wyparte przez większe.
Straszyło widmo państwa najemnych
pracowników w wielkich, usytuowanych
na Węgrzech firmach, które w 99% staną
się własnością zagraniczną. Jasne stało
się też, iż dobrze rozwinięty przemysł
farmaceutyczny i chemiczny zostanie
zniszczony wysokimi cłami w przypadku
odmowy przystąpienia do Unii.
Innego rodzaju problemem jest fakt, że
Százhalombatta znajduje się w odległo−
ści zaledwie 30 km od Budapesztu. Wła−
dze centralne chcą włączyć je w obręb
stolicy. Wtedy, stałoby się miejscowością
bogatszą. Jednak w przyszłości nie mo−
głoby liczyć na dotacje z Unii Europej−
skiej, które przeznacza się przecież na
regiony biedniejsze. Ot i kolejny dylemat...

Obowiązkowy taniec
Samorząd Százhalombatty nie zajmuje
się kulturą. Władze wybudowały jedynie
ośrodki kultury, sportowe i charytatywne.
Teraz one same muszą dbać o swą finan−
sową kondycję. Wiele z nich korzysta jed−
nak z dotacji.
Na przykład, na gruncie folklorystycznego
zespołu „Forrás” wyrosła fundacja, która
przejęła sprawy zdobywania funduszy.
W jednej z miejskich szkół podstawowych
zaangażowano ją do prowadzenia lekcji
z węgierskiego tańca ludowego. Zajęcia te
są obowiązkowe. Funkcjonują zamiast
jednej godziny wychowania fizycznego.

Razem także
wUnii

Natomiast w ramach miejskiej szkoły
muzycznej działa orkiestra dęta. Na za−
sadzie dobrowolnych spotkań pasjonatów
funkcjonują chóry. Do najbardziej znanych
należy: kościelny „Chorus Matricanus”
i ”Chór im. Franciszka Lista”. Obie gru−
py utrzymują się same i korzystają jedy−
nie z doraźnych dotacji samorządowych.
Százhalombatta ma ok. 30 związków kul−
turalnych, tzn. muzycznych, aktorskich
i plastycznych. Wszelkie organizacje oraz
twórcy indywidualni mogą korzystać
z przestrzeni wystawienniczej domu kul−
tury, nie ponosząc przy tym kosztów jej
użytkowania.
W miejski kalendarz wpisały się stałe,
finansowane przez władze miasta, im−
prezy. Należą do nich: Sommerfest (fe−
stiwal folkloru), Festiwal Chórów, Dni
Százhalombatty, Festiwal Zespołów Dę−
tych, Bożonarodzeniowe Oratorium oraz
Międzynarodowy Konkurs Kulturystyki.
Do tej listy doliczyć jeszcze należy mniej−
sze przedsięwzięcia, na które łożą z wła−
snych budżetów miejscowy dom kultury
oraz muzeum.
Jednocześnie organizatorzy starają się
o unijne dotacje na największe festiwa−
le. Obecnie wysiłki takie podjęło także
muzeum na rzecz podlegającego mu par−
ku archeologicznego. Samorządowcy uwa−
żają za poważny problem fakt, iż dotych−
czas instytucja ta otrzymywała na ten
cel środki z kasy miejskiej i nie nauczyła
się samodzielnie zdobywać pieniędzy.
Obecnie miasto zdecydowało się na cię−
cie wydatków o 30%. A to oznacza próbę
dla wszelkich ośrodków kultury, które
stracą dotacje.

Miejskie media masowe
W Százhalombatta funkcjonuje ich pełny
wachlarz – od regionalnej telewizji kablo−
wej, przez radio i dwie gazety, po interak−
tywną witrynę internetową. Telewizja na−
daje program 8 godzin dziennie. Na jej
działalność łożą: w 75% Százhalombatta,

a w 25% – pobliski 60−tysięczny Erd. On
też dotuje komercyjną rozgłośnię „Radio
Junior”. Samorząd Százhalombatta finan−
suje natomiast lokalny dwutygodnik.
W celu zwiększenia przychodów, wszyst−
kie media zabiegają o reklamodawców. Ich
współdziałanie tak komentuje przedsta−
wiciel kół biznesowych – István Szilágyi:
– Uważam to za bardzo ważne, żeby tele−
wizja, radio, gazeta i witryna internetowa
współpracowały ze sobą. Nie są wobec sie−
bie konkurencyjne, lecz się uzupełniają.
Także reklamodawcy wolą płacić za usłu−
gi w pakietach (tzn. wykupują reklamę
w kilku mediach jednocześnie).
W zakresie mediów Százhalombatta ma
bogate tradycje. W okresie międzywojen−
nym ukazywały się tam 2−3 dzienniki.
Obecnie każda informacja wychodzi od
rządzącej większości, tj. socjalistów. Lukę
w zakresie prasy niezależnej wypełnia
opozycyjna gazeta „Napos Old Alak”, wy−
dawana przez pozarządową organizację
„Słoneczna Strona”. Ukazuje się ona co
kwartał lub co pół roku. Czyta ją większa
liczba osób niż założoną przez tę grupę
stronę internetową. Jak relacjonuje rad−
ny z ramienia „Słonecznej Strony” – Ga−
belics Tamás, z medium elektroniczne−
go korzystają osoby młode, starsi wolą
tradycyjne sposoby przekazu informacji.
– Ludzie czekają na tę gazetę – dodaje.

Dobrze wiedzieć...
Z węgierskimi przyjaciółmi wiążą Brze−
sko chyba najbardziej zażyłe stosunki
spośród wszystkich partnerskich miast.
Delegacje obu miejscowości regularnie
zapraszają się na swe lokalne uroczysto−
ści. Można mieć nadzieję, że póki co wy−
miana grup kulturalnych, szkolnych czy
sportowych zaowocuje w przyszłości tak−
że bardziej pożądaną współpracą przed−
siębiorców obu miast. Trzeba przyznać,
że kontakty w tej materii rodzą się jed−
nak dość opieszale. Znacznie łatwiej do−
gadują się animatorzy kultury. ID
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ielka szansa stoi przed uczniami szkół z regionu brzeskiego, ale i spore
wyzwanie przed władzami i nauczycielami tych placówek. To właśnie od sposobu
przygotowania projektu praktyki, odszukania krajowego koordynatora i wreszcie
pokonania rywali w konkursie będzie zależeć, czy młodzi ludzie pojadą do
Niemiec nabywać niezwykle cenne doświadczenia zawodowe.

W

Wdrażany przez Unię Europejską pro−
gram edukacyjny Leonardo da Vinci ma
na celu poszerzanie umiejętności zawo−
dowych młodzieży z krajów, które dopiero
dołączyły do wspólnoty. Koordynatorem
stażu jest Dom Europejski w Lipsku, któ−
rego pracownicy, na czele z jego dyrektor
dr Grażyną Marią Peter, są zaprzyjaź−
nieni z Brzeskiem. Dr Peter (pisaliśmy
o niej w styczniowym numerze BIM−u)
mieszka w Lipsku od 37 lat, ale pochodzi
z Brzeska. Od momentu powstania Domu,
próbuje zintegrować trzy sąsiadujące ze
sobą w tej części Europy narody: czeski,
polski i niemiecki. To właśnie dzięki in−
stytucji przez nią prowadzonej przełamy−
wane są bariery językowe, wszelkie ste−
reotypy i uprzedzenia.
Europa Haus istnieje już od przeszło 12
lat, a program Leonardo, w jego polskiej
mutacji, realizuje od 1998 roku. Od tego
czasu przez placówkę przewinęło się po−
nad 300 praktykantów. Nasi rodacy od−
byli staże w kilkunastu zakładach pra−
cy, mieszkając w tym czasie u niemiec−
kich rodzin, mając zapewnione

Z Leonardo
po europejską osobowość

wyżywienie i miesięczne sieciowe bilety
na przejazd. Dr Peter nie ukrywa, iż wi−
dzi również szanse dla młodzieży z Brze−
ska, by ta skorzystała z tego interesu−
jącego systemu kształcenia zawodowe−
go. Potrzebni są tylko ludzie obdarzeni
charyzmą, gotowi podjąć się opracowa−
nia projektu praktyki, lepszego od in−
nych kandydatów, pragnących skorzystać
z programu innowacyjnych systemów
kształcenia zawodowego.
– Od 14 czerwca przebywać będzie w Lip−
sku czwarta już grupa stażystów z Pol−
ski. Dzięki programowi edukacyjnemu
Leonardo da Vinci ludzie ci będą mogli
rozwijać nie tylko swe umiejętności prak−
tyczne, ale przede wszystkim europejską
osobowość – mówi pani Peter. – Chodzi
nam o to, by młodzież poznawała zachod−
nie wzorce, nowe technologie i równocze−
śnie w swobodny sposób wymieniała spo−
strzeżenia i doświadczenia z tutejszymi
pracodawcami – dodaje.
Dalekosiężnym celem programu jest do−
stosowanie systemu kształcenia zawodo−
wego do potrzeb rynku pracy w zjedno−

czonej Europie oraz poprawa sytuacji na
tym rynku w poszczególnych krajach. I bę−
dzie to możliwe właśnie dzięki stworze−
niu lepszych szans zatrudnienia absolwen−
tów szkół różnych typów, czemu służy wła−
śnie wspomniany program. Obecnie
realizowana jest druga faza Leonardo,
przewidziana na lata 2000−2006. Każdy
projekt praktyki i stażu bierze udział
w konkursie organizowanym przez Komi−
sję Europejską oraz Krajowe Agencje Pro−
gramu. Z kolei propozycje tych projektów
mogą składać podmioty prywatne, pu−
bliczne lub niepubliczne zaangażowane
w dziedzinę kształcenia i szkolenia zawo−
dowego, a rolę promotora mogą pełnić in−
stytucje i organizacje kształcące młodych
ludzi, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa,
fundacje, stowarzyszenia itp.
Wielka więc szansa, a zarazem wyzwa−
nie, stoi przed brzeskimi szkołami śred−
nimi, których uczniowie są potencjalnymi
kandydatami do wzięcia udziału w wy−
mianie. Wszelkimi informacjami na te−
mat programu edukacyjnego Leonardo da
Vinci dysponuje Biuro Promocji i Rozwo−
ju Urzędu Miejskiego w Brzesku, które
utrzymuje partnerskie kontakty z Domem

Europejskim w Lipsku oraz dr Peter –
niemieckim koordynatorem projektu.
Obecnie trwają przygotowania do zorga−
nizowania konferencji informacyjnej na
temat programu Leonardo. Nie wiadomo
jeszcze, gdzie ona się odbędzie, ale z pew−
nością władze Brzeska będą chciały zain−
teresować tematyką tego programu dyrek−
torów brzeskich placówek oświatowych.

Tekst i fot.
IRENEUSZ WĘGLOWSKI

W Domu Europejskim w Lipsku
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Po raz pierwszy wieś Biesiadki na kartach historii pojawiła się już w roku 1269. Wtedy to biskup krakowski
Piotr z Przemankowa podpisał dokument, mocą którego powierzył sołectwo „wsi Possedk?” (tak wówczas
zwano Biesiadki), położonej nad rzeką Uszwa, dając mu i jego dziedzicom, jak też sukcesorom jego dziedzi−
ców prawo posiadania tegoż sołectwa.

A jest ów dokument jedną z najstar−
 szych znanych nam metryk, jakie

posiadają miasta i wsie naszego regio−
nu. Wynika zaś z niego, iż Biesiadki na−
leżały wówczas do uposażenia biskupów
krakowskich oraz i to, że już wówczas na−
leżały do wsi dość znacznych. Była wszak
w niej nie tylko karczma, ale także młyn
wodny o dwóch kołach, a nawet łaźnia. Po−
mimo tego do dziś nie znamy odpowie−
dzi na kilka ważnych pytań: kiedy do−
kładnie i za czyją sprawą wieś Biesiadki
powstała, od kiedy była wsią kościelną
i kiedy erygowano w niej parafię.
Do niedawna jeszcze nad bocznym wej−
ściem biesiadeckiego kościoła parafial−
nego znajdowała się tabliczka pamiąt−
kowa z widniejącym na niej napisem:
„Na pamiątkę. Ten dom Boży wystawio−
ny w r. 1199. Przez Węgrów 22 marca
1657 spustoszony został, 22 marca 1661
odnowiony, w r. 1876 zrestaurowany, a
w r. 1881 za duszpasterstwa X Francisz−
ka Karakulskiego odmalowany i ołtarze
wyzłocone”.
Rok 1199 jako czas budowy kościoła
i erekcji parafii w Biesiadkach może za−
skakiwać, wydaje się jednak prawdo−
podobny w kontekście relacji zachodzą−
cych w Małopolsce między władzą
świecką a kościelną w czasach panowa−
nia książąt, Kazimierza Sprawiedliwe−
go (1177−1194) i Leszka Białego(1197−
1227), o których wiemy, iż wspomagali
kolejnych biskupów krakowskich w ich
dziele rozwijania sieci parafialnej w die−
cezji krakowskiej. Jednakże pierwsze
wzmianki źródłowe, potwierdzające ist−
nienie parafii w Biesiadkach, pochodzą
dopiero z lat 1325−1327. Znajdujemy je
w wykazach świętopietrza, czyli dani−
ny odprowadzanej z Polski do papie−
skiego Rzymu. Tutejszy kościół zaś po
raz pierwszy odnotowany został dopie−
ro przez Jana Długosza w Księdze upo−
sażeń diecezji krakowskiej z lat 1470−
1480. Ale napisano w niej o nim tylko
tyle, że nosił wówczas wezwanie św.
Macieja, że był niewielki i w całości
drewniany.

Na szlaku architektury drewnianej (2)

Kościół św. Mateusza
w Biesiadkach

Obecny kościół parafialny pod wezwa−
niem św. Mateusza Apostoła

i Ewangelisty w Biesiadkach zbudowany
został w 1611 roku, po zniszczeniu jego
poprzednika przez wojska sprzymierzo−
nych ze Szwedami Siedmiogrodzian, któ−
rzy w 1657 roku najechali Małopolskę. Po−
wstał on jako niewielka jeszcze budow−
la, składająca się tylko z prezbiterium,
kwadratowej niemal nawy i maleńkiej
zakrystii. Do jego budowy wykorzystano
część materiału pozyskanego ze starego
kościoła, w tym dwa gotyckie portale cie−
sielskie. W 1876 roku został gruntownie
odnowiony, a w roku 1936 powiększony
przez przedłużenie nawy w kierunku za−
chodnim. Wtedy to właśnie przesunięto
na obecne miejsce i podwyższono o jedną
kondygnację jego wieżę−dzwonnicę, od
południa dobudowano doń kaplicę, a we−
wnątrz ozdobiono wielobarwną dekora−
cją malarską.

Pomimo iż biesiadecki kościół powstał
w czasach pełnego rozkwitu sztuki

baroku, formą i konstrukcją nawiązuje do
późnogotyckiej jeszcze tradycji drewnia−
nego budownictwa sakralnego Małopol−
ski. Tak jak większość drewnianych ko−
ściołów z drugiej połowy XV wieku
i pierwszej wieku XVI, ma on zrębową
konstrukcję oszalowanych ścian korpusu
i słupową wieży. Składa się z zamknię−
tego trójbocznie prezbiterium, któremu
towarzyszy niewielka zakrystia, trójna−
wowego chóru większego, przybudowanej
do jego północnej ściany ośmiobocznej
kaplicy oraz trzykondygnacyjnej wieży
o lekko pochyłych ścianach. Wnętrza pre−
zbiterium i nawy głównej nakrywają
spłaszczone, pozorne sklepienia kolebko−
we, a nawy boczne płaskie odcinki stro−
pów. Stropem nakryto również wnętrze
zakrystii. Natomiast kaplica zamknięta
została pozornym sklepieniem wielopo−
lowym. Bryłę kościoła dopełnia wysoki
dach korpusu o gontowym pokryciu, nad
którym wznosi się wieżyczka na sygna−
turkę, barokowy w formie hełm wieży oraz
kopulasty dach kaplicy.

Wszystkie ściany, sklepienia i stropy
wnętrz korpusu, a nawet zakrystii pokry−
wa dekoracja malarska typu patronowe−
go, wzorowana na polichromii ściennej
późnogotyckiego kościoła drewnianego
w Dębnie Podhalańskim. Głównym jej
figuralnym motywem jest scena Chrystus
w Ogrójcu. Całość jest dziełem krakow−
skiego konserwatora Tadeusza Terleckie−
go z 1938 roku.

Wyposażenie wnętrza jest głównie ba−
rokowe z XVII−XIX wieku. Składa

się nań ołtarz główny typu architektonicz−
nego z dwiema bramkami po bokach, trzy
ołtarze boczne z siedemnastowiecznymi
obrazami (św. Rozalia, Najświętsza
Maria Panna w mandorli, Matka Boska
ze świętymi Anną i Joachimem, św. An−
toni), drewniana chrzcielnica, ambona
oraz organy. Uwadze odwiedzających ko−
ściół polecić wypada także siedemnasto−
wieczny relikwiarz w kształcie ręki oraz
obraz wotywny Matki Boskiej Bocheń−
skiej z 1644 roku, będący repliką obrazu
częstochowskiego, dopełnioną postaciami
jego fundatorów oraz ich dzieci, a nadto
stosowną inskrypcją.
Ale najstarszym, a zarazem najcenniej−
szym zabytkiem dawnej sztuki w kościele
jest umieszczona w głównym ołtarzu,
pełna ekspresji Pieta – późnogotycka
polichromowana rzeźba z początków XVI
wieku. Z tego samego czasu jest także
znajdująca się na belce tęczowej grupa
Ukrzyżowania: Chrystus na krzyżu oraz
figury Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana.

ANDRZEJ B. KRUPIŃSKI
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Celem analizy było uzyskanie pełnego
obrazu gospodarczego społeczności lo−
kalnej. Uczestnicy pracowali w pięciu
grupach. Zadaniem każdej z nich było
przeprowadzenie kompleksowej anali−
zy środowiska lokalnego w jednej z na−
stępujących kategorii: dostęp do kapi−
tału, środowisko gospodarcze, infra−
struktura, zasoby ludzkie i jakość życia
w środowisku lokalnym. Liderami
grup, którzy prezentowali pracę ze−
społową byli: Cecy−
lia Serwin−Ja−
błońska, prezes
koła PTTK w Brze−
sku, Krystyna
Czernecka−Sosin
– dyrektor Poradni
Psychologiczno−Pe−
dagogicznej w Brze−
sku, Jarosław
Gurgul – sekretarz
gminy Czchów,
Lech Pikuła – pre−
zes zarządu Banku Spółdzielczego
w Brzesku oraz Grzegorz Baka z Urzę−
du Gminy w Gnojniku.
– Bardzo cieszy nas fakt, iż tak wiele
osób wzięło udział w warsztatach, po−
święciło swój czas, żeby popracować nad
rozwojem gospodarczym powiatu. Mam
nadzieję, że wspólnie uda się nam wy−
tyczyć nowe kierunki rozwoju, korzyst−
ne dla naszej Małej Ojczyzny, biorąc
pod uwagę fakt, że przy jednym stole
spotkali się przedstawiciele wielu in−
stytucji, reprezentujący różne interesy.

Analiza środowiska

Ponad siedemdziesiąt osób uczestniczyło w pierwszym spotkaniu warsztato−
wym w ramach Modelu Partnerstwa Lokalnego, tzw. „Warsztacie A” Lokal−
nego Ożywienia Gospodarczego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym
w Brzesku. Wśród nich byli przedsiębiorcy, bankowcy, przedstawiciele sa−
morządu, instytucji powiatowych i gminnych, organizacji pozarządowych,
związków zawodowych oraz działacze społeczni. Tematem spotkania była
kompleksowa analiza czynnikowa środowiska gospodarczego społeczności
powiatu brzeskiego.

Szczególnie cieszy mnie, że na nasze
zaproszenie odpowiedziało tak wielu
pracodawców. Bez nich te warsztaty
nie miałyby sensu. To przecież przed−
siębiorcy tworzą nowe miejsca pracy
– mówił starosta Grzegorz Wawry−
ka, który również uczestniczył w spo−
tkaniu warsztatowym, pracując w jed−
nej z grup.
Na koniec spotkania Anna Capik
z Departamentu Gospodarki i Infra−

struktury Urzędu
Marszałkowskiego
zapoznała uczest−
ników warsztatów
z F u n d u s z a m i
Strukturalnymi
obecnie dostępny−
mi w Małopolsce.
Kolejne spotkanie
warsztatowe za−
planowano na 2
czerwca br. Celem
cyklu warsztatów

Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
jest wspólnie wypracowanie kilku pro−
jektów, służących ożywieniu gospodar−
czemu powiatu, wybór najlepszych i ich
wdrożenie. Program zawiera dwa
warsztaty diagnostyczne, pomagające
określić warunki gospodarcze w naszej
społeczności oraz warsztat C i D, pod−
czas których są tworzone propozycje
projektów gospodarczych. Korzyścią
warsztatów LOG−u jest też budowanie
więzi miedzy różnymi instytucjami
w powiecie.

To będzie już ostatnia impreza
zorganizowana w Szkole Podsta−
wowej nr 1 w Brzesku. Szacow−
na placówka oświatowa kończy
swój żywot, a 26 czerwca nastą−
pi ostatni akord uroczystości
wygaśnięcia szkoły. Dyrekcja,
grono pedagogiczne oraz ucznio−
wie szkoły zapraszają na pik−
nik, w którym nie zabraknie
atrakcji. Najpierw jednak, o
godz. 13.00, w Kościele św. Ja−
kuba zostanie odprawiona Msza
święta w intencji zmarłych na−
uczycieli, pracowników i absol−
wentów szkoły. O 14.00 nato−
miast nastąpi otwarcie wysta−
wy, nawiązującej do historii
szkoły. Od 15.00 organizatorzy
zapraszają na boisko sportowe,
na którym dojdzie m.in. do pa−
sjonującego meczu pomiędzy
drużynami nauczycieli i absol−
wentów. Uroczystości zakończy
ognisko „W kręgu wspomnień”.

Ostatni piknik
z „Jedynką”

Naszej Koleżance

MONICE TARGOSZ

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają

Przyjaciele z BIM−u
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Działalność opiekuńczo−wychowaw−
cza w Polsce ma swoje dawne źródła
i tradycje. Szczególne warunki roz−
woju historycznego narodu polskie−
go spowodowały, iż młode pokolenia
Polaków dojrzewały w poczuciu za−
grożenia. Walka o prawa dziecka
wiązała się z bitwą o niepodległość
kraju i wyzwolenie społeczne uciska−
nych klas, a także o wychowawczy
charakter opieki. Była również pro−
testem przeciwko poniżaniu dziecka
oraz wyrazem wiary w znaczenie i si−
łę wychowania.

Towarzystwo Opieki nad Opusz−
czonymi Dziećmi w Brzesku roz−

poczęło swoją działalność w 1907
roku. Statut Towarzystwa z dnia 20
grudnia 1906 roku został zatwier−
dzony decyzją austriackiego na−
miestnika we Lwowie 12.I 1907
roku, L. 173816/907/ XI, a stracił
swoją moc z chwilą wejścia w życie
Statutu z dnia 13 grudnia 1937
roku.
Instytucja przyjęła nazwę: Towarzy−
stwo Opieki nad Opuszczonymi
Dziećmi z siedzibą w Brzesku. Celem
towarzystwa według statutu pocho−
dzącego z 1907 roku była „ochrona
oraz bezpłatna opieka i wychowanie
w duchu katolickim biednych dzieci
osieroconych, zaniedbanych, opusz−
czonych lub katowanych przez rodzi−
ców i opiekunów”. Towarzystwo miało
w tym celu z zebranych i zgromadzo−
nych funduszy utrzymywać schroni−
sko, w którym miały znaleźć przytu−
łek i opiekę wskazane dzieci.
Środki pieniężne potrzebne do pod−
jęcia zadań opieki nad dziećmi czer−
pało towarzystwo z darów oraz skła−
dek członków komisji, a także innych
dochodów uzyskiwanych poprzez
urządzanie odczytów, koncertów,
przedstawień teatralnych, loterii
i tym podobnych działań. Towarzy−
stwo przyjmowało jednorazowe lub
periodyczne dary zarówno w pienią−

Towarzystwo serca

rzeska ochronka już niemal od stu lat otacza opieką dzieci osierocone,
zaniedbane, niepełnosprawne. Rozpoczynamy cykl artykułów o dziejach
instytucji, która, realizując jakże szlachetny cel, chlubnie wpisuje się w historię
naszego miasta. Przytaczane dokumenty jednoznacznie dowodzą, że
w naszym otoczeniu nie brakowało i nie brakuje ludzi wielkiego serca,
bezinteresownie wspomagających charytatywne przedsięwzięcia...

dzach, artykułach żywnościowych,
jak również przedmiotach potrzeb−
nych do użytku schroniska.
Towarzystwo składało się z członków
fundatorów, członków stałych i człon−
ków czasowych. Fundatorami mogły
być osoby, które ofiarowały na rzecz
towarzystwa przy jego założeniu lub
później przynajmniej 1000 koron.
Członkiem stałym mianowano oso−
by wpłacające przynajmniej 100 ko−
ron. Członkowie czasowi mieli obo−
wiązek rocznej wpłaty nie mniejszej
niż 5 koron. Możliwość zwolnienia na
czas określony z corocznych składek
posiadały osoby, które osobistą, bez−
płatną pracą, spełnianą za zgodą
komitetu, popierały cel towarzystwa.
Członkowie czasowi zalegający przez
okres dwóch lat ze złożeniem wkła−
du oraz ci, którzy działali na szkodę
towarzystwa, mogli być, według
uznania komitetu, wykluczeni z dzia−
łalności i członkostwa na rzecz dzie−
ci opuszczonych. Każdy ofiarodawca
miał prawo uczestniczenia, osobiste−
go głosowania, wybieralności na
wszystkie urzędy w towarzystwie,
a także przedstawiania wniosków
komitetowi.

Organem kierowniczym i repre−
zentatywnym był komitet, do

którego należeć miał przynajmniej
jeden członek ze stanu duchowień−
stwa katolickiego. Członkami komi−
tetu mogły być również kobiety.
W skład pierwszego komitetu wcho−
dzili m.in: Jan Götz−Okocimski –
marszałek powiatu brzeskiego, wła−
ściciel dóbr i browarów mieszkający
w Okocimiu, dr Kazimierz Baltaziń−
ski – właściciel dóbr w Jasieniu, Jó−
zef Borowiecki – radca Sądu Krajo−
wego, naczelnik rządu powiatowego
w Brzesku, dr Adam Jordan – za−
stępca marszałka powiatu, ksiądz
Szczepan Kossacki – kanonik, pro−
boszcz w Szczepanowie, Józef Resiń−
ski – właściciel dóbr mieszkający

w Przyborowiu, Michał Rosoknecht –
dyrektor browaru w Okocimiu.
Statut towarzystwa informował, iż
do zakresu działania komitetu na−
leżało załatwienie wszystkich czyn−
ności połączonych z kierownictwem
i zastępowaniem na zewnątrz towa−
rzystwa. Komitet zarządzał mająt−
kiem towarzystwa, wykonywał nad−
zór nad wewnętrznym zarządem
schroniska, wybierał kierownika lub
kierowniczkę schroniska oraz ich za−
stępców. Statut regulował sferę dzia−
łalności organizacyjnej związanej
z funkcjonowaniem towarzystwa i je−
go organów, a także wskazywał, ja−
kie czynności należy podjąć w przy−
padku rozwiązania towarzystwa. Na
wypadek takiej konieczności mają−
tek miał przejść w ręce wskazanego
przez komitet zakładu dobroczynne−
go lub fundatora, mającego na celu
staranie się o dobro sierot i opusz−
czonych lub zaniedbanych dzieci.

W 1914 roku Krakowska Sekcja
Krajowego Komitetu dla Spraw

Ochrony Dzieci przesłała do Powia−
towego Towarzystwa Opieki nad Sie−
rotami i Opuszczonymi Dziećmi
w Brzesku zawiadomienie o utworze−
niu przez centralne i krajowe Mini−
sterstwo Wojny w Wiedniu, w dziel−
nicy IX/3 Schwarzspanierstrasse 15,
pod naczelnym kierownictwem feld−
marszałka−porucznika Jana Löbla,
urzędu dla niesienia pomocy w cza−
sie wojny. Urząd ten jako oficjalne
biuro miał nie naruszać działalno−
ści już istniejących albo tworzących
się dobrowolnie organizacji, stowa−
rzyszeń, komitetów, biur ofiar itp.
Jego zadaniem było wspieranie radą
i czynem wszelkich działań usiłowa−
nia niesienia pomocy oraz nadanie
całej akcji racjonalnego kierunku,
w celu skutecznego osiągnięcia za−
mierzonych celów. Krakowska sekcja
dla spraw ochrony dzieci, zawiada−
miała o tym istniejące w swym okrę−

B
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gu powiatowe Towarzystwa Opieki
nad Sierotami i Opuszczonymi Dzieć−
mi, zapraszając je do zorganizowa−
nia miejscowych komitetów pomocy
wojennej.
Dnia 31 grudnia 1915 roku Towarzy−
stwo Opieki nad Opuszczonymi
Dziećmi pod honorowym przewodnic−
twem baronowej Zofii Götz−Okocim−
skiej wystosowało pismo informują−
ce o celach i zadaniach towarzystwa,
wyrażające jednocześnie prośbę ogło−
szenia w gminie, parafii wiadomości
o rozpoczęciu działalności. Przewod−
niczący ksiądz Roman Mazur oraz
sekretarz Stanisław Wisłocki i człon−
kowie komitetu apelowali o nadsy−
łanie wieści o sierotach i opuszczo−
nych dzieciach, doznających krzyw−
dy od swoich żywicieli. Proszono
również o wykaz osób „szlachetnie
myślących”, które chciałyby przyjąć
na wychowanie czasowe lub stałe sie−
rotę, za opłatą lub bezpłatnie.
Towarzystwo Opieki nad Opuszczo−
nymi Dziećmi w Brzesku zwracało
się do światłych obywateli z propo−
zycjami przyjmowania godności sta−
łych mężów zaufania i informatorów
towarzystwa w sprawach opiekuń−
czych. W pismach kierowanych do
„wielmożnych panów” informowano
o celach i charakterze proponowanych
funkcji.

Dnia 13 grudnia 1937 roku Towa−
rzystwo Opieki nad Opuszczo−

nymi Dziećmi uchwaliło nowy statut.
W jego myśl towarzystwo, mające
siedzibę w Brzesku, rozciągało swo−
ją działalność na powiat brzeski. To−
warzystwo było „osobą prawną, mo−
gło posiadać wszelki majątek rucho−
my, nabywać go i zbywać, zawierać
wszelkie umowy i akta hipoteczne,
przyjmować i czynić zapisy oraz da−
rowizny, występować i odpowiadać
sądownie. Towarzystwo miało także
prawo używania pieczęci. Celem to−
warzystwa w dalszym ciągu było sta−
ranie się o dobro sierot i dzieci opusz−
czonych, zaniedbanych lub na zanie−
dbanie narażonych, a także niesienie
im pomocy materialnej. Statut prze−
widywał również świadczenie wspar−
cia moralnego oraz wychowanie w du−
chu katolickim i obywatelskim. Do
osiągnięcia powyższych celów towa−
rzystwo dążyło poprzez staranie się
o niezbędne środki materialne, za−
kładanie, utrzymanie i wspieranie
domów zaniedbanych i opuszczonych
oraz przez wykonywanie nadzoru nad
tymi zakładami. Sieroty oraz dzieci
opuszczone, zaniedbane lub narażo−

ne na zaniedbanie umieszczano
w odpowiednich rodzinach lub w sto−
sownym zakładzie wychowawczym.
Na pokrycie wydatków potrzebnych
do spełnienia wyznaczonych celów
służyły składki członków, dobrowol−
ne datki, zapisy, ofiary, subwencje
rządowe, samorządowe i instytucji
prawno−publicznych oraz składki
zbierane za zezwoleniem władzy.
Fundusze pozyskiwano również z do−
chodów urządzanych koncertów, od−
czytów, widowisk itp., z odsetek od
kapitału i dochodów z własnego ma−
jątku, należności wpłaconych przez
wychowanków lub za wychowanków.

Towarzystwo Opieki nad Opusz−
czonymi Dziećmi nadal zwraca−

ło się do obywateli z prośbą o wspar−
cie i pomoc. Przykładem może być wy−
stosowane 22 września 1938 roku pi−
smo do „Jaśnie Wielmożnego Pana
Antoniego Barona Götz−Okocimskie−
go”, zamieszkałego w Okocimiu, z in−
formacją, iż komitet zarządzający
towarzystwa, opierając się na prze−
pisach Statutu, postanowił jednogło−
śną uchwałą w dniu 13 grudnia 1937

roku przyjąć barona na członka fun−
datora towarzystwa i wyraził gorące
podziękowania za hojne poparcie ce−
lów towarzystwa. Również „Jaśnie
Wielmożna Pani Zofia Senatorowa
Baronowa Götz−Okocimska” otrzy−
mała na mocy jednogłośnej uchwały
z 14 września 1939 roku tytuł hono−
rowej przewodniczącej towarzystwa
oraz gorące podziękowania za hojne
poparcie celów towarzystwa przez
przekazanie kwoty 500 zł.
Nowy Statut zawierał informacje do−
tyczące członków towarzystwa, praw
i obowiązków im wyznaczonych. Re−
gulował organizację i kompetencje
władz towarzystwa, którego organa−
mi były: walne zgromadzenie, zarząd,
komisja rewizyjna. W razie rozwią−
zania towarzystwa majątek i fundu−
sze miały być oddane instytucji pu−
blicznej, mającej za cel ochronę sie−
rot i opuszczonych dzieci.

MAŁGORZATA RUDNIK

* W artykule wykorzystano materiały źró−
dłowe, znajdujące się w opracowaniu – Dom
Pomocy Społecznej w Brzesku, Archiwum
Zakładowe. Małgorzata Rudnik jest autor−
ką pracy magisterialnej o Brzeskiej Ochronce.

Pismo Towarzystwa Opieki nad Opuszczonymi Dziećmi skierowane
do J.W.P. Antoniego barona Götza.
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Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

Gniewni z Maszkienic
WIELE WSKAZUJE na to, iż w powiecie brzeskim rozbłyśnie niebawem nowa gwiaz−
da amatorskiego rocka i metalu. Wywodzący się z Maszkienic zespół Gniew Płomieni,
który zaprezentował się podczas konkursu Mini Playback Show w Publicznym Gimna−
zjum nr 2 w Brzesku, zrobił spore wrażenie na publiczności.
Zespół występuje w składzie: Kamil Kudrewicz – gitara, Maciek Piekarz – bas oraz
Michał Kowalski – perkusja. Grupa w różnym składzie koncertowała m.in. w Radiu
Kraków, podczas imprezy integracyjnej na krakowskim Rynku, ale również zagrała dla
niepełnosprawnych w brzeskim Kościele św. Jakuba. Niejako menadżerem i opieku−
nem młodych muzyków jest ojciec Michała, Wacław Kowalski. – Próby odbywają się
w moim domu, staram się ich we wszystkim wspierać. Uważam zresztą, iż moją rolą
jest pomagać tym chłopakom istnieć – mówi.
Członkowie zespołu, poprzez swoją działalność, realizują własne marzenia, ale równo−
cześnie stają się wciąż popularniejsi, czego dała wyraz publiczność zgromadzona w sali
gimnastycznej PG nr 2. Jak widać młodzieży podobają się nie tylko interpretacje naj−
nowszych utworów, lecz również klasyka, którą także Gniew Płomieni wykonuje. (IW)

Recytacje najmłodszych
14 MAJA w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Brzesku odbył się II Międzyprzedszkol−
ny Konkurs Poezji dla dzieci. Wzięli w nim udział najmłodsi z przedszkoli z terenu
miasta i gminy. Na uznanie jury zasłużyli Maciek i Karolinka z przedszkola nr 10
w Brzesku, Patrycja i Klaudia z Przedszkola Parafialnego w Mokrzyskach oraz Ju−
lia z Przedszkola nr 7. Nad organizacją konkursu czuwały: dyrektorka „Siódemki”
Katarzyna Gaździk oraz wychowawcy grup Halina Kukułka i Monika Kądziołka.
Konkursowi przyglądała się brzeska poetka Halina Biernat, która zaprezentowała
również własną twórczość i odbyła krótką pogadankę z dziećmi.        (IW)

Zielona Gęś w... Bałtyku
KINO BAŁTYK zaprasza 15 czerwca na spektakl muzyczny, zrealizowany w ra−
mach prezentacji europejskich szkół teatralnych. Przedstawienie powstało dzięki
pomocy finansowej Wydziału Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UM Kraków. „Zie−
lona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w reżyserii Marty Stebnickiej przed−
stawiona zostanie w dwóch odsłonach. Bilety można już nabyć w MOK−u.

Czas na kolonie
MOK i UM w Brzesku organizują kolonie dla dzieci i młodzieży w górach i nad mo−
rzem. W ośrodku wczasowym w Zakopanem – turnusy 12 dniowe, począwszy od 4
lipca – opłata za uczestnika wynosi 650 zł, natomiast w ośrodku w Sianożętach nie−
daleko Kołobrzegu – 1 turnus 5−16 sierpnia (wyjazd 4.08, powrót 17.08) – 860 zł.
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania.
Zapisy przyjmuje oraz informacji udziela MOK – tel. 68−496−60; 68−496−61.

KULTowe dni
TAKŻE i tegoroczne czerwcowe Dni Brzeska (19−20 czerwca) zapowiadają się bardzo
atrakcyjnie. Organizatorzy zapraszają na koncerty m.in. popularnego zespołu „Kult”
oraz „Happysad”, „Poszukiwani”, „Sami”. Ponadto odbędzie się sporo imprez dla
dzieci, zostaną przeprowadzone liczne konkursy i występy brzeskich grup rockowych.
Swoje święto będą mieć w tych dniach także brzescy strażacy, celebrujący 130. roczni−
cę istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przepis na życie
FILM „Przepis na życie”, zrealizowany przez troje uczniów I klasy LO, został wyróż−
niony na I Młodzieżowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych i Prezentacji Multi−
medialnych „Stop” w Skrzyszowie. Scenariusz do filmu o tematyce profilaktycznej
napisała Małgorzata Cuber, aktorami są Kamila Kansy i Marcin Smulski. Nato−
miast nagranie przygotowywał Bartosz Radecki.
W dniach 23−25 kwietnia Kamila Kansy i Bartosz Radecki wzięli udział w warszta−
tach przygotowawczych dla tych placówek, z których młodzież zakwalifikowała się do
finału. Gratulujemy!

4−8.06, godz. 18.15
DZIEWCZYNY Z KALENDARZA
W. Brytania
Reżyseria: Nigel Cole; występują: Julie
Walters, Helen Mirren, Philip Glenister
Mimo odmiennych charakterów i tempe−
ramentów Chris i Annie przyjaźnią się od
lat. Obie mieszkają w małej osadzie
w Yorkshire. Po śmierci męża Annie,
Chris występuje z inicjatywą, by miejsco−
we koło Women’s Institute przygotowało
kalendarz na rok 2000…

11−14.06, godz. 18.15
HIDALGO – OCEAN PRZESTRZENI USA
Reżyseria: Joe Johnston; występują: Vig−
go Mortensen, Zuleikha Robinson, Omar
Sharif
Stany Zjednoczone, lata 90. XIX wieku. Frank
T. Hopkins (Mortensen), doświadczony ku−
rier słynnej poczty konnej Pony Express
dowiaduje się o niezwykłym wyścigu, zwa−
nym „Oceanem Ognia”, który bogaty szejk
organizuje w Arabii Saudyjskiej. Zaproszo−
ny do udziału w rywalizacji i skuszony wy−
soką nagrodą, postanawia wraz ze swym
wiernym wierzchowcem – mustangiem Hi−
dalgo – wziąć w niej udział…

18−24.06, godz. 15.30 i 18.15
TROJA      USA
 Reżyseria: Wolfgang Petersen; występu−
ją: Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana,
Diane Kruger, Brian Cox
Adaptacja „Iliady” Homera z dodatkowy−
mi wątkami zaczerpniętymi z „Odysei”
oraz „Eneidy” Wergiliusza. W starożytnej
Grecji miłość, jaka połączyła Parysa i He−
lenę, stała się przyczyną wojny, skutkiem
której legła w ruinach cala cywilizacja. Dwa
światy walczą o honor i władzę.

25– 29.06, godz. 18.15
FANFAN TULIPAN   Francja
Reżyseria: Gerard Krawczyń; występują:
Vincent Perez jako Fanfan Tulipan oraz
Didier Bourdon jako Ludwik XV
XVIII−wieczna Francja. Uciekając przed
niechcianym ożenkiem, Fanfan, młody
awanturnik i wielbiciel kobiecych wdzię−
ków, zaciąga się do armii Ludwika XV.
Przekonuje go do tego Adeline, urodziwa
córka werbującego rekrutów sierżanta,
przepowiadając Fanfanowi sławę oraz rękę
królewskiej córki.
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Taki jest świat
Punktem wyjścia dla tej twórczości jest
osąd współczesności. Diagnoza jest pe−
symistyczna: ludzie zrobili się hermetycz−
ni. Myślą samolubnie, nie przeżywają tego,
co się dzieje wokół. Dlatego słowem−klu−
czem artystycznego programu stało się
„uwrażliwienie”. Autorka stara się prze−
kazać emocje, które odczuwa w momen−
cie tworzenia. Każdy jej obraz czy grafi−
ka powstaje pod ich wpływem. Zobaczcie
państwo, to jest radość, taki jest świat –
krzyczą jej dzieła.

Wrażliwy cierpi
Jednak temu malarstwu nie można przy−
pisać nachalnego dydaktyzowania. Ewe−
lina Stępień unika wszelkich nakazów,
gdyż te są przez odbiorców automatycz−
nie odrzucane. – Widzowie sami muszą
dojść do wniosku, jaka jest ich droga –
tłumaczy. Dlatego też swoim obrazom nie
nadaje tytułów, ponieważ już one mogły−
by coś narzucać. Każde dzieło składa się
z trzech, tak samo ważnych elementów:
materii, myśli artysty i interpretacji
odbiorcy. Tej ostatniej nie da się prze−
widzieć. Jej programowanie jest utopią,
ponieważ każdy wnosi w obraz własne
doświadczenia i przeżycia. Swoją strate−

Kolory wrażliwości

– Widzę teraz utopijny bieg ku upadkowi – mówi, tworząca w Biesiadkach,
Ewelina Stępień. Choć ma dyplom z projektowania graficznego nie zajmuje
się reklamą, którą uważa za okrutną manipulację popełnianą na człowieku.
Swoją sztuką uparcie realizuje założony program, wystrzegając się nachalności
w stosunku do odbiorcy.

gię Ewelina Stępień określa następują−
co: – To jedynie sugestia, a nie narzuca−
nie konkretów.
Może dlatego tak mało w jej twórczości
dosłowności.
Zakładany cel, czyli uwrażliwienie, au−
torka definiuje jako drogę do lepszego
świata. Rodzi to rozterki, ponieważ – jak
określa malarka – wrażliwość to świa−
domość istnienia. Człowiek wrażliwy cier−
pi. Zastanawiam się więc, czy nie robię
ludziom krzywdy – mówi.

Ciągłe poszukiwanie
Malarka nie ma jednego stylu. – Wciąż
szukam – stwierdza lapidarnie. Jej sztu−
ka jest zmienna tak, jak emocje, deter−
minujące jej powstanie. Korzysta z roz−
maitych technik: malarstwa olejnego, fo−
tografii oraz grafiki tradycyjnej
i komputerowej. Nie wierzy w przepo−
wiednie końca malarstwa ani w negację
artystycznej wartości prac komputero−
wych. – Wszystko jest do wykorzystania,
byleby była idea, którą chce się przeka−
zać – komentuje.
Początkowo malowała niewielkie forma−
ty, nawiązujące do impresjonizmu. Potem
fascynowało ją malarstwo geometryczne.
Teraz powróciła do figuracji. Liczy się dla

niej czytelna forma. Ucieka od abstrak−
cji, gdyż ta niewiele komunikuje. A kon−
takt z widzem liczy się przede wszyst−
kim. Nawet dobór perspektywy i koloru
są mu podporządkowane.
Kolor czysty
Autorka obszernie relacjonuje własną
„psychologię barwy”: – Kolor nie istnieje.
Jest wytworem mózgu, ale nie można go
gwałcić. Teraz wszystko jest szare, brud−
ne. Zdeptane błękity wzbudzają przysza−
rzałe emocje. Szarość jest bardzo niepo−
zytywnym kolorem. Wywołuje złe prze−
życia. Mnie nie o taką emocję chodzi.
Staram się więc wzmocnić wartość kolo−
ru. Musi być czysty. Dla zwiększenia czy−
telności obrazów, malarka odwołuje się
do tradycyjnej symboliki. Czerwień to
piekło, a błękit kojarzy się z niebem.
Czarno−biała pozostaje w tej twórczości
tylko grafika, lecz i tu dobór techniki po−
zwolił rozszerzyć gamę tonów. Ewelina
Stępień stosuje mezzotintę, pozwalają−
cą na przechodzenie do różnych odcieni
szarości. Mimo ubogiego wachlarza barw−
nego, grafika eksponuje emocje. – Zawsze
jest w tym kruczek z pozytywnym myśle−
niem – pogodnie stwierdza artystka. Po−
twierdzają to gry językowe w tytułach prac
graficznych. Ta technika ma dla niej urok
seryjności i pieczołowitości w pracy. Po−
zwala też na dokonywanie zmian w zro−
bionych i wykorzystanych już matrycach.
Wśród dzieł malarki grafika pojawia się
jednak rzadko. To bardzo mozolna i powol−
na technika. – A ja lubię szybkość, bo tego
wymaga tworzenie pod wpływem emocji –
usprawiedliwia się Ewelina Stępień.
Zmianom podlegają też gotowe już obra−
zy. – Uwielbiam je przemalowywać, do−
póki nie stwierdzę, że wszystko jest w po−
rządku – dodaje.

Strach przed nazwaniem
– Zawsze lękam się powiedzieć o sobie
„artysta”– wyznaje. Skąd taki wniosek?
Według niej artysta to człowiek zakocha−
ny w sobie, chimeryczny. Każdy twórca
staje się po trosze ekshibicjonistą. – Ja
jedynie wykorzystuję swój dar, żeby su−
gerować pewne rzeczy, uwrażliwiać –
mówi.
W tej twórczości wyczulenie na obraz
przeplata się z wrażliwością na słowo.
Poezja wpełza do niej i rozkwita na tle
fotografii. Zdjęcia nie są jedynie ilustra−
cją, lecz osobistą reakcją na teksty Jona−
sza Kofty, Wisławy Szymborskiej, Cze−
sława Miłosza i Agnieszki Osieckiej.
Ogromne zbliżenia detali czy twarzy ludz−
kiej są metodą na dotarcie do widza
przez proste skojarzenia. Ideą jest tu
podkreślenie bliskości między poezją
a codziennością.

IWONA DOJKA



30

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec 2004Z ŻYCIA SZKOŁY

Już trzeci wyjazd dla szkół z powiatu
brzeskiego zorganizowały: Marta
Aleksiewicz z ZSP nr 2 w Brzesku
i Izabela Wróbel z ZSTiO w Łysej
Górze. Miejscem spotkania był zamek
Wartburg koło Eisenach. Zajęcia dla
młodzieży prowadził w języku niemiec−
kim Manfred Däuwel. Zadbał
o przedstawienie podstawowych zagad−
nień z historii Unii Europejskiej, jej
symboli, języków urzędowych, celów, ja−
kie sobie stawia UE oraz najważniej−
szych dziedzin współpracy państw
członkowskich. Aktywności sprzyjały
wspólne, polsko−niemieckie debaty.
Uczniowie zadawali sobie różnorakie
pytania: Jak wyobrażasz sobie swoją
przyszłość w Unii Europejskiej? Jak
duża powinna być Unia w przyszłości?
Co czyni Europa dla pokoju? Jaki jest
cel połączenia europejskiego?

Ciężar historii
Wspólne dziedzictwo polsko−niemiec−
kie jest obciążone przeszłością. Być
może dlatego po rozważaniach doty−
czących wolności i tożsamości narodo−
wej oraz porównania systemów szkol−
nictwa, nastąpił wykład, film i wy−
cieczka do obozu koncentracyjnego
Buchenwald. Członek zarządu Unii
Europejskiej w Rheinland−Pfalz –
Ewald Keul wygłosił wykład na te−
mat stosunków polsko−niemieckich
na przestrzeni dziejów. Zaś sami
uczniowie dyskutowali o wpływie wy−
darzeń II wojny światowej na współ−
czesne relacje między obu krajami.
Młodzi Niemcy pytali o stosunek Po−
laków do ich narodowości. W innych
krajach czują, iż są źle traktowani.
– Ciągnie się za nimi historia.

Młodzi bez stereotypów

Obalanie przesądów, wzajemnych uprzedzeń i stereotypów to zagadnienie
szczególnie ważne w związku z poszerzeniem Unii Europejskiej. Zniesienie
granic stworzy nowe możliwości współpracy, tej jednak nic nie może zakłó−
cać. Dlatego właśnie w Cursdorf, w środkowych Niemczech, ESTA – Eu−
ropäische Staatsbürger Akademie Thüringen zorganizowała polsko−niemiec−
kie seminarium dla młodzieży. Uczestniczyli w nim licealiści z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Brzesku, Szkoły Katolickiej oraz z Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze.

A przecież oni nie są niczemu winni
– opowiada uczestniczka seminarium
Anna Kubala. Przypomina też jeden
z tematów rozmów: zastanawialiśmy
się, czy ważniejsze są dla nas pie−
niądze, czy wartości. Dla Niemców
jednak pieniądze, a dla Polaków –
oprócz nich religia i rodzina.

Konwersacje po... angielsku
Zamysłem organizatorów seminarium
było dostarczenie młodym ludziom
kompletnej wiedzy na temat struktu−
ry i funkcjonowania nowych organi−
zmów: Rady Europejskiej, Komisji Eu−
ropejskiej, Parlamentu Europejskiego,
Trybunału Sprawiedliwości i Konwen−
tu ds. Przyszłości Europy. Manfred
Däuwel omówił także podział kompe−
tencji między Unią i państwami człon−
kowskimi oraz poszczególne artykuły
przyjętej przez szczyt w Nicei Karty
Praw Podstawowych, czyli zbioru za−
sadniczych praw i swobód obywateli
Unii Europejskiej. Jednak Janusz
Bury – jeden z uczestników semina−
rium, oprócz tych wiadomości, wysoko

ceni sobie także wiedzę na temat men−
talności Niemców, ich szkolnictwa,
a zwłaszcza poszerzenia kręgu nowych
znajomych. Nie miał kłopotów z poro−
zumieniem się. Paradoksalnie – jak
relacjonuje jego koleżanka – popular−
ny we wzajemnych kontaktach był ję−
zyk angielski. Polscy licealiści uczest−
niczyli w zajęciach razem z 17−osobo−
wą klasą z Gutenberg Gymnasium
w Mainz.

Będą następne wyjazdy?
Zdaniem Marty Aleksiewicz przedsię−
wzięcie należy kontynuować. – Zarów−
no młodzież z Polski, jak i z Niemiec
była bardzo zadowolona. Nawiązała
kontakty koleżeńskie, które chce
utrzymywać. Młodzież z Polski mia−
ła okazję zastosować w praktyce zna−
jomość języka niemieckiego. Dla wie−
lu spotkanie to stało się doskonałą
motywacją do dalszej nauki i dosko−
nalenia języka naszych sąsiadów.
Większość uczniów wyraziła chęć
wzięcia udziału w takim seminarium
za rok – komentuje. ID

Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu to szkoła, której tradycje, sięgają−
ce – jak podaje kronika – 1836 roku, są pieczołowicie pielęgnowane. Od 1995
roku organizowane jest Święto Szkoły. Także w tym roku w przygotowanie
uroczystości zaangażowani są wszyscy uczniowie i nauczyciele. Jest to dobry
moment na przybliżenie uczniom historii szkoły, postaci patrona – fundatora
budynku szkoły.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście – m.in. wnuczka i wnuk
patrona z rodziny Goetzów – profesorowie Zofia i Jan Włodek oraz przedstawiciele
władz miejskich i szkolnych. Obecny był także długoletni były dyrektor szkoły Zbi−
gniew Skórnóg. Program imprezy obejmował montaż słowno−muzyczny. Od strony
literackiej przygotowała go Anna Dobrzańska, a muzyką oprawiła Maria Spędzia.
Natomiast nad popisami tanecznymi najmłodszych wychowanków opiekę sprawo−
wała Lidia Sztyler.
Konkurs plastyczny, literacki oraz konkurs wiedzy na temat regionu to imprezy towa−
rzyszące obchodom święta. Konkurs plastyczny pod hasłem „Szkoła moich marzeń”
oraz literacki „Historia mojej szkoły” przygotowały Halina Adamczyk, Teresa Sa−
dłoń i Barbara Stachowicz. Konkurs wiedzy o regionie był zasługą Izabeli Brzyk
i Barbary Żurek. Uczniowie stanęli na wysokości zadania, wykazując duże zaanga−
żowanie w przygotowanie się do konkursów. Nagrody za udział w konkursie sponsoro−
wała Rada Rodziców.

Zgodnie z tradycją

Pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem
Schillera i Goethego w Weimarze.
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W programie „Dnia Patrona Szkoły” nie za−
brakło okolicznościowej mszy św., części ar−
tystycznej przygotowanej przez uczniów oraz
wystawy. Tradycją PG w Jadownikach jest
właśnie organizowanie wystaw. Ta ostatnia,
zatytułowana „Z obiektywem w Ziemi Świę−
tej”, jest autorstwa ks. dr. Romana Boga−
cza, biblisty, dyrektora Instytutu Jana Paw−
ła II w Krakowie, który jednocześnie pod−
czas specjalnej prezentacji multimedialnej
opowiadał uczniom o urokach miejsc, zwią−
zanych z życiem Chrystusa. Wystawa czyn−
na będzie w czytelni – galerii do końca roku
szkolnego, a mogą ją zwiedzić wszyscy chęt−
ni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
w sekretariacie placówki.
Podczas Święta Szkoły zorganizowano
m.in. piknik rodzinny, w ramach którego
odbył się festiwal talentów, turnieje spor−
towe, mecze halowej piłki nożnej roze−
grane pomiędzy uczniami, rodzicami i na−
uczycielami o słodką nagrodę dyrektora

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z obiektywem w Ziemi Świętej

Młodzież oraz grono pedagogiczne Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Jadownikach, 18 maja obchodzili święto patrona szkoły, które zgroma−
dziło wielu zaproszonych gości – władz gminnych, oświatowych, a także przed−
stawicieli Rady Rodziców.

Powołane 7 stycznia 2004 r. Tarnowskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.,
prowadzi specjalistyczne szkolenia w zakresie:

– ekspert ds. funduszy unijnych
– urzędnik europejski
– fundusze/środki Unii Europejskiej dla samorządów
– skuteczne pozyskiwanie funduszy UE dla firm
– przygotowanie wniosków do pozyskiwania funduszy UE
– eksport i import towarów i usług po wejściu Polski do UE
– opracowanie i wdrożenie systemu HACCP

Szkolenia prowadzą eksperci z dużym doświadczeniem w pozyskiwaniu środków z funduszy
europejskich oraz zajmujący się bieżącą realizacją projektów. W zależności od rodzaju
kursów i ilości godzin zajęć dydaktycznych cena za świadczone usługi edukacyjne waha się
w granicach od 300 do 800 zł (brutto).
Jednym z celów, jakie przed sobą stawia Tarnowskie Centrum Edukacji jest utworzenie
Małopolskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Brzesku. Procedura w sprawie uzyskania pozwo−
lenia została wszczęta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Małopolska Szkoła
Wyższa z siedzibą w Brzesku prowadzić będzie studia dzienne, zaoczne i wieczorowe w ra−
mach kierunku Ekonomia o specjalności Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne.

Działalność edukacyjna szkoły skierowana będzie na wykształcenie absolwentów posia−
dających umiejętności, umożliwiające podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach, które
prowadzą krajową i międzynarodową działalność gospodarczą, w korporacjach między−
narodowych, firmach konsultingowych, przedstawicielstwach zagranicznych oraz biurach
samorządów lokalnych.

Finał projektu
21 maja, w Szkole Podstawowej w Ster−
kowcu, odbyło się zwieńczenie projektu
edukacyjnego, zatytułowanego „Cudze
poznajmy, swoje kochajmy”, który jest
realizowany z okazji przystąpienia Pol−
ski do Unii Europejskiej.
Od listopada ub. roku uczniowie praco−
wali nad przygotowaniem wszelkich nie−
zbędnych ciekawostek o dwunastu loso−
wo wybranych krajach UE. Do projektu
włączeni zostali wszyscy wychowankowie
szkoły w Sterkowcu oraz filii w Wokowi−
cach. – Zależało nam na tym, aby naj−
młodsi dowiedzieli się, jaki jest wkład
Polski w rozwój Unii oraz dowiedzieli się
czegoś nowego o innych państwach. Oczy−
wiście, nie zapominając o określeniu wła−
snej tożsamości narodowej – uważa Bo−
żena Martyna, która obok Ewy Zydroń
zajęła się koordynacją przygotowania
projektu edukacyjnego. Uczniowie na spe−
cjalnych stoiskach zaprezentowali albu−
my, prace plastyczne, rzeźbiarskie oraz
regionalne potrawy kulinarne. Przebrali
się ponadto za charakterystyczne dla
danego regionu postacie.           (w)

O matematyce inaczej
W brzeskim Zespole Szkół odbył się konkurs
matematyczny, w którym wzięli udział ucznio−
wie klas szóstych, czyli ostatni przedstawiciele
szkoły podstawowej, która pod koniec czerwca
przestanie istnieć.
– Celem konkursu był przede wszystkim rozwój
zainteresowań matematyką i zastosowaniem tej
wiedzy w praktyce. Przygotowane zadania nie
były standardowe, lecz ukierunkowane na lo−
giczne myślenie – mówi jedna z organizatorek
mityngu, Maria Kociołek. W mini sparta−
kiadzie matematycznej wzięli udział wszyscy
uczniowie klas szóstych, bez względu na swoje
uzdolnienia w tym kierunku. – Jedni lepiej się
czuli przy rozwiązywaniu zadań, inni woleli ro−
zegrać partię szachów, które także świetnie
kształtują i wspomagają myślenie – uważa
Maria Kociołek.
Do organizacji konkursu włączyli się wycho−
wawcy klas i rodzice, pełniący również rolę juro−
rów. Zarówno oni, jak i ich pupile podkreślają
wyjątkowe podejście pani Marii do tak trudnego
przecież przedmiotu ścisłego, jakim jest mate−
matyka. Podobno w szkole nie ma już uczniów
nie lubiących tego przedmiotu.
– Nie prowadziliśmy jakichś specjalnych przy−
gotowań do konkursu, sami tylko wykonywali−
śmy makiety brył przestrzennych i mozaiki.
W samym turnieju siły wydają się być wyrów−
nane. Duża w tym zasługa naszej nauczycielki
– podkreślają Karolina Legutko i Jakub
Pytka (kapitan grupy), oboje z klasy VI a.
W tych zmaganiach nie było ocen, stresu, kom−
promitacji, ale tylko i wyłącznie dobra zabawa
matematyką, zwaną królową nauk.        (iw)

szkoły. Puchar w tym przypadku został
zastąpiony smacznym tortem. Na ten
dzień przygotowano również święto lataw−
ca oraz pokazowy mecz tenisa ziemnego
z udziałem Magdaleny Wiechy.
– Chciałbym podkreślić trzy najistot−
niejsze elementy obchodów naszego
święta. Przede wszystkim jesteśmy
szczęśliwi, że patron naszej szkoły wciąż
żyje, jest ogromnym autorytetem i sta−
nowi to dodatkową nobilitację dla pla−
cówki – uważa dyrektor Tomasz Wie−
techa. – Niezmiernie ważny jest też fakt,
iż w festiwalu talentów wzięły udział
dzieci, których niezwykłe zdolności do−
strzegli rodzice oraz potrafili i chcieli te
talenty pielęgnować. Po trzecie wreszcie
my, jako nauczyciele, jesteśmy dumni
z tych dzieci i cieszymy się, że możemy
pomagać im w rozwijaniu zdolności i za−
interesowań – dodaje dyrektor jadow−
nickiego gimnazjum.         (IW)

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku?
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− Kiedy rozmawialiśmy przed po−
przednim sezonem, był Pan pełen
obaw o losy zespołu i całej sekcji
siatkarskiej Okocimskiego. Tym−
czasem, mimo znacznego osłabie−
nia, drużyna sprawiła miłą niespo−
dziankę, zajmując wysokie trzecie
miejsce w drugoligowych roz−
grywkach.
− To prawda, nie liczyłem na aż tyle, zado−
woliłbym się miejscem zapewniającym utrzy−
manie się w II lidze. Okazało się jednak, że
teraz mam nawet pewien niedosyt, bo od
grupowego finału byliśmy dosłownie o włos.
Przecież w decydującym meczu z ekipą Ozor−
kowa prowadziliśmy w setach 2:0, mając
więcej atutów od rywali. Generalnie, od stro−
ny sportowej, jesteśmy zadowoleni z minio−
nego sezonu.
− Chce Pan powiedzieć, że kryzys
został zażegnany i sprawy idą w do−
brym kierunku?
− Niestety, nie. Chociaż z natury jestem opty−
mistą, to muszę stwierdzić, że dzisiejsza sy−
tuacja siatkarzy wcale nie jest lepsza niż
przed rokiem. Jeśli składane przez zarząd
klubu deklaracje nie zostaną wcielone w
życie, to utrzymanie nawet tego zespołu,
który grał w minionym sezonie, nie będzie
możliwe. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że
bez konkretnej pomocy nie da się grać w
drugiej lidze.
− Jaką pomoc ma Pan na myśli?
− Większość naszych zawodników studiuje
w Krakowie, więc trzeba im zwracać ponie−
sione koszty na dojazdy do Brzeska. W ubie−

głym sezonie decyzją zarządu klubu mieli−
śmy też otrzymywać niewielkie premie za
wygrane mecze. Nie chodzi o duże pienią−
dze, ale − niestety − do dzisiaj klub z tych
obietnic nie wywiązał się. Dlatego moje oba−
wy o utrzymanie składu z tamtego sezonu
mogą okazać się uzasadnione. Najprawdo−
podobniej pięciu dotychczas podstawowych
graczy wypadnie z drużyny. Odejdą chyba,
Łukasz Skrzypek, Maciej Klimas, Mateusz
Śrutowski i Tomasz Rakoczy. Nie wiadomo
jeszcze, czy będę mógł liczyć także na Bart−
ka Gawendę. Ale to przecież nie nowość, bo
od pewnego czasu notujemy tylko odpływ
zawodników. Przed poprzednim sezonem
odeszli nasi najlepsi zawodnicy – Rafał
Mardoń i Marek Nowakowski.
− Praktycznie zespół trzeba budo−
wać od nowa...
− Na to się zanosi. Tragedii jednak nie robił−
bym, gdyby obietnice klubu były realizowa−
ne. Rozglądam się za nowymi graczami, z
potencjalnymi kandydatami prowadzę roz−
mowy, ale muszę mieć argumenty, którymi
przyciągnę ich do Okocimskiego. Między in−
nymi skłonny jest grać u nas utalentowany
Andrzej Skórski, odkryty przez pierwszoli−
gowców z Olsztyna. Rozmawiam też z zawod−
nikami z Częstochowy, Nowego Sącza, Kra−
kowa, ale jaki będzie efekt tych pertraktacji,
dowiemy się po 1 lipca.
− Nie za późno?
− Ale dopiero wtedy klub ma przedstawić kon−
krety.
− To chyba zrozumiałe, bo piłkarze
będą po barażach o III ligę.

Spory sukces odniosła drużyna siatkarzy Publicznego Gimnazjum nr 2
w Brzesku, która wygrywając finał Gimnazjady Małopolski, awanso−
wała do finałowego turnieju o mistrzostwo Polski (28−30 maja w Świ−
noujściu – wyniki podamy w następnym wydaniu).
Nasz zespół, prowadzony przez trenera Janusza Kukułkę, nie dał szans
rywalom – wygrał wszystkie swe spotkania, nie tracąc nawet seta. Oto wyni−
ki kolejnych meczów w turnieju wojewódzkim, który rozgrywano w hali Zespo−
łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku:
Brzesko – Stryszawa 2:0; Brzesko − Kraków 2:0; półfinał – Brzesko − Bobowa
2:0; finał – Brzesko – Kraków 2:0.
Skład drużyny: Paweł Mleczko, Grzegorz Kucharski, Radosław Przeklasa, Prze−
mysław Trela, Maciej Kural, Maciej Stolarz, Wojciech Nowak, Piotr Cygnaro−
wicz, Kamil Augustyn, Piotr Kuciel.        (MK)

Niepokój pod siatką

Mimo że siatkarze Okocimskiego z nawiązką wykonali zakładany przed sezo−
nem plan, to przed nowym sezonem trener Józef Gawenda (na zdjęciu) wciąż
nie jest pewny, jaką drużyną będzie dysponował. Sytuacja ma się wyjaśnić w
lipcu, po... trzecioligowych barażach piłkarzy.

− Taka jest kolej rzeczy i na to nie mam żad−
nego wpływu.
− Zatem los siatkarzy jest w nogach
futbolistów...
− Można tak powiedzieć, bo jeśli piłkarze zdo−
będą awans, sytuacja siatkarzy może także
ulec poprawie. Najgorsze jednak, że mimo
ciągle sporego zainteresowania tym sportem,
nie udaje się w Brzesku stworzyć siatkar−
skiego lobby. Samodzielność finansowa sek−
cji nadal znajduje się w sferze marzeń. Nie−
wielu jest też ludzi oddanych siatkówce, ta−
kich jak Tadeusz Mardoń, kierownik drużyny
Andrzej Gardziel czy Wiesław Gibes − trener
drużyn młodzieżowych.
− No, właśnie − brzeska młodzież od−
nosi ostatnio spektakularne sukce−
sy. O kandydatów do gry w pierw−
szym zespole OKS−u  chyba nie trze−
ba się martwić...
− To rzeczywiście dobry prognostyk na przy−
szłość, ale prawdę powiedziawszy, tym chłop−
com trudno się będzie przebić do seniorskie−
go zespołu. Owszem, mogą uzupełniać jego
skład, ale wątpię, by mogli stać się pierw−
szoplanowymi postaciami. Chciałbym się
jednak mylić. A na razie, z niepokojem cze−
kam do lipca...

Rozmawiał MAREK LATASIEWICZ

Najlepsi w Małopolsce!
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Redaguje MAREK KOTFIS

PIŁKARZE Okocimskiego przegrali w maju dwa ważne mecze – z Unią Tarnów
i Kolejarzem Stróże, ale wciąż są dla najgroźniejszych rywali poza zasięgiem. Na
cztery kolejki przed zakończeniem sezonu mają 7 punktów przewagi nad Kolejarzem
i 13 nad Unią i trudno sobie wyobrazić, by mogli ten kapitał roztrwonić w ostatnich
spotkaniach z Victorią Witowice i Tarnovią na wyjeździe oraz z Popradem Muszyna
i Bocheńskim KS na własnym boisku.
Szczególnie dotkliwą była porażka 0−3, poniesiona na własnym boisku z „Jaskółkami”.
Na szczęście, zarówno zespół tarnowski jak i Kolejarz potracili punkty w potyczkach
z teoretycznie słabszymi zespołami. Myśląc jednak o awansie do trzeciej ligi podopiecz−
nym trenera Andrzeja Iwana nie powinny się przytrafiać takie wpadki. Bo z taką grą,
jaką zaprezentowali w meczu z Unią, nie mieliby większych szans na pokonanie w ba−
rażach Kmity Zabierzów, która zdecydowanie przewodzi w zachodniej grupie IV−ligow−
ców. Przypomnijmy, że w walce o III ligę mistrzowie grup zmierzą się 23 i 27 czerwca.
Gospodarz pierwszego spotkania zostanie wylosowany po zakończeniu sezonu.

9 maja
Lubań Maniowy
– OKOCIMSKI 1:0
Bramki dla OKS−u: Palej, Bryl,
Jagła, Seidler.
OKS: Żmuda – Brytan (70 Druż−
kowski), Paweł Stawarczyk, Ma−
nelski, Policht, Jagła, Bryl,
(Rojkowicz), Okas, Sacha, Palej (65
Seidler), Pachota (80 Kostecki).

12 maja
OKOCIMSKI
– Unia Tarnów 0:3
OKS: Żmuda – Policht, Sakowicz,
Paweł Stawarczyk – Okas (46
Pachota), Manelski (71 Dzięciołow−
ski), Jagła, D. Sacha, Bryl – Bry−
tan (46 Ł. Druzkowski), K. Palej
(68 Seidler).

15 maja
OKOCIMSKI
– Huragan Waksmund 3:0
Bramki dla OKS−u: Palej
OKS: Szuba – Policht, Sakowicz,
Paweł Stawarczyk, Pachota (71
Okas), Jagła (47 Dzięciołowski),
Manelski, Sacha (66 Rojkowicz),
Bryl, Brytan (71 Kostecki), Palej.

19 maja
Kolejarz Stróże
– OKOCIMSKI 2:0
OKS: Szuba – Sakowicz, Stawar−
czyk (70 Kostecki), Manelski (70
Rojkowicz), Policht, Jagła,
Bryl, Brytan, Sacha, Palej (70 Dzię−
ciołowski), Pachota (73 Okas).

22 maja
OKOCIMSKI
– Tuchowia Tuchów 2:0
OKS: Szuba – Policht, Sakowicz,
Paweł Stawarczyk (46 Kostecki),
Pachota (46 Okas), Manelski, Ja−
gła, Sacha, Bryl (67 Rojkowicz),
Brytan, Palej (74 Dzięciołowski)

29.05
Polan Żabno − OKOCIMSKI 2:3
Bramki dla OKS−u: Bryl, Sacha
OKS: Szuba − Policht, Manelski,
Paweł Stawarczyk, Pachota (90
Kulka), Dzięciołowski, Okas (60
Kostecki), Sacha, Bryl, Brytan
(Rojkowicz), Palej (Seidler).

Bieg do Unii
W PARKU Götzów odbyła się impreza
sportowa zorganizowana pod patronatem
senatora RP, Mieczysława Mietły. Na
starcie „Biegu do Unii” stanęli ucznio−
wie starszych klas z Publicznej Szkoły Pod−
stawowej nr 2 w Brzesku. Uczestnicy za−
wodów mieli do pokonania dystans jed−
nego kilometra. W klasyfikacji dziewcząt
najlepsze były: Magdalena Kudelska
(kl. V), Mariola Okas (VI) oraz Weroni−
ka Zydroń (IV). W gronie chłopców zwy−
ciężył przedstawiciel najmłodszych –
czwartoklasista Bartłomiej Klimek,
który wyprzedził Sebastiana Gaczoła (V)
i Kamila Klimka (VI). Zwycięzcy biegu
otrzymali od senatora Mietły dyplomy
i cenne nagrody rzeczowe.          (iw)

Parkowe sztafety
170 DZIEWCZĄT i chłopców wzięło
udział w tradycyjnych sztafetowych bie−
gach przełajowych, które odbyły się w par−
ku miejskim w Brzesku. Wśród szkół pod−
stawowych zwyciężyły dziewczęta szkoły
nr 3 Brzesko, przed Porębą Spytkowską
oraz Jadownikami 2, zaś wśród chłop−
ców – Mokrzyska przed Jadownikami 1
oraz Porębą Spytkowską.
W gronie szkół gimnazjalnych zarówno
w rywalizacji dziewcząt, jak i chłopców
najlepszymi okazali się reprezentanci
Gimnazjum z Jadownik, pokonując Gim−
nazjum nr 2 w Brzesku.
Organizatorem zawodów był Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu w Brzesku.

Koszykarze za Bochnią
TRIUMFATOREM międzypowiato−
wego turnieju koszykówki chłopców
szkół ponadgimnazjalnych okazała się
reprezentacja powiatu bocheńskiego,
przed Brzeskiem i Tarnowem. Wyniki
naszego zespołu z: Dąbrową Tarnow−
ską 31:15; Tarnowem 29:25; Bochnią
34:37. Reprezentacja powiatu brzeskie−
go grała w składzie: Radosław Piwo−
warski, Szymon Górnisiewicz, Maciej

Rzepka, Marek Sambor, Kamil Stosz−
ko, Szymon Sumara, Jakub Ciszko−
wicz, Dariusz Skóra, Filip Wąs, Seba−
stian Toboła, Mateusz Laska, Sewe−
ryn Kukułka, Radosław Lato.

Czwórbojowe mistrzostwa
W ROZGRYWANYM corocznie na sta−
dionie OKS−u czwórboju lekkoatletycz−
nym (biegi na 60 m, 600 m, skok w dal,
rzut piłką palantową) wzięło udział 120
zawodników z 10 szkół. Wśród dziewcząt
najlepszą okazała się Małgorzata Gnu−
tek – 269 pkt., przed Natalią Chwał –
248 i Magdaleną Kudelską – 245. W ka−
tegorii chłopców zwyciężył Jakub Cebula
– 245 pkt., przed Piotrem Rusnarczykiem
– 219 i Kamilem Kurnikiem – 184.
W rywalizacji zespołowej zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców bezkonkurencyj−
ni byli zawodnicy SP nr 2 w Brzesku.
Najlepsze drużyny awansowały do mi−
strzostw powiatowych.

Nagrody dla kręglarzy
DWA tytuły wicemistrzowskie wywalczyli
młodzi brzescy kręglarze podczas mi−
strzostw Polski juniorów. Srebrne meda−
le wywalczyła drużyna TKKF "Sokół" w
składzie: Mariusz Biel, Paweł Policht,
Krzysztof Soból i Tomasz Soból oraz
para Biel − Policht. Natomiast w rywali−
zacji indywidualnej trzecie miejsce zajął
Tomasz Soból. Specjalne gratulacje dla
zawodników, trenera i działaczy "Soko−
ła" za udany sezon brzeskim kręglarzom
przekazali osobiście starosta powiatowy,
Grzegorz Wawryka oraz wiceburmistrz
Krzysztof Bigaj. Podczas uroczystego
spotkania  podziękowania oraz listy gra−
tulacyjne otrzymali także sponsorzy klu−
bu. Dodajmy, że w turnieju dla sponso−
rów i zaproszonych gości wśród panów
zwyciężył Ryszard Ciaciek, przed Wa−
cławem Jaworem i Krzysztofem Bi−
gajem. W kategorii pań najlepszą była
Marta Synowiec, przed Bogusławą
Górą i Stanisławą Ciaciek.

W DRODZE DO III LIGI
Niepotrzebne wpadki
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Początkowo sołectwa północne, a następnie
domy jednorodzinne w mieście, zostały zaopa−
trzone w kolorowe worki z przeznaczeniem do
segregacji. W następnej kolejności Urząd Miej−
ski dostarczył kontenery w rejony o większych
skupiskach oraz do szkół. Obecnie wszystkie
szkoły w gminie posiadają pojemniki do segre−
gacji, a na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz MZGM−u rozmieszczonych jest ponad 200
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Warto zwrócić uwagę na znaczący wzrost ilości
odbieranych odpadów w roku 2003 w stosun−
ku do roku poprzedniego. Na pewno na tę róż−
nicę miał wpływ zakup dodatkowych kontene−
rów, które umieszczono w osiedlach oraz coraz
lepsza segregacja w domach jednorodzinnych.

INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza
Brzeska ogłasza przetarg na: „Projekt ka−
nalizacji północno−zachodniej części
miasta Brzeska os. Leśne i Kopaliny oraz
ul. Wiejska”. Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie projektów budowlano – wy−
konawczych na budowę kanalizacji sani−
tarnej dla budynków położonych na os.
Leśne i Kopaliny oraz ul. Wiejskiej. Projekt
kanalizacji sanitarnej powinien obejmować
również przyłącza do budynków istnieją−
cych i projektowanych.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami
jest: Zbigniew Witowski Urząd Miejski
w Brzesku pok. 110, tel. (0−14) 6863100,
w. 138, e−mail: zam_pub brzesko.pl
Termin składania ofert
 – 28.05.2004 do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert
– 28.05.2004 o godz. 10:15.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Roboty drogowe ul. Ja−
sna i ul. Czarnowiejska – etap II”
Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie I – ul. Jasna – wykonanie górnej
warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego
i nawierzchni z betonu asfaltowego na pow.
1997 m2.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielo−
no zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo
– Mostowe, ul. Przemysłowa 18, Brzesko
cena: 100 805,84 zł
Zadanie II – parking ul. Czarnowiejska –
wykonanie dolnej warstwy podbudowy
z pospóły gr. 30 cm, pow. 3303m2. Na−
zwa i adres wykonawcy, któremu udzielo−
no zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogo−
wo – Mostowe, ul. Przemysłowa 18, Brze−
sko cena: 28 835,19 zł

INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza
Brzeska ogłasza przetarg na: „Budowę szat−
ni sportowej LZS w Porębie Spytkow−
skiej”. Opis przedmiotu zamówienia: wy−
konanie stanu surowego budynku o ku−
baturze 390 metrów sześciennych.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami
jest: Antoni Staszczyk, Urząd Miejski w Brze−
sku pok. 109, tel. (0−14) 6863100, w. 121
Termin składania ofert:
03.06.2004r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:
03.06.2004r. godz. 10:15.
Data rozpoczęcia prac: 01.07.2004
i zakończenia:  30.09.2004

Jeśli tak, to zapoznajcie się z propozycją Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Tarnowie, które oferuje szereg szkoleń warsztatowych i treningów ułatwiających uzyskanie za−
trudnienia i jego kontynuację.
Jednym z nich są warsztaty pod hasłem „Jak znaleźć i utrzymać pracę?”, przeznaczone dla wszyst−
kich tych, którzy poszukują wiedzy o zasadach i metodach funkcjonowania współczesnego rynku
pracy, źródłach pozyskiwania ofert pracy, a także dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejęt−
ności związane z poszukiwaniem zatrudnienia i jego utrzymaniem. Mogą więc uczestniczyć w tych
warsztatach osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zagrożone utratą pracy oraz pragnące zmienić
swoje dotychczasowe zatrudnienie. Udział w warsztatach pozwala na dokonanie bilansu swoich
oczekiwań i kompetencji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i opracowanie własnej oferty
pracy, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami oraz sporządzenie indywidu−
alnego planu poszukiwania pożądanej pracy. Dodajmy jeszcze, że zajęcia trwające 12 godzin,
realizowane są w ciągu trzech dni, w małych 8−12 osobowych grupach. Dla ludzi młodych, zainte−
resowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, prowadzone są warsztaty – „Własna
firma – zanim zrealizujesz pomysł”, których celem jest dostarczenie konkretnej wiedzy i umiejętności
osobom poszukującym swojego miejsca na rynku pracy i rozważającym możliwość podjęcia dzia−
łalności gospodarczej. Zajęcia realizowane są we współpracy z Tarnowską Agencją Rozwoju Regio−
nalnego i połączone z wizytą w Tarnowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Natomiast osoby, które pragną wzmocnić swoją motywację oraz dokonać zmiany w swojej dotych−
czasowej sytuacji zawodowej, zainteresują zapewne zajęcia – „Kurs Inspiracji Zawodowej”. Kurs ten
kończy się opracowaniem indywidualnegoplanu działania.
Wreszcie dla osób pozostających bez pracy przez dłuższy okres, które utraciły wiarę w skuteczność
podejmowanych dotychczas działań, Centrum proponuje udział w programie „Rozwijanie indywi−
dualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”, którego celem jest pomoc w nabyciu i rozwi−
janiu umiejętności, umożliwiających przezwyciężanie barier osobistych w poszukiwaniu pracy. Cho−
dzi przede wszystkim o umiejętności rozumiane jako „marketing własnej osoby” – redagowanie
ofert pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, sztukę autoprezentacji, ale także o umiejęt−
ności związane ze zdobywaniem potrzebnych informacji i właściwym ich wykorzystaniem oraz
z podejmowaniem decyzji i planowaniem działań.
Zainteresowani mogą zgłaszać się do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tar−
nowie, ul. Okrężna 4a, osobiście pok. 128 lub telefonicznie tel.: 626−99−40, e−mail: centrum wup.tar−
now.pl
Udział w zajęciach dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest bezpłatny.

Elżbieta Kuczyńska

Szukacie pracy?

Natomiast w pierwszym kwartale 2004
roku w porównaniu z analogicznym okre−
sem roku 2003 zebrano więcej makulatu−
ry, szkła oraz metalu. Mniej zebrano odpa−
dów z tworzyw sztucznych. Zapewne zwią−
zane to jest z tym, że mieszkańcy zaopatrują
się częściej w artykuły pakowane w karto−
ny oraz opakowania szklane, odchodząc
stopniowo od opakowań plastikowych, co
jest uzasadnione ekologicznie. Takie same
tendencje zaobserwowano na rynkach za−
chodnich, jednak długi okres jesienno−zi−
mowy i brak świadomości społeczeństwa
może mieć też wpływ na ilość zebranych
odpadów z tworzyw sztucznych, gdyż mo−
gły być one spalane w piecach.

Efekt selektywności
Brzeskie Zakłady Komunalne od 3 lat zajmują się na terenie miasta i gminy
Brzesko selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Efekty tego przedsię−
wzięcia są już widoczne, można przeliczyć je na korzyści finansowe, ale przede
wszystkim nie da się przecenić ekologicznych zysków tej akcji...

Do posiadacza zbytecznego aparatu słu−
chowego zwracamy się z prośbą o prze−
kazanie go osobie potrzebującej, bez−
płatnie lub za niewielką odpłatnością.
Kontakt w redakcji BIM−u: ul. Głowackie−
go 51, pok. nr 10; tel. 68−63−100 w. 152.


