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Jeden z długoletnich, żeby nie powiedzieć „wielokadencyjnych”, radnych zapytał
ostatnio: „Do czego ten komentarz miał się odnosić?” Od razu nasunęły się słowa
jednego z literaturoznawców: „Co poeta chciał powiedzieć, to powiedział”. I na tym

można by dyskusję uciąć, gdyby nie fakt, iż pytanie padło na forum publicznym zobo−
wiązującym do odpowiedzi. Masz babo placek – jak tu teraz wytłumaczyć, że dzienni−
karz jest od pisania, oceniania, krytyki, czyli ogólnie mówiąc, od przelewania na papier
obserwacji otoczenia. Komentarz jak najbardziej mieści się w obrębie tych czynności,
stanowi więc – jak świat światem – o specyfice zawodu.
Trudno tłumaczyć się z trzeźwej obserwacji absurdu. Pewnie ów radny wolałby widzieć
w gazetach cytaty bez nakreślenia czytelnikowi kontekstu czy sytuacji, do jakiej się wy−
powiedź odnosiła... W prasie zrodziłby się wtedy bełkot i nikt by jej nie rozumiał. Spra−
wujący władzę mogliby mówić, co im ślina na język przyniesie bez obawy, że ktoś to
usłyszy, przeczyta albo – nie daj Boże – oceni i skomentuje. Brak odbiorcy to brak
odpowiedzialności za słowo... Wiatr poniesie wszystko.

Rzeczony komentarz w BIM−ie dotyczył konsekwencji oświadczenia Rady Miejskiej
w sprawie informacji, jakich udzieliła mediom rajczyni z Ligi Polskich Rodzin. Jej

wypowiedź o potrzebie sprawdzania w IPN przeszłości patronów ulic i osób wyróżnio−
nych honorowymi tytułami spowodowała, iż odium w postaci dziennikarskiego ironizo−
wania za nieprzemyślane słowa spadło na całą Radę Miejską. Koledzy radnej z opozy−
cji postanowili wyprać nieprzyjemne brudy rękami burmistrza i zgłosili projekt uchwa−
ły zobowiązującej go do wystąpienia do sądu z aktem oskarżenia. Absurdalny pomysł
nie przeszedł, ale przegłosowano przyjęcie oświadczenia dla mediów. W ten sposób organ
ustawodawczy gminy zajął się sprawą zgoła jednostkową, zamiast przesądzać o losie
lokalnej społeczności. Nie dość na tym, gdzie podziała się odpowiedzialność osoby pu−
blicznej za słowo? Już raz radna chciała wszak zmieniać protokół z obrad, bo „nie
powiedziała tego, co miała na myśli”.

Milczenie jest złotem. Przemilczanie złem. Oświadczenie wydane przez Radę Miejską
wymagało komentarza tak samo, jak każda publiczna wypowiedź. Autorzy ofi−

cjalnie przekazanego do druku tekstu musieli się przecież liczyć z faktem, iż każdy
czytelnik wyrazi o nim swą opinię. Cisza dotyczy jedynie listów prywatnych, zamknię−
tych dla ogółu. W tym wypadku tak jednak nie było. Trzymanie języka za zębami
byłoby przemilczeniem faktów i ocen, które aż się narzucały.
Zdumiewa, iż zamiast gminnych problemów rajca poruszył na sesji zagadnienie,
z jakim trudno polemizować, a jeśli już, to na tych łamach, a nie w czasie i miejscu
przeznaczonym na kłopoty całej społeczności. Przedstawicielka LPR napisała skar−
gę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do kogo poskarży się jej kolega z upo−
rem pytający: „Jaki jest sens tego komentarza?” Być może już niedługo powstanie
w Brzesku przybudówka Rady Miejskiej – Urząd Kontroli ds. BIM.

Iwona Dojka
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Sesja zaczęła się od pomyślnych infor−
macji. – W tym roku w plebiscycie orga−
nizowanym co cztery lata otrzymaliśmy
tytuł „Trzech koron Małopolski”. Jest to
wyróżnienie w skali całego województwa
i promocja dla gminy – podkreślał bur−
mistrz Jan Musiał.

Poseł gratulował burmistrzowi
 – Jest to nasz wspólny sukces. Powi−
nien nas dopingować do dalszej pracy
– mówił Przewodniczący Rady Miej−
skiej, Lech Pikuła o tytule „Europej−
czyk Roku 2005”, nadanym Burmistrzo−
wi Brzeska. Z gratulacjami wystąpił
nawet poseł Edward Czesak. Zaś rad−
ny Jan Kusiak, wręczając kwiaty, prze−
konywał: – Jest to także wyróżnienie
dla Rady Miejskiej, która akceptowała
Pana inicjatywy. Chociaż potrzeb wciąż
jest wiele, to dotychczasowe osiągnię−
cia są niepodważalne.
Szereg wniosków z posiedzenia 15 maja
przedstawiła Komisja Zdrowia, Opieki
Społecznej i Rodziny. Dotyczyły one m.in.:
umorzenia zaległości czynszowych oso−
bom samotnym i rodzinom bez środków
do życia, zlecenia sołtysom rozeznania,
ilu ludzi zamieszkuje w warunkach skraj−
nego ubóstwa, powołania w skład Gmin−
nej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dwóch radnych z komisji
oraz udzielenia pomocy wielodzietnej ro−
dzinie ze Sterkowca.
Komisja Statutowa pod przewodnictwem
Agaty Brzeskiej−Lebieckiej pozytywnie
zaopiniowała statut dla Urzędu Miejskie−
go w Brzesku i formalne zmiany w analo−
gicznym dokumencie dla Gminy Brzesko.
Od tej pory radni będą mogli mailami
otrzymywać wszelkie informacje.

Bilety dla radnych
Grupa radnych, zajmująca się prawem,
porządkiem publicznym i promocją, za−
proponowała zmiany w projekcie uchwa−
ły o zasadach i trybie umarzania, odra−
czania i rozkładania na raty należności
pieniężnych wobec gminy i jej jednostek
organizacyjnych. Natomiast Komisja
Rewizyjna przedstawiła sprawozdania

Patologicznyspór
Tym razem głosowanie nad uchwałami nie wzbudziło dyskusji. Debata rozgorzała nie nad
problemami, ale nad sposobem prowadzenia obrad.

z dwóch kontroli. Co prawda skutki ter−
momodernizacji Gimnazjum nr 1, w któ−
rym pobór ciepła zmniejszył się aż o po−
łowę, pozwoliły zredukować koszty, to jed−
nak jakość jej wykonania wzbudziła spore
zastrzeżenia. Natomiast podobne prace
w Szkole Podstawowej nr 2 dały oszczęd−
ności rzędu 120 tys. zł. Jednak i tu ze−
spół kontrolny dopatrzył się robót, jakie
jeszcze należy wykonać.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wy−
stąpiła o przekazanie środków z fundu−
szu profilaktyki antyalkoholowej na za−
pobieganie patologiom wśród młodzieży,
powołanie zespołu do ich wykrywania
oraz uruchomienie świetlicy na osiedlu
Brzezowieckie. Radni zajmujący się go−
spodarką komunalną postulowali przy−
spieszenie robót kanalizacyjnych na ul.
Bujaka w Jadownikach, gdyż opóźnienia
mogą spowodować utratę ważności uzy−
skanych pozwoleń. Na ich propozycję bu−
dowy miejskiej oczyszczalni ścieków od−
powiedział Jan Musiał: – Byłoby to
sensowne, gdyby relacje z Carlsbergiem
uległy pogorszeniu. Tak się jednak nie
dzieje, a należąca do firmy oczyszczalnia
jest stale unowocześniana.
Komisja Gospodarki Finansowej pod
przewodnictwem Jana Kusiaka zgłosiła
zmiany w projekcie uchwały o cenach za
bilety komunikacji miejskiej. Według jej
członków radni oraz sołtysi pełniący tę
funkcję powinni płacić całą kwotę. Pro−
pozycja zyskała akceptację w głosowaniu.

Kupieckie dylematy
Pozornie neutralny temat – analiza sta−
nu średniej i drobnej przedsiębiorczości
– zakończył się dyskusją w zgoła odmien−
nym obszarze zagadnień. Zanim tak się
stało, o sytuacji w Brzesku mówił Bog−
dan Baranek, wiceprezes miejscowego
oddziału Krakowskiej Kongregacji Ku−
pieckiej: – Konieczne jest ustalenie, jak
ma wyglądać kontakt między władzą
ustawodawczą a drobnymi kupcami.
Warto, by komisje Rady Miejskiej kon−
sultowały z drobnymi kupcami i przed−
siębiorcami uchwały dotyczące życia go−
spodarczego.

Na jego zarzut, iż przy podejmowaniu
decyzji nie bierze się pod uwagę handlow−
ców, odpowiadał Kazimierz Sproski:
– Według mnie, jeśli chodzi o działalność
burmistrza i Rady Miejskiej, podjęliśmy
tyle uchwał ułatwiających działalność
przedsiębiorcom w zakresie dozwolonym
prawem, że zrobiliśmy wszystko, co tyl−
ko było możliwe.
Kazimierz Piwowarski ze Stowarzysze−
nia Przedsiębiorców Brzeskich apelował
do obecnych na sali posłów, Edwarda
Czesaka i Wiesława Wody, o ogranicze−
nie biurokracji. Zwracając się do władz
gminy, wskazywał na problem wysokich
opłat parkingowych dla właścicieli skle−
pów i zakładów w mieście.
– Uważam, że nasycenie rynku lokal−
nego sklepami wielkopowierzchniowy−
mi jest wystarczające. Dwa lata temu
wprowadziliśmy wyższe podatki dla
nich. W tej chwili mamy konflikt z firmą
ARGE, które chce taki obiekt budować.
Zamierzamy stymulować rozwój usług
i produkcji w mieście – referował bur−
mistrz. – Ostatnie działania w ramach
programu PHARE wspierają także roz−
wój gospodarczy. Z tych środków uzbro−
iliśmy pl. Kupiecki i wybudowaliśmy
tam drogi. Punktowe zmiany przezna−
czenia terenu na działalność gospo−
darczą, uzbrojenie Pomianowskiego
Stoku, Biuro Obsługi Inwestora to tyl−
ko niektóre narzędzia, jakimi stymu−
lujemy rozwój gospodarczy.
Jan Musiał przypomniał także uchwałę
Rady Miejskiej zwalniającą z podatków
firmy, tworzące nowe miejsca pracy.
– Budowa autostrady i zjazdu z niej oraz
związane z tym protesty to również istot−
ne elementy w tworzeniu otoczenia biz−
nesowego – dodawał.
– Wasza sugestia jest niezgodna z prze−
pisami prawa – zwracał się do Bogdana
Baranka, przypominając zgłoszony przez
Krakowską Kongregację Kupiecką projekt
uchwały, obniżającej stawki podatku od
nieruchomości w związku z uciążliwościa−
mi, jakie mają wystąpić w czasie robót
kanalizacyjnych na ulicach miasta.

Zamiast głównego tematu
Krzysztof Dudziński i Krzysztof Oj−
czyk, omijając główny temat dyskusji,
poruszyli sposób opracowania dostarczo−
nych radnym materiałów na temat
przedsiębiorczości. – Bardzo mało wi−
dzę tu analizy dotyczącej Brzeska –
twierdził pierwszy z nich i domagał się
ujęcia w opisie skutków wizyt w mia−
stach partnerskich.
– Sądzę, że skoro dziś miała nastąpić
dyskusja na ten temat, to informacja jest
tylko punktem wyjścia do niej. Współpra−
ca z zagranicą polega głównie na wymia−
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nie młodzieży i sportowców. Bezsensow−
ne jest oczekiwanie, że partnerstwo z 15−
tysięcznym Langenenslingen stworzy nam
miejsca pracy – przekonywał burmistrz.
– Jestem generalnie rozczarowany tą
analizą. Jest to po prostu informacja –
zaznaczał Ojczyk, wyliczając kolejne – jego
zdaniem – wady: zbyt mały zakres cza−
sowy oraz brak nawiązania do planu roz−
woju gminy. Krzysztof Bigaj przypo−
mniał, iż ostatnia analiza została prze−
prowadzona dwa lata temu i nie było
potrzeby jej powtarzania. Proces powsta−
wania dokumentu opisał Jan Musiał:
– Zwróciliśmy się do stowarzyszeń biz−
nesowych o odpowiedź na pytanie o ich
potrzeby i oczekiwania oraz z prośbą o po−
głębioną analizę. Tylko one mają naj−
lepszą wiedzę na ten temat. Wpłynęło
tylko pismo od Cechu Małych i Średnich
Przedsiębiorców. Przedstawiciele SPB
i KKK wypowiedzieli się na sesji.
Formuły dokumentu bronił Piwowarski:
– Państwo radni powinni zaprezentować
swoje opinie. Taka polemika jest zupeł−
nie bezsensowna.

W jedności siła
Poseł Wiesław Woda skupił się na pro−
blemie autostrady. Przypomniał, iż
główną przyczyną opóźnień jest biuro−
kracja, a nie pieniądze. Zaś organiza−
cjom biznesowym wytknął słabość w po−
staci małej liczebności i rozproszenia.
Wiele emocji wzbudziła analiza patolo−
gii wśród młodzieży. Okazało się, iż nie
we wszystkich szkołach pracuje pedagog.
– Zakończyliśmy pierwszy etap projektu
„Bezpieczne osiedle”. Ankietowaliśmy
uczniów od 15 do 18 lat. Wyniki pokaza−
ły, że agresja przenosi się poza szkołę –
referował Edward Knaga. – Zwracam
się o pomoc pedagogów w opracowaniu
programu profilaktycznego.
Burmistrz Musiał przychylił się do zda−
nia o walorach wychowawczych małych
szkół. Dostrzegł pozytywne skutki inwe−
stowania w oświatę, zwracając jednocze−
śnie uwagę na odpowiedzialność gminy
za późniejsze utrzymanie sal gimnastycz−
nych. – Trzeba brać pod uwagę ekonomię
przy planowaniu kolejnych inwestycji
– szukał rozsądnej drogi wyjścia.
Także Jadwiga Kramer rozważała pro−
blem: – Rzeczywiście, będzie nas kosz−
tować utrzymanie hal sportowych, ale
trzeba niszczyć nudę, żeby zapobiegać
patologiom.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultu−
ry i Sportu, Barbara Stachowicz, przy−
pomniała finansowane przez samorząd
spektakle i programy profilaktyczne.
– Konieczne jest jeszcze oddziaływanie
domu – powołała się na podstawowy czyn−
nik wychowawczy.

Majątek zagrabiony
Radni przyjęli uchwałę zmieniającą za−
sady udzielania ulg przy spłacie należ−
ności wobec gminy i jej jednostek orga−
nizacyjnych. Nowe reguły są znacznie
bardziej precyzyjne i przewidują umorze−
nie, odroczenie lub rozłożenie na raty za−
płaty w przypadkach uzasadnionych. Za−
akceptowali sprawozdanie finansowe Po−
wiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Ostat−
nia z przywołanych instytucji skłoniła
Jadwigę Kramer do pytania o budynek
kina. – Właściciel, Tarnowska Agencji
Rozwoju Regionalnego, nie może w zgo−
dzie z prawem przekazać obiektu „So−
kołowi”. Prezes agencji zaproponował to−
warzystwu, by starało się o równowar−
tość finansową w postaci akcji Skarbu
Państwa, które mogłoby przekazać
TARR w zamian za kino. Potem budy−
nek miałby stać się własnością gminy
– wyjaśniał burmistrz.
– Od strony moralnej, ten majątek zo−
stał zagrabiony „Sokołowi”, ale uwarun−
kowania prawne nie pozwalają na zwrot
– konstatował. Przypomniał, że obecny
właściciel nie ma woli remontowania nie−
przynoszącego zysków obiektu. Prac nie
może też zacząć samorząd. – Mam po−
mysł, który będę forsował – zapowiedział
drogę wyjścia z patowej sytuacji. – Chciał−
bym przy okazji budowy biblioteki za−
projektować salę kinowo−teatralną. Rów−
nolegle będę wspierał działania w celu
odzyskania kina.

Społecznie pożyteczne
– Osoby powyżej 70 lat często przez roz−
targnienie nie kasowały biletu specjal−
nego za 20 groszy, a późniejszej kary nie
były w stanie uiścić. Ze względów społecz−
nych zadecydowaliśmy o wprowadzeniu
bezpłatnych przejazdów dla nich – oma−
wiał zmiany w miejscowym prawie Se−
kretarz Gminy, Bogusław Babicz. Ra−
zem z zaproponowanym przez Komisję
Gospodarki Finansowej pozbawieniem
radnych gratisowego transportu modyfi−
kacje zostały przyjęte.
– To rzecz naturalna. Przecież na tych
drogach wykonujemy remonty z funduszy
europejskich – mówił burmistrz o nada−
niu statusu „gminne” ulicom w centrum
Brzeska. W ten sposób pod zarząd miej−
ski dostały się ul. Kościuszki od skrzyżo−
wania z obwodnicą do ul. Głowackiego;
ul. Głowackiego na odcinku od ul.. Ko−
ściuszki do skrzyżowania z obwodnicą; ul.
Mickiewicza od skrzyżowania ul. Głowac−
kiego i Chopina do obwodnicy.
Radni jednogłośnie zadecydowali
o udzieleniu bonifikaty parafii w Mo−
krzyskach na zakup gruntu na plac za−
baw dla przedszkolaków. Zagłosowali

też za przeprowadzeniem konsultacji
z mieszkańcami Jasienia i osiedla Ko−
paliny−Jagiełły w sprawie przyłączenia
9 działek przy ul. Jodłowskiej do mia−
sta. Jednomyślni byli w kwestii wpro−
wadzenia zmian w Statucie Gminy
Brzesko. Przyjęli też propozycję wyma−
ganego ustawą o finansach publicznych
Statutu Urzędu Miejskiego i takiego
samego dokumentu dla Związku Mię−
dzygminnego do spraw Wodociągów
i Kanalizacji. Zgodzili się na to, by gmi−
na podjęła się wykonania kilku zapla−
nowanych już w budżecie inwestycji, tj.
budowy placów zabaw w sołectwach
i budynku dla Ludowego Klubu Sporto−
wego w Porębie Spytkowskiej.

Sąsiedzka zwada
– Cała trudność polega na tym, że jest
to konflikt sąsiedzki, który ciągnie się
kilka lat – przypominał genezę skargi
Jerzego Dąbrowy z Wokowic Marian
Czarnik. – Pan Dąbrowa zarzucił są−
siadowi, iż ten, stawiając ogrodzenie na
górnej części skarpy, ograniczył przepływ
wody w rowie. Wydaliśmy nakaz prze−
sunięcia, ale właściciel uporczywie
wstrzymywał się od wykonania – przy−
pominał wiceburmistrz Bogdan Do−
branowski.
Gmina ogłosiła przetarg na rozbiórkę,
ale nie zgłosiła się do niego żadna fir−
ma. – Teraz właściciel płaci coraz wy−
ższe kary, ale ogrodzenia nie przesuwa
– uzupełnił Czarnik.
W czasie wizyty na spornej działce oka−
zało się jednak, że winny jest także
skarżący. Rura odwadniająca nie była
przepustowa, na domiar złego właści−
ciel postawił na niej garaż, czego nie
wolno robić. Zaś winnego wilgoci w swo−
im stuletnim domu upatrzył sobie
w opieszałości urzędników, którzy nie
usunęli spornego ogrodzenia. Tymcza−
sem dom zamókł już w czasie powodzi
w 1997 roku, a rów znajduje się daleko
od jego drewnianych ścian. – Z naszej
strony nie ma uchybień – zapewnił Jan
Musiał. Sprawa była na tyle jasna, że
radni przegłosowali uznanie skargi na
burmistrza za nieuzasadnioną.

***

Szkoda, że niepotrzebne konflikty za−
bierają tyle czasu. W powodzi słów bez
treści giną sprawy najistotniejsze.
Usilne poszukiwanie problemów wśród
nieważnych drobiazgów li tylko dla za−
znaczenia swojej obecności, nikomu
chluby nie przynosi.

Iwona DOJKA



6

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec 2006W BRZESKU I OKOLICY

Brzeską gminę reprezentował burmistrz
Jan Musiał. – Poruszyliśmy temat uwa−
runkowań formalnych i prawnych, które
przy przygotowaniu i realizacji inwesty−

Według danych opublikowanych w opra−
cowaniu „Klimat inwestycyjny w woje−
wództwie małopolskim” pod redakcją Bo−
lesława Domańskiego i Woyciecha Jar−
czewskiego brzeszczanie górują pod
względem wykształcenia. Znajdują się
w osiemnastce gmin z najniższym odset−
kiem osób, które ukończyły jedynie szko−
łę podstawową. Współczynnik wynosi 7
proc. w grupie osób w wieku 20−49 lat.
Z 12−procentowym odsetkiem posiadaczy
wyższego wykształcenia Brzesko uloko−
wało się na 17. miejscu.
Pod względem dostępności komunikacyj−
nej, to jest czasu dojazdu do Krakowa,
lotnisk, autostrad, stacji kolejowej, ze
średnim wskaźnikiem 40 minut plasuje
się powyżej średniej małopolskiej. Pozy−
cję gminy mogłaby podnieść budowa
łącznika z autostradą.
W kategorii wartości inwestycji zagranicz−
nych w powiatach Małopolski w latach
1989−2003, powiat zajął 2. miejsce, za mia−
stem Kraków, ze wskaźnikiem 3515 USD
na 1 mieszkańca i wyprzedził Tarnów oraz
Nowy Sącz. W Małopolsce jest zdecydowa−
nym liderem. Inwestycje „greenfield”, pole−
gające na budowaniu od podstaw, lokują
Brzesko wraz z Krakowem, Chrzanowem,
Skawiną i Niepołomicami w ścisłej czołówce
Małopolski. Ich wielkość w gminie obliczo−
no na 75−81 mln USD.
Cztery najmocniejsze w województwie
gminy w zakresie inwestycji zagranicz−
nych to: Kraków, Brzesko, Skawina i Nie−
połomice. Powiaty: krakowski ziemski
i brzeski skupiają po ponad 5,5 proc. ca−
łości nakładów w Małopolsce.
Ilość firm na 1000 mieszkańców należy do
średniej wojewódzkiej. Gmina znajduje się
w przedziale 100−130. W skali 0−5 strate−
gia rozwoju otrzymała ocenę 2, co uplaso−
wało Brzesko w górnej połowie stawki. Ten
mankament nagradza jednak najwyższa
w skali od 1 do 10 nota za ofertę inwesty−
cyjną, należącą do pięciu najlepszych w Ma−
łopolsce (wspólnie z Oświęcimiem, Chrza−
nowem, Krakowem i Tarnowem).
Miejscowe serwisy internetowe uzyskały
10. lokatę w województwie, z oceną 76,3
w skali 1−100.    (rn)

W gminie Brzesko od kilku lat część środ−
ków budżetowych samorząd przeznacza do
dyspozycji rad osiedlowych oraz sołectw.
Z reguły są to kwoty kilku tysięcy złotych.
Społecznicy z osiedli i wiosek sami decydują
o sposobie wykorzystania takich dotacji.
Najczęściej bywa tak, że mieszkańcy na
wiejskim zebraniu przeznaczają pienią−
dze na naprawę dróg albo zainstalowa−
nie kolejnych latarni w uczęszczanych
okolicach. Na brzeskich osiedlach pomy−
słów także nie brakuje. Dzięki gminnym
pieniądzom można na przykład urządzić
albo doposażyć plac zabaw dla dzieci.
Zarządy wykorzystywały budżetowe pie−
niądze również na takie przedsięwzięcia
jak organizowanie wycieczek. Głównie
chodziło o wyjazdy dla najmłodszych.
Możliwe, że takie inicjatywy przejdą do
historii. Regionalna Izba Obrachunkowa
podczas opiniowania budżetu gminy
wniosła w tej kwestii swoje zastrzeżenia.
Zdaniem tej instytucji wydawanie przez
osiedla gminnych pieniędzy na wyciecz−

Integracja albo drogi

Samorządy najniższego szczebla, a więc osiedlowe i wiejskie, stracić mogą
pełną dowolność w dysponowaniu pieniędzmi otrzymywanymi od gminy.
Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała wydawanie budżetowych
pieniędzy na... wycieczki. Taka interpretacja ma swoich zagorzałych prze−
ciwników, nie brakuje jednak i jej zwolenników.

ki, chociażby do teatru czy kina, jest nie−
zgodne z prawem.
Takie stanowisko już wywołało spore dys−
kusje. Swojego oburzenia nie kryje Ka−
tarzyna Pacewicz−Pyrek, przewodni−
cząca Rady Osiedla Brzezowieckie: – Prze−
cież wyprawa dla najmłodszych do kina
to nic innego jak działanie integrujące
mieszkańców, przedsięwzięcie kultural−
ne. Realizujemy tym samym nasze za−
dania statutowe.
Stanowisko Izby może jednak takie ini−
cjatywy całkowicie przekreślić. W przeciw−
nym razie gmina narażałaby się na kon−
sekwencje w postaci kar za naruszenie
dyscypliny finansowej.
Nie wszyscy jednak krytykują postano−
wienia kontrolerów gminnych finansów.
Zdaniem Leszka Klimka, sołtysa z Ja−
sienia, spożytkowanie budżetowych środ−
ków na wyjazdy nie jest wskazane. – Pie−
niądze, które otrzymujemy do swojej dys−
pozycji, wolimy przeznaczać np. na
budowę drogi. (ŁW)

Nie stracić autostrady

Planowany odcinek autostrady od Szarowa, przez Tarnów do Rzeszo−
wa miałby mieć tylko trzy zjazdy: w Bochni, Brzesku i Tarnowie. Jest
więc o co się bić. Majowe spotkanie z parlamentarzystami okręgu tar−
nowskiego, przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
z Warszawy i Krakowa, władz województwa podkarpackiego i samo−
rządów z rejonu Tarnowa zorganizował Witold Kochan.

cji musi rozwiązać GDDiA. Ważne jest,
by uniknąć wszelkich zagrożeń, jakie
mogłyby odwlec w czasie lub przerwać
podjęte już prace. Dlatego wszyscy
uczestnicy spotkania zadeklarowali
współpracę przy wykonaniu tego strate−
gicznego dla całego regionu projektu –
relacjonował po powrocie z Tarnowa.
Inwestor przedstawił harmonogram ro−
bót na najbliższe lata oraz określił
koszt i czas trwania prac. – Generalna
Dyrekcja potwierdziła, że jeżeli proce−
dury formalne związane z przygotowa−
niem dokumentacji, pozwoleń na budo−
wę i innych zezwoleń zakończą się
w przewidzianych prawem terminach
i bez komplikacji na skutek ewentual−
nych odwołań lub protestów, autostra−
da na odcinku Szarów−Tarnów powin−
na zostać zakończona do końca 2010
roku – podsumował burmistrz. (id)

Napisali
o nas

Brzesko dobrze wypadło w zesta−
wieniach statystycznych Departa−
mentu Gospodarki i Infrastruktu−
ry Urzędu Marszałkowskiego. To
nie oznacza jednak, iż swojej po−
zycji wśród 182 gmin w Małopol−
sce nie mogłoby poprawić.

Kiedy Leśną będziemy wjeżdżać
na autostradę?
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W zamyśle pomysłodawców tytuł ma na
celu uhonorowanie miast najbardziej
przyjaznych mieszkańcom i wykazują−
cych się gospodarnością. W tym roku do
rywalizacji stanęło 45 miejscowości.
Czytelnicy małopolskiego dziennika oce−
niali miasta, biorąc pod uwagę tak roz−
maite kryteria jak: stopę bezrobocia,
wysokość wydatków na inwestycje,
ochronę środowiska, a nawet ceny
biletów komunikacji miejskiej.
Od 11 kwietnia do 6 maja gło−
sowali według własnego
uznania. O wynikach przesą−
dziły jednak dopiero obrady
kapituły, która wyłoniła lau−
reatów w trzech kategoriach:
miasto do 15 tys. mieszkań−
ców, od 15 do 30 tys. oraz powyżej 30
tys. Brzesko wyprzedziło nawet tak
duże miejscowości z ostatniej grupy jak
Nowy Targ i Tarnów.
– Nie zauważamy zmian wokół siebie.
Taki konkurs nam pomaga i mogę
z całą stanowczością stwierdzić, że ma−
łopolskie miasta potrafią doskonale
wykorzystać to, co nam oferuje Unia
Europejska. To było widać w tym ple−
biscycie, szczególnie w inwestycjach pre−
zentowanych przez duże i małe miasta
– podkreślał Marszałek Województwa

ŚWIĘTO PATRONA Jana Paw−
ła II obchodziło Publiczne Gimna−
zjum w Jadownikach. 19 maja po
mszy św. w kościele parafialnym
występowała młodzież. Dwa dni
później w czasie popołudniowego
pikniku szkoła sprzedawała cegieł−
ki i licytowała prace uczniów, a do−
chód przeznaczyła na stworzenie
„Miejsca Spotkania” z patronem.

PROFILAKTYCZNE badania
cytologiczne i mammograficzne zor−
ganizowała 24 maja Powiatowa
Stacja Sanitarno−Epidemiologiczna
w Przedszkolu nr 4 w Brzesku. Środ−
ki na bezpłatne analizy medyczne
dla kobiet przekazał burmistrz Jan
Musiał. Przedsięwzięcie miało na
celu walkę z rakiem piersi.

OKOŁO 17 LITRÓW krwi odda−
ło 36 osób w akcji PCK 20 maja na
Placu Kazimierza Wielkiego. Za−
rząd Rejonowy w Brzesku zapowia−
da powtórzenie przedsięwzięcia 24
czerwca w tym samym miejscu.

SZKOŁA PODSTAWOWA w Mo−
krzyskach zakończyła program wy−
chowania komunikacyjnego „Bez−
pieczna szkoła”. Podsumowująca
prezentacja nastąpiła 10 maja
z udziałem gości. Projekt zrealizowa−
ły wychowawczynie dwóch klas
pierwszych, Jolanta Olchawa
i Bernadeta Rzenno.

TRZECI ROK z rzędu uczniowie
SP nr 1 w Jadownikach wyjechali
na „zieloną szkołę” w Beskid Ni−
ski, do Wysowej Zdroju. Imprezę
dla 42 uczniów dofinansowali Bur−
mistrz Brzeska i Rada Nadzor−
cza Banku Spółdzielczego.

RADA SOŁECKA w Okocimiu
podczas corocznego zebrania rozli−
czyła dotację, jaką otrzymała z bu−
dżetu gminy. W zeszłym roku za
ponad 5 tys. zł kupiła kruszywo
hutnicze na utwardzenie dróg, do−
finansowała Szkołę Podstawową
i Klub Sportowy. Pieniędzy wystar−
czyło także na nagrody w konkur−
sach oraz na wycieczkę dla dzieci.

W WOKOWICACH Rada Sołec−
ka otrzymała w zeszłym roku bli−
sko 2,7 tys. zł. Kupiła kostkę bru−
kową na nawierzchnię obok Domu
Strażaka i wyremontowała przy−
stanek autobusowy.

Brzesko ukoronowane

Od tego roku „Trzy Korony Małopolski” tworzą Brzesko, Libiąż i Chełmek. Co cztery lata
wyróżnienie przyznają czytelnicy „Gazety Krakowskiej” oraz kapituła, której przewodniczy
marszałek województwa.

Małopolskiego Janusz Sepioł, który
objął patronat nad przedsięwzięciem
„Gazety Krakowskiej”, oddziału Tele−
wizji Polskiej w Krakowie oraz Stowa−
rzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
22 maja w Centrum Sztuki i Techniki
Manggha w Krakowie wyróżnienie dla
Brzeska odebrał burmistrz Jan Mu−
siał. W krótkim wystąpieniu ocenił kil−

ka ostatnich lat pracy samorzą−
du: – Obok dużych, dysponują−

cych zagranicznym kapitałem
firm, działa tu kilka tysięcy
średnich i małych przedsię−
biorstw. Od lat z wielką sta−
rannością dbamy o rozwój
bazy edukacyjno−sportowej
i rekreacyjnej. Poprawiamy

stan środowiska naturalnego. W ciągu
ostatnich trzech lat wybudowaliśmy
ponad 100 km sieci kanalizacyjnej.
Brzesko zajmuje III miejsce w kraju
i I w Małopolsce pod względem wyso−
kości pozyskanych środków unijnych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Miasto staje się więc doskonałym miej−
scem dla inwestorów.
Do drugiej edycji konkursu „Trzy Korony
Małopolski” organizatorzy zaprosili aż
55 miejscowości. 10 nie odesłało ankiet
potwierdzających uczestnictwo.  (id)

Laureaci plebiscytu „Gazety Krakowskiej” w czasie rozdania nagród w Centrum Sztuki
i Techniki Japońskiej Mangha w Krakowie: (od lewej) Andrzej Saternus z Chełmka (w grupie
małych miast, do 15 tys. mieszkańców), Jan Musiał z Brzeska i Tadeusz Arkit z Libiąża
(w kategorii miast od 15 do 30 tys. mieszkańców)
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– Dziś wiadomo, że gra warta była za−
chodu – mówi wiceburmistrz Bogdan
Dobranowski. – W gminie wybudowa−
no 100 km sieci kanalizacyjnej, przepom−
pownie ścieków, wyremontowano kilka
kilometrów dróg oraz uzbrojono Pomia−
nowski Stok, gdzie już niedługo powsta−
nie osiedle domów jednorodzinnych.
Pierwszy etap programu to sieć kanaliza−
cyjna o długości 45 km – głównie w Okoci−
miu Górnym, Jasieniu i częściowo w Brze−
sku oraz kilka kilometrów wyremontowa−
nych dróg. W drugiej fazie samorząd
uzbroił w całości „Pomianowski Stok” i od−
dał do użytku kolejnych 14 km kanaliza−
cji. Ostatnia, trzecia część przedsięwzię−
cia obejmuje budowę 42 km kanalizacji,
7 przepompowni ścieków, oddanie do użyt−
ku 2,5 km sieci wodociągowej w Buczu. –
Dla gminy jest to ogromny sukces. Gdyby
nie pieniądze pozyskane spoza budżetu
nigdy nie udałoby się zrealizować podob−
nego planu. Musielibyśmy jeszcze wiele
lat czekać na kanalizację. Dzięki inwesty−
cjom wykonanym za unijne środki gmina
staje się nowoczesna, atrakcyjna dla
mieszkańców i potencjalnych inwestorów
– dodaje Dobranowski.
Cztery ostatnie lata są okresem inten−
sywnych inwestycji. Od 2003 roku powsta−
ło wiele kilometrów nowych nawierzchni
dróg, co kosztowało 3 mln zł. Dwa miliony
z własnego budżetu gmina przeznaczyła
na oświatę. Budynki Szkoły Podstawowej
nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 1 pod−
dane zostały kompleksowej termomoder−
nizacji, wyremontowano i unowocześniono
kilka innych szkół i przedszkoli. 24 maja
nastąpiło wmurowanie kamienia węgiel−
nego pod salę sportową w Okocimiu. Już
trwa budowa podobnego obiektu przy
Szkole Podstawowej w Jasieniu. Obydwie
inwestycje to koszt prawie 5 mln zł.
Władze gminy nie zapominają o poprawie
estetyki miasta. W ciągu dwóch ostatnich
lat samorząd konserwacji poddał zabyt−
kową figurę św. Floriana, wyremontował
mur przy kościele św. Jakuba AP i przy
Grobie Nieznanego Żołnierza. W Szczepa−
nowie nowy wygląd zyskał rynek, a bazy−
lika otrzymała nocne oświetlenie. (S)

12−osobowe jury nadało nagrody w sze−
ściu kategoriach: gospodarz gminy,
miasta, regionu; przedsiębiorca; uczo−
ny; człowiek kultury; polityk; społecz−
nik. – Kapituła wyróżniła osoby, któ−
re odniosły wybitne sukcesy w działal−
ności na rzecz zbliżania i współpracy
narodów i państw Europy oraz inte−
gracji europejskiej. Wy−
różniono także osoby
mające osiągnięcia
w budowaniu nowocze−
snego społeczeństwa
obywatelskiego – mówił
22 maja w czasie wrę−
czenia nagród w Warsza−
wie Sylwester Bajor
z redakcji „Monitora
Unii Europejskiej”.
Fundacja Prawo Euro−
pejskie swoje wyróżnie−
nie przyznała po raz
pierwszy. Jednak prezes
instytucji już zapowiedział kontynu−
ację imprezy: – Nagrodzeni to ludzie,
którzy swoją działalnością wzbogacili
naszą ojczyznę. Mam nadzieję, że uro−
czystość ta otwiera piękną tradycję na
następne lata.
Kandydatów zgłaszały m.in. samo−
rządy, organizacje pożytku publicz−

Wmurowanie i poświęcenie kamienia węgielnego pod nowoczesną halę sportową
w Okocimiu 24 maja zgromadziło samorządowców, członków Rady Miejskiej i lokalnych
działaczy społecznych. Szybkie postępy prac zapowiadają otwarcie już w przyszłym roku.

Europejski gospodarz

Wyróżnienie „Europejczyk Roku 2005” przyznała po raz pierwszy redakcja „Monitora Unii Europejskiej”
i członkowie Rady Programowej Fundacji „Prawo Europejskie”. W gronie laureatów Burmistrz Brzeska
Jan Musiał znalazł się obok Bronisława Geremka, Aleksandra Smolara i Andrzeja Zolla.

Okocimski kamień węgielny

Trzy części
rozwoju

Jeszcze w tym miesiącu zakończy
się realizacja trzeciego etapu progra−
mu „Rozwój gospodarczy gminy
Brzesko”. Fundusze na ten cel – po−
nad 9 mln euro – pochodzą z euro−
pejskiego programu PHARE. Wkład
gminy w to kolosalne przedsięwzię−
cie wynosi ponad 3 mln euro.

nego, związki zawodowe, stowarzy−
szenia pracodawców i uczelnie.
W pracy brzeskiego burmistrza ka−
pituła doceniła działania w zakresie
organizowania współpracy z Unią
Europejską, wykorzystania funduszy
europejskich na rzecz rozwoju gmi−
ny, współpracę z innymi państwami,

przedsięwzięcia na
rzecz szkolnictwa i bu−
dowania nowoczesnego
społeczeństwa obywa−
telskiego. Mocną stroną
Jana Musiała w kate−
gorii „gospodarz gminy,
miasta, regionu” oka−
zały się kontakty
z miastami partnerski−
mi, Polską Agencją In−
formacji i Inwestycji
Zagranicznych, Mało−
polską Agencją Rozwo−
ju Regionalnego i sto−

warzyszeniami oraz wszelkie dzia−
łania mające na celu pozyskanie
inwestorów. Nie pominięto także
sukcesów gminy w poszukiwaniu za−
granicznych źródeł finansowania
i wdrożenia w Urzędzie Miejskim
międzynarodowej normy jakości
ISO 9001.  (id)
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NIEPEŁNOSPRAWNI z Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Brzesku przygotowali
około 300 obrazów, rysunków, grafik, na−
wet mebli. W restauracji „Galicyjska” 23
maja na aukcji sprzedali prace za prawie
6 tys. zł. Pieniądze przeznaczą na wyjazd
rehabilitacyjny w czasie wakacji.
Impreza zaczęła się od programu arty−
stycznego opartego na wierszach ks. Jana
Twardowskiego, którym grupa zwyciężyła
w czasie ubiegłorocznego przeglądu twór−
czości artystycznej osób niepełnospraw−
nych „Gaudium” w Krakowie.

W MAŁOPOLSCE DZIAŁA już ok. 30 kół Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych. W maju działacze organizacji i ich podoopieczni zjawili się
w brzeskim Schronisku Młodzieżowym. Dzieci z krakowskich podstawówek i gim−
nazjów przewędrowały Okocim, Bocheniec i Jadowniki, zwiedziły pałac Gőtzów
i grały w kręgielni. – Na basen trafimy następnym razem – już teraz zapowia−
dają organizatorzy.
– Nie liczymy na poznanie encyklopedyczne, ale na doświadczanie i emocje. Wie−
dza tak nabyta jest trwalsza – wyjaśnia istotę działania PTSM Piotr Pacho−
larz, opiekun z Krakowa.
Towarzystwo powstało przed II wojną światową. Miało na celu umożliwienie
wędrówek młodzieży niezamożnej przez stworzenie sieci tanich schronisk. Oka−
zało się, iż problem jest nadal aktualny, a w byłych masowych internatach po−
wstają obecnie atrakcyjne miejsca noclegowe dla grup uczniowskich.
Warunki w miejscowym ośrodku na terenie „Zielonki” skłoniły działaczy do orga−
nizacji zlotu w Brzesku od 12 do 14 maja. – Nie ma kłopotów z zaproponowa−
niem młodzieży ciekawych sposobów spędzania czasu w deszczowe dni. Na miej−
scu jest kręgielnia, basen i pałac. Niestety, Brzesko jest zbyt mało rozreklamo−
wane. Nie mogliśmy zdobyć informacji turystycznych: co można tu zobaczyć, gdzie
dobrze zjeść – wymienia mankamenty i zalety miasta Pacholarz. (id)

Krajoznawczy zjazd

Niektóre prace osiągnęły cenę kilka−
krotnie przekraczającą zapropono−
waną przez prowadzącego licytację.
– Chciałbym podziękować wszystkim,
którzy kupowali nasze prace – mówił
na zakończenie Edward Pabian.
– Dzięki tej hojności nasi podopieczni
utwierdzają się w przekonaniu, że ich
prace są podziwiane. Rodzi to w nich
przeświadczenie, że to co robią, jest
potrzebne, a oni sami stają się przez
to bardziej otwarci.

(S)

Licytacja z sercem

ODESZLI
W MAJU

Andrzej ROBAK (lat  40, Okocim)
Antoni SENDERAK (49, Brzesko)
Franciszek KASPEREK (88, Brzesko)
Jakub CHMIEL (78, Jasień)
Jan WĘGRZYN (65, Jadowniki)
Józef DADEJ (69, Okocim)
Józef ROCZNIAK (98, Brzesko)
Kazimierz BIEŃ (61, Brzesko)
Krystyna BERNACKA−URBAN

(78, Brzesko)
Maria BASARABA (84, Brzesko)
Mieczysław JANISZEWSKI (74, Brzesko)
Stanisław MARTYKA (62, Brzesko)
Stanisław RYSIEWICZ (55, Bucze)
Stefania WASIL (88, Poręba Spyt.)
Władysław SZYMAŃSKI (75, Brzesko)
Władysława CAŁKA (87, Poręba Spyt.)
Wojciech WARCHOŁ (97, Brzesko)
Zofia ZYDROŃ (73, Brzesko)
Zofia POSTAWA (56, Bielcza)
Marek MUSIAŁ (35, Jodłówka)
Antoni ZELEK (69, Iwkowa)
Kazimierz WIKTOROWICZ

(81, Maszkienice)
Bolesław SMÓŁKA (72, Zawada Lanck.)
Andrzej CIURA (85, Uszew)
Kamila MACIASZEK (87, Koszyce Wlk.)
Franciszek KNAP (69, Górka)
Józef DADEJ (69, Okocim)

W MAJOWE WEEKENDY w cen−
trum miasta duszpasterstwo dzia−
łające przy Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych, Opiekunów
i Wolontariuszy „Ostoja” zorganizo−
wało zajęcia dla swoich podopiecz−
nych. Wolontariusze sami wystoso−
wali wniosek do Program Wspólno−
ty Europejskiej „Młodzież”. Ich
autorski projekt „Cztery Pory Roku”
został zaakceptowany i otrzymali
bezzwrotną dotację na jego realiza−
cję. – Chcemy, by niepełnosprawni
mogli wychodzić z domu i uczestni−
czyć w życiu społecznym. Trzeba gło−
śno powiedzieć: „Oni są wśród nas!”
– podkreśla koordynatorka przedsię−
wzięcia Zuzanna Flądro. Efektem
jednego z punktów rozległej koncep−
cji będą kolorowe ławki w Ogródku
Jordanowskim, pomalowane przez
osoby upośledzone. (mk)

Skąd te kolory?

To jedyny park z takimi ławkami...

„STAROPOLSKIM »Bóg zapłać«
wyrażamy naszą ogromną wdzięcz−
ność za wszystkie starania, okaza−
ne serce, pomoc materialną oraz
działania ukierunkowane na dru−
giego człowieka. Są one z pewnością
zapisane w »Niebiańskiej Księdze
Życia« jako wyraz patriotyzmu
i umiłowania wartości chrześcijań−
skich, których ośrodkiem jest mi−
łość” – tak dziękował Fundacji Pro−
filaktyki Wychowawczej w Rodzinie
i Innych Środowiskach Wychowaw−
czych ks. bp Leo Dubrawski, or−
dynariusz diecezji kamieniecko−po−
dolskiej. W maju społecznicy prze−
kazali żywność klerykom Wyższego
Seminarium Duchownego w Gród−
ku na Ukrainie. (bb)
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Ukraińskie
podziękowanie
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Czas rozliczeń

Niebawem zakończy się kolejna kadencja władz samorządowych. Cztery lata pracy ocenia przewodniczący Rady Miejskiej Lech Pikuła oraz
kierujący klubami radnych – Jan Kusiak i Zbigniew Mastalerz. W następnym numerze zaprezentujemy opinie pozostałych rajców.

– Ma Pan za sobą znaczne doświad−
czenie w pracy samorządowej – za−
równo jako burmistrz, jak i przewod−
niczący Rady Miejskiej. Prowadze−
nie obrad radnych w tej kadencji nie
było łatwe. Co stanowiło największy
problem?
– Porównując pracę samorządu od 1990
roku, czyli od czasu powstania Rady i pod−
jęcia się przeze mnie roli jej członka, oce−
niam, że jest to najtrudniejsza współpraca
z radnymi. Wciąż pojawiają się proble−
my, na które trzeba reagować szybko,
podczas sesji, a także pomiędzy obrada−
mi. Opozycja ma prawo krytykować, ale
często jest to krytyka niemerytoryczna.
Natomiast zasadne negatywne opiniowa−
nie działań burmistrza lub klubu więk−
szościowego byłoby zrozumiałe. Podnosze−
nie spraw mało istotnych mija się z ce−
lem, a w wyniku takiego postępowania
dyskusja przedłuża się i sesja, która win−
na trwać dwie, trzy godziny, wlecze się
sześć i dłużej. Czasem radni zgłaszają
wniosek o zakończenie obrad. Wystąpiła
nawet taka sytuacja, kiedy proponowa−
no przeniesienie obrad na inny dzień, bo
uczestnicy byli zmęczeni.

Ciągnąć wóz
w jednym kierunku

– Jak z perspektywy przewodniczą−
cego klubu mniejszościowego w Ra−
dzie Miejskiej ocenia Pan dobiegającą
końca kadencję?
– Nasz klub powstał na początku funk−
cjonowania tej Rady Miejskiej. Był re−
akcją na próbę zmarginalizowania roli
siedmiu radnych. Wzmocnienie ich głosu

Zdaniem Przewodniczącego Rady
Miejskiej, Lecha Pikuły, pomimo ciągłych

kłopotów, a nieraz braku konsensusu
wśród radnych, nic nie sprawdza się lepiej

niż demokracja na szczeblu lokalnym.

– Przed czym wobec tego ostrzegłby
Pan przewodniczącego Rady Miej−
skiej w przyszłej kadencji?
– Przestrzegałbym przed jednostronnym
spojrzeniem na sprawy, przed zamyka−
niem się na odmienne opinie. Wiadomo,
że – zgodnie z prawem – przewodniczą−
cego wybiera klub dysponujący naj−
większą liczbą członków w Radzie. Dla−
tego należy dostrzegać również uwagi
radnych będących w mniejszości. Prze−
wodniczący Rady musi być obiektywny,
sprawiedliwy, zdawać sobie sprawę z od−
działywania emocji. Rada to forum, gdzie
każdy członek może wypowiedzieć swoje
zdanie. Przewodniczący może się z rad−
nym nie zgadzać, ale musi udzielić mów−
cy głosu i wysłuchać go. Powinien także
dobrze ułożyć sobie współpracę z burmi−
strzem miasta. Nie może być tak, że
dwóch przedstawicieli różnych organów,
czyli włodarz miasta i Przewodniczący
Rady, nie współpracują ze sobą. Byłoby
to ciągnięcie jednego wozu w różnych kie−
runkach.
– Jak brzmiałaby podsumowująca
ocena pracy radnych brzeskich przez
ostatnie cztery lata?
– Wiele rzeczy udało nam się załatwić.
Rada to takie forum, które wspiera bur−
mistrza, szczególnie jeśli chodzi o spra−
wy budżetu, ponieważ duża ilość uchwał
wiąże się z jego realizacją. Myślę, że udzie−
lanie pomocy burmistrzowi w tym zakre−
sie jest konieczne i udało nam się to za−
łożenie przez ostatnie cztery lata reali−
zować oraz uchwalić ambitny budżet
tegoroczny. Ze zdumieniem muszę stwier−
dzić, że radni klubu opozycyjnego nie po−
parli żadnego budżetu, ani nie wsparli
absolutorium dla burmistrza za jego
wykonanie. Jest to tym bardziej dziwne,
że każdy z nich reprezentuje swoje śro−
dowisko, a w planie wydatków gminy ich
potrzeby są uwzględnione. Dla mnie jest
czytelne, że ci radni działali przeciwko
swoim wyborcom. Brak poparcia dla bu−
dżetu oznacza, iż nie opowiedzieli się za
działaniami na rzecz poszczególnych grup
mieszkańców. Klub większościowy podej−
mował decyzje za nich. Według mnie to
postawa asekurancka. Jestem pełen
uznania i wdzięczności dla radnych klu−

bu większościowego za wspieranie przez
ten okres wszystkich zamierzeń, jakie
sobie samorząd gminy wyznaczył. Nie
było żadnych spięć, konfliktów, a często
tak się zdarza w samorządach, że ludzie
lubią się poróżnić o byle co.
– Co powiedziałby Pan tym, którzy po−
wątpiewają w sens istnienia takiego
organu jak Rada Gminy?
– Nikt nie wymyślił mądrzejszego spo−
sobu sprawowania władzy niż demokra−
cja. Samorząd najniższego szczebla jest
jej podstawowym ogniwem. W porówna−
niu z innymi płaszczyznami rządzenia
nic nie sprawdziło się tak dobrze. Po−
chodzący z wyboru radni to ludzie obda−
rzeni najwyższym zaufaniem lokalnej
społeczności. �

Prawo
do odmienności
poglądów

O postawie opozycji w czasie głosowań
Rady Miejskiej w kadencji 2002−2006

mówi Zbigniew Mastalerz, przewodniczący
opozycyjnej grupie radnych.
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na forum na pewno się nam udało. Fakt
istnienia klubu narzucił pewien standard
pracy. Wszelkie pomysły i potknięcia pod−
dawaliśmy pod dyskusję. Wysunęliśmy
wiele pomysłów i projektów, które nie
zawsze znalazły uznanie.
– W czym widzi Pan sukcesy radnych
opozycyjnych?
– Wydaje mi się, że przede wszystkim
udało nam się zachować suwerenność
sądów i poglądów. Na pewno wykazali−
śmy, że można nie zgadzać się z niektó−
rymi osądami czy też poczynaniami. Nie
tracąc z oczu dobra gminy, udało nam się
w kulturalny sposób wykazywać nasze
racje, które nie zawsze były uznawane
przez większą część Rady.
– Co zaliczyłby Pan do porażek swo−
jego klubu? Czego nie udało się prze−
forsować, a co byłoby – Pana zdaniem
– korzystne dla mieszkańców?
– Na pewno porażką jest to, że każdy pro−
jekt budżetu jest bardzo oględnie konsul−
towany. Wszelakie poprawki, czy zmiany,
które ktokolwiek z naszego klubu próbo−
wał wprowadzić, były odrzucane. Nie uda−
ło nam się przekonać Rady, że pomimo
mniejszej ilości rąk, mamy dużo pomy−
słów, które powinny być realizowane. Jed−
nak to już taka cecha demokracji, iż racje
przelicza się na ilość głosów.
– Klub mniejszościowy często był kry−
tykowany za brak zdecydowania
w głosowaniu. Nawet w czasie podej−
mowania strategicznych dla rozwo−
ju gminy uchwał radni opozycyjni
wstrzymywali się od głosu. Dlaczego?
Skąd wzięła się ta postawa?
– Kto tak mówi? Z naszej perspektywy
wygląda to zupełnie inaczej. Własne prze−
konania wyrażamy w wypowiedziach
i głosowaniach na sesji. Niektórym na
pewno się to nie podoba. Jestem przeko−
nany, że jednogłośnie poparlibyśmy każ−
dy projekt, do którego jesteśmy przeko−
nani. Nie jesteśmy maszynkami do gło−
sowania i nie potępiamy wszystkiego
w czambuł tylko dlatego, że jesteśmy
w opozycji. Mamy prawo do odmienności
poglądów. Trudno też nie zgadzać się
z budżetem i głosować przeciwko niemu,
gdy np. w tegorocznym planie finansowym
gminy uwzględniono budowę wodociągu
w Porębie Spytkowskiej. A jest to ostat−
nia wieś, która nie ma dostępu do wody.
Przez ostatnie dwa lata były tam duże
problemy. Studnie, jakie wybudowali so−
bie mieszkańcy, nie dostarczały odpowied−
niej ilości wody. Z drugiej strony ciężko
zgodzić się na taki system sprawowania
władzy, w którym próba zainstalowania
jednej lampy, czy też propozycja budowy
chodnika gdziekolwiek indziej niż zapro−
ponował Pan Burmistrz, spotyka się z to−
talną krytyką.

O strategicznych działaniach w naszej
gminie wolałbym rozmawiać konkretnie.
Ogólna dyskusja prowadzi do nieporozu−
mień. Dlatego, jeżeli chodzi o kanalizację
– to jesteśmy „za”. Natomiast nasz sprze−
ciw wzbudza rozbudowa biurowca. �

Skuteczność
w działaniu

– Jak po czterech latach ocenia Pan
funkcjonowanie koalicji w Radzie
Miejskiej?
– Bardzo dobrze się składa, że istnieje
klub większościowy, który wraz z burmi−
strzem może realizować sprawy istotne
dla gminy i co roku uchwalić budżet. Co
do funkcjonowania koalicji, to jako prze−
wodniczący klubu większościowego doce−
niam jego skuteczność w działaniu. Na−
tomiast jako przewodniczący Komisji
Gospodarki Finansowej muszę powie−
dzieć, że pieniędzmi gminy gospodaruje
się celowo i oszczędnie.
– Jak układała się współpraca
z opozycją? Czy możliwe były kom−
promisy?
– Współpraca polega na wzajemnym
wychodzeniu sobie naprzeciw. Tymcza−
sem grupa mniejszościowa od początku
unikała takiej postawy. W głosowaniach
była nieugięta. Cóż można zarzucić bur−
mistrzowi, skoro porządnie wykonuje
budżet i pozytywnie ocenia to Regional−
na Izba Obrachunkowa? Mimo to klub
mniejszościowy dla zasady nie głosuje za
budżetem i absolutorium. Takie postę−
powanie nie ma oparcia w dowodach.
Podczas podsumowania trzeciego roku
działalności Rady padały uwagi, iż opo−
zycja nie ma wpływu na rządzenie gminą.
Tymczasem początki były zupełnie inne.
Po wyborach Wspólnota Samorządowa

„Sukcesy burmistrza są wspólnym dziełem
włodarza miasta i koalicji większościowej”
– stwierdza Jan Kusiak, przewodniczący
klubu większościowego
w Radzie Miejskiej.

chciała tworzyć sojusz właśnie z radny−
mi z Prawa i Sprawiedliwości, Platformy
Obywatelskiej i Ligi Polskich Rodzin,
którzy dziś są w opozycji. Wobec braku
zrozumienia powstała jedyna możliwa
koalicja programowa. Jej stworzenie
oznaczało powstanie zaplecza dla sku−
tecznego rządzenia gminą. Koalicja więk−
szościowa nie wychodziła z inicjatywą
kompromisów.
– Jakie najważniejsze koncepcje uda−
ło się przeforsować? Które z nich za−
liczy Pan do sukcesów koalicji?
– Nie chciałbym mówić o osiągnięciach
w zakresie inwestycji. Zasadność pozyski−
wania środków w trzech etapach progra−
mu rozwoju infrastruktury jest bezspor−
na. Nasze sukcesy są również osiągnię−
ciami burmistrza. Należą do nich:
uzyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej
(czego warunkiem było zaciągnięcie kre−
dytów stanowiących podstawę środków
własnych), budowa dwóch hal sportowych,
obniżająca wydatki termomodernizacja
szkół, uzbrojenie działek na Pomianow−
skim Stoku, program rewitalizacji, bu−
dowa mieszkań socjalnych.
– Jakich rad udzieliłby Pan radnym
nadchodzącej kadencji? Przed czym
przestrzegłby ich Pan na podstawie
dotychczasowych doświadczeń?
– Musimy zmienić myślenie oparte o za−
sadę wąskiego patriotyzmu. Każdy chciał−
by wspomóc swoją dzielnicę, wieś albo
osiedle. Tymczasem naszym obowiązkiem
jest dążenie do harmonijnego rozwoju
całej gminy. Nie można walczyć tylko
o chodnik lub kawałek ulicy pod „swoim
nosem”, lecz trzeba patrzeć całościowo na
problemy mieszkańców, szczególnie w za−
kresie pozyskiwania środków pomoco−
wych. Oświata wiele kosztuje i koniecz−
ne są reformy ekonomicznego jej funkcjo−
nowania. Gmina musi podjąć wysiłek
budowy drogi do terenów przemysłowych,
które Carlsberg zamierza sprzedać. Każ−
dy inwestor postrzega dojazd jako waru−
nek podjęcia jakichkolwiek własnych na−
kładów. Mimo iż mamy dobrze zorgani−
zowany system pomocy społecznej,
potrzebna jest budowa mieszkań socjal−
nych. Konieczne jest wypracowanie pla−
nu zagospodarowania przestrzennego, jak
również uruchomienie drogi łącznikowej
z autostradą, od Brzeska do mostu w Gór−
ce, z czym wiąże się zmiana infrastruk−
tury na ul. Leśnej oraz aktywizacja ob−
szarów Bucza i Mokrzysk. Przyszłym
włodarzom życzę pozyskania dużego, stra−
tegicznego inwestora oraz stworzenia
koalicji współpracującej z burmistrzem,
co jest gwarantem skutecznego działa−
nia dla dobra brzeskiej społeczności. �

Rozmawiała Iwona DOJKA
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O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Burmistrz Brzeska
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny

na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku

Przedmiotem przetargu będą nieruchomości gruntowe będące do dnia 26.09.2089 r. w użytko−
waniu wieczystym Gminy Brzesko za wyjątkiem działki 1411/197, która jest własnością Gminy
Brzesko, według poniższego wykazu:

Działki 3090/14 i 1411/197 będą zbywane łącznie tylko na rzecz jednego nabywcy.
Przedmiotowe nieruchomości położone są w południowo−zachodniej części miasta Brzesko w woj.
małopolskim w odległości około 400 m od jego centrum. Od strony wschodniej przylegają do
obwodnicy miasta tj. trasy nr 4 o kierunku Kraków–Tarnów, a od południowej – do drogi asfaltowej
wewnętrznej, która stanowi połączenie z trasą nr 4 i ul. Mickiewicza o kierunku Brzesko−Nowy Sącz.
Jest to teren uzbrojony, niezabudowany sklasyfikowany jako grunt klasy R IVa i Ps IV. Dla działek
przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art. 34 ust.
1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny były złożyć wniosek do tutejsze−
go Urzędu najpóźniej do dnia 28.10.2005 r.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczo−
wymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Przetarg (część jawna, otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 14.07.2006 r. o godz. 10. 00 w siedzi−
bie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat Brzesko, woj. Małopolskie, przy ul Głowackiego 51 – sala
obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi
pełnomocnictwami.
Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 1020 4984 0000 4202 0005 3470 w PKO
BP Oddział Brzesko w taki sposób, aby w dniu 07.07.2006 r cała kwota znajdowała się na rachunku
bankowym. Na przelewie należy podać numer działki, na którą wpłacono wadium.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania
umowy notarialnej.
Oferty należy składać w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie
z napisem PRZETARG OFERTOWY – Pomianowski Stok – działka nr.............. w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; 32−800 Brzesko pokój 101. Do oferty należy dołączyć kopię
dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert upływa z dniem 10.07.2006 r. o godz. 15.30. Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać informacje określone w pkt. 17
regulaminu przetargu. Wnoszący ofertę może ją wycofać bądź dokonać zmian jedynie przed terminem
określonym do jej złożenia. W przypadku skierowania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu
przesyłki do Urzędu Miejskiego w Brzesku.
Burmistrz Brzeska zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście
w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku,
ul. Głowackiego 51, woj. Małopolskie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, pokój
119 lub telefonicznie (014) 68−63−100 wew. 157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia
i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl.

Do specjalnego pociągu jadącego ze śpie−
wem i modlitwą w Bochni dołączyło jesz−
cze 300 osób. Na Błoniach w czasie spo−
tkania z Benedyktem XVI była to naj−
większa grupa. – Wzbudzaliśmy sensację
– potwierdza ks. Piwowarski. Swój udział
w tym miał także proboszcz parafii św.
Jakuba AP, ks. Józef Drabik. Rozpro−
wadził wśród młodych koszulki z napi−
sami „B16” i „JP2”. Oni zaś przed Oj−
cem Świętym rozwinęli transparent
„Brzesko kocha i pozdrawia Ojca Świę−
tego” oraz kolejny – tym razem po wło−
sku – „Pobłogosław nam”.
– Większość z nich z Papieżem spotkała
się po raz pierwszy. Górę wzięły emocje.
Młodzież śpiewała, tańczyła, włączyła się
w gesty. Są takie dni, które zostają w pa−
mięci na całe życie. Tamta sobota do nich
należy. Moi uczniowie wciąż o niej mówią
– opowiadał organizator wyjazdu po po−
wrocie. – Ojciec Święty trafił do nich pro−
stymi słowami, pomimo iż postawił bar−
dzo konkretne wymagania.
Grupa licealistów mimo przejmującego
zimna i deszczu pozostała w Krakowie
całą noc. Brzesko pojawiło się także pod
kurią. Następnego dnia najwytrwalsi
wrócili na Błonia na mszę świętą. (id)

Miejscowa młodzież miała swój udział
w czterodniowej pielgrzymce Bene−
dykta XVI do Polski. Na pomysł
wpadł ks. Kazimierz Piwowarski, de−
kanalny duszpasterz młodzieży.
Swoją ideę rozpropagował wśród
licealistów i gimnazjalistów. Odzew
był na tyle duży, że wytknięty cel
– tysiąc młodych dla Ojca Świętego –
udało się osiągnąć.

Ślad
na Błoniach

Ks. Andrzej Kędryna

swoją misję kapłańską pełni już
15 lat. Składamy serdeczne życze−
nia Bożego Błogosławieństwa
w pełnieniu ciężkiej i wymagającej
wewnętrznej siły posługi kapelana.

Redakcja
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– Tej pielgrzymce towarzyszyło wie−
le niespodziewanych zbiegów oko−
liczności, np. tęcza nad Brzezinką.
Natomiast Ksiądz obchodzi właśnie
20−lecie kapłaństwa…
– Tak się jakoś złożyło, że pielgrzymka
zbiegła się z rocznicą. Chociaż to pełny
jubileusz, nie jest to jeszcze powód do
hucznego świętowania. Wizyta Benedykta
XVI wiąże się nie tylko z rocznicą moich
świeceń kapłańskich, ale też z pierwszym
moim pobytem w Krakowie, na spotka−
niu z Papieżem na Skałce w 1979 roku.
– To dlatego dzisiaj zdarzyło się Księ−
dzu to przejęzyczenie „Jan Paweł II
– Benedykt XVI”?
– Tak, to często będzie się jeszcze zdarza−
ło. Ale ani jeden, ani drugi nie gniewa się
z tego powodu, bo są sobie bardzo bliscy.
– Jak parafia Jakuba Apostoła prze−
żywała te cztery dni?
– Bardzo duża grupa pojechała na Bło−
nia krakowskie. Tylko młodych z same−
go Brzeska i okolic na sobotnią modli−
twę udało się 1300. Uczę w szkole pod−
stawowej. W piątek dzieci nie miały zajęć,
by mogły oglądać mszę papieską w War−
szawie na pl. Piłsudskiego. Poprosiłem
uczniów, żeby potem przedstawili swoje

myśli z tego kazania i większość z nich
oddała mi takie prace. To znaczy, że jed−
nak słuchali.
– Co wynieśli z mszy na Błoniach ci,
którzy tam byli?
– Inaczej się przeżywa obecność i słowa
Papieża, oglądając mszę w telewizji, ina−

25 maja Papież−Niemiec przyjechał do kraju swojego Poprzednika.
Jasne było, że będzie pilnie obserwowany i poddawany nieustannym
porównaniom. Okazało się jednak, iż Polacy szybko uznali go za
„swojego Ojca Świętego”. Zaskoczyła nawet liczba 1900 kapłanów,
odprawiających mszę razem z Benedyktem XVI. W tej grupie znalazł
się także proboszcz parafii Maryi Matki Kościoła i św. Jakuba AP
w Brzesku. Dla niego były to chwile niezwykłe z kilku powodów.
Z ks. Józefem Drabikiem rozmawia Iwona Dojka.

czej, gdy przebywa się na miejscu. Cho−
ciaż stoi się daleko i nie widzi prawie nic,
to jednak atmosfera tej ogromnej rzeszy
ludzi, ich entuzjazm, wywołują całkiem
inny odbiór. Wydaje mi się, że na Bło−
niach ludzie byli bardziej zasłuchani.
Kiedy Papież chciał mówić, wrzawa ci−
chła, jak ręką odjął. Powiedzieć do milio−
na ludzi, żeby zamilkli i ten milion się
wycisza... robi to wrażenie. Na Błoniach
znalazłem wielu ludzi z Brzeska. Dziw−
ne, że potrafiliśmy się w tym tłumie od−
szukać i w niedzielę, i w sobotę.
– Zakłada ksiądz, że z Brzeska mogło
pojechać więcej niż tysiąc osób?
– Myślę, że tak. Ci, których spotkałem
w sektorze, mieli inne bilety od tych, jakie
ja rozprowadzałem. Niektórzy zdobywali
je w Tarnowie i Krakowie. W naszym de−
kanacie rozkolportowałem na niedzielę ty−
siąc biletów. Na sobotę było zamówionych
900, ale zainteresowanie było tak duże, że
ks. Piwowarski dowoził bilety. Ludzie przy−
chodzili w ostatniej chwili, nawet rano
w dniu wyjazdu. Tak było przez wszystkie
pielgrzymki Jana Pawła II.
– Nie zrażała Księdza taka dezorga−
nizacja?
– Cieszyłem się, przecież biletów zostało
jeszcze dużo. Chodziło o to, by jechało jak
najwięcej ludzi. Mieliśmy zamówiony po−
ciąg. Papież nie przyjeżdża przecież co−
dziennie. Byliśmy nastawieni na to, że
wiele osób zdecyduje się w ostatniej chwi−
li. Na początku nikt nie przychodził, a im
bliżej pielgrzymki, tym więcej osób się
pojawiało.
– Dziękuję za rozmowę, a z okazji 20.
rocznicy rozpoczęcia przez Księdza
posługi kapłańskiej, w imieniu redak−
cji i czytelników składam życzenia
wytrwałości i Bożej Opieki w dalszej
działalności. �

Papież
nie przyjeżdża codziennie

4 czerwca ksiądz Józef Mularz z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich odprawił
uroczystą mszę św. W procesji z darami pojawili się liczni wierni z parafii, w której od
momentu jej powstania jest proboszczem. Po mszy grupa teatralna przygotowała
niespodziankę – okolicznościową inscenizację z przymrużeniem oka.
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To tylko niewielka część tysiącosobowej grupy, którą ks. Kazimierz Piwowarski
przyprowadził na spotkanie z Ojcem Świętym

F
ot

. 
D

. 
W

a
w

ry
k
a



14

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec 2006WOJENNE DZIECIŃSTWO

Krew na betonie
1 września 1939 roku Janusz Cehak miał
sześć i pół roku. Jego ojciec był geodetą.
Zajmował się księgami wieczystymi w są−
dzie w Jordanowie. Mieszkał w nowocze−
snej kamienicy z betonowymi stropami.
W czasie wojny dawały doskonałe schro−
nienie. Pierwsze samoloty zawarczały
nad miastem już drugiego dnia. W piw−
nicy było tłoczno. Oprócz Cehaków zna−
leźli się w niej sąsiedzi. – Chyba na trze−
ci dzień zrobiło się bardzo duszno. Dwóch
młodych postanowiło wyjść na papiero−
sa. Stanęli w bramie. Pocisk wybuchł
przed nimi. Jeden z nich uszedł cało,
a drugiemu urwało ramię od strony ser−
ca. Bardzo krwawił. Wołał: „Wody!” Wła−
ściciel domu, lekarz, rozłożył ręce. Ranny
po kilku minutach skonał. To była moja
pierwsza styczność z ofiarami wojny
– opowiada obecny emeryt.

Koński brzuch
Kolejnego dnia ojciec postanowił: „Ucie−
kamy!” Razem z żoną zabrali dwie torby
i dwójkę dzieci. – Wychodzimy po trzech
dniach z ciemnej piwnicy, a tu… słońce
świeci. Szkło z rozbitych okien odbijało
światło. Było tak jasno!
Przez Jordanów jechał zmechanizowany
oddział. – Zabrali nas na samochód z ka−
rabinem maszynowym podobny do jeepa,
a mnie dali naboje do zabawy – wspomi−
na Cehak przejażdżkę z żołnierzami do
Pcimia. Dalej podróżował pieszo. W Bochni
rodzina dotarła do pociągu. Był tak pełny,
iż nie zdołali wsiąść. – To była opieka
opatrzności. Te wagony zostały zbombar−
dowane na stacji w Brzesku – stwierdza.
Rodzinie z dwójką maluchów było cięż−
ko. W czasie nalotów chowali się w kar−
tofliskach. W okolicach Mielca znaleźli
drogę leśną. Pastuch pędził nią stado

  Czerwień,
srebro

i żonkile

Co dziecko może zapamiętać z wojny? Szpiegów rozstrzelanych przez policjantów, huczące
samoloty? Kiedy się ma sześć lat, w umyśle znajdują swoje miejsce dźwięki i kolory.
Wysadzanie torów staje się nader ciekawe, a sposobem na zabawę może być nawet
podkradanie Niemcom sucharów.

krów. Na końcu szedł koń. Głuchy szum
dał znać o samolocie na znacznej wyso−
kości, więc nie przejęli się nim. W pew−
nym momencie zwierzę bezładnie osu−
nęło się do rowu. Na brzuchu miało linię
cieknącej krwi.
– Drogami szły tłumy, z tobołami, pakun−
kami, płaczącymi dziećmi. Spało się po
domach i stodołach. Niedaleko Buga zo−
baczyliśmy samochody z czarnymi krzy−
żami – nawet kilkuletni Janusz zrozu−
miał: „okrążyli nas”.
Kolejne obrazy tylko utwierdzały go
w tym mniemaniu. Nie zapamiętał na−
zwy miejscowości, ale w pamięci pozo−
stał mu widok zbombardowanych pol−
skich wagonów z amunicją. – Był taki
urzędnik z Warszawy, który z żoną
i dzieckiem uciekał małym samolotem
w kierunku Rumunii. W Łucku zahaczył
o maszt stacji radiowej. Wszyscy zginę−
li. Widziałem srebrny kadłub maszyny
dość mocno zlany krwią – opowiada
szczegóły, choć nazwiska dawno już zgi−
nęły w pamięci.

Chrystus z dziurami po kulach
Do Równego Cehakowie doszli 17 wrze−
śnia. – Przywitali nas Rosjanie. Mieli
dość potężne działa na drewnianej lawe−
cie ciągniętej przez konie – przypomina
sobie ówczesny obserwator militariów.
We Lwowie mieszkał przy ul. Pańskiej,
a potem przy Piłsudskiego. Ojciec zdążył
mu pokazać wszelkie zabytki miasta,
zanim postanowił podjąć powrotną wę−
drówkę. W Przemyślu kolejka za prze−
pustkami na stronę niemiecką ciągnęła
się przez kilka ulic. Pierwsze pytania
sowieckich urzędników brzmiały: „Jakie
kosztowności?” i „Ile waluty?” Wszystko
trafiało do depozytu. Po latach emeryt
może już śmiać się z tragizmu sytuacji:

– Oczywiście, nikt nigdy tego nie odzy−
skał. Dlatego się mówi: „Masz to jak w ru−
skim banku”.
Rodzinie wkrótce zabrakło pieniędzy. Od
nadejścia Armii Czerwonej sklepy stały
puste. – Mama sprzedała wieczne pióro
radzieckiemu żołdakowi. Dla niego był
to rarytas.
Kolejki za pieczywem stały przez kilka
ulic. Pani Cehakowa znalazła jednak i na
to sposób. Przekonała kilkuletnich synów,
by prosili o chleb radzieckich oficerów.
Połechtany prośbą polskiego dziecka ma−
jor brutalnie odsuwał ludzi i zabierał z la−
dy, co chciał, rzecz jasna nie płacąc. W stycz−
niu 1940 roku na zamarzniętym, granicz−
nym Sanie walały się trupy śmiałków,
którzy próbowali przedostać się na polską
stronę. Dworzec w Przemyślu zamienił się
w zbiorową sypialnię. Przewodnicy zara−
biali na nielegalnym przeprowadzaniu
ludzi do drugiej strefy okupacyjnej. Przej−
ście graniczne było zamknięte na głucho.
Kolejka po przepustki stanowiła drogę
donikąd. Dzieci Cehaków dostały odry,
a ojciec ostrej anginy. Podleczonych chłop−
ców zabrała matka i z przewodnikiem
przeprowadziła do Żurawicy. Spali na sło−
mie w szkole. Stamtąd wyjechali do Wie−
liczki. Na miejscu panował 20−stopniowy
mróz. Niegdyś tamtejszym zarządcą ko−
palni był dziadek dzieci, Leon Cehak. Nie
wiedzieli, gdzie go szukać. Pomógł przy−
padkowy kolejarz. Na domiar złego młod−
szy chłopiec zachorował na zapalenie płuc.
Przeleżał pół roku.
W maju pani Cehakowa wróciła do Jor−
danowa. Zastała splądrowane przez no−
wotarskie gestapo mieszkanie. Na poste−
runku upomniała się o utracone meble.
Niemcy załadowali je na ciężarówkę
i przywieźli na miejsce. Tylko obraz Chry−
stusa powrócił z dziurami po kulach.

Janusz Cehak do Brzeska
trafił w czasie ostatniej wojny.

Z miastem związał całe swoje życie
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Winda
Dla jej męża, który przedostał się przez
granicę w maju, w Jordanowie nie było
już pracy. Ponieważ studia skończył w Au−
strii i biegle władał niemieckim, dostał
„propozycję nie do odrzucenia”. Przed
wpisaniem na volkslistę ratował się wy−
jazdem do Brzeska.
Przez kilka dni Cehakowie mieszkali na
ul. Solskiego, zanim nie wynajęli miesz−
kania na Brzezowcu w domu Zofii Goos.
Mały Janusz do dziś pamięta windę
z kuchni mieszczącej się w piwnicy do
pokojów na górze.
O konspirowaniu synów gospodyni wie−
działy nawet dzieci: – To się dawało wy−
czuć. Nosili wysokie oficerki. Nigdy nie
pojawiali się w dzień, tylko zawsze w no−
cy – przypomina sobie.
Tej nocy, kiedy polski żandarm Jan Ci−
chocki zastrzelił Juliana Goosa, Niemcy
urządzili rewizję w domu. – Sądzę, że nic
nie znaleźli. Do naszego mieszkania już
nie weszli – opowiada Cehak. Choć Zofia
Goos w czasie wojny straciła obu synów,
nigdy nie widział jej załamanej.
Matka Cehaka spogląda dziś z portretu
pędzla Stefanii Ordyńskiej. Jej wzrok
tonie daleko ponad głową widza. Jest
niewzruszona i dostojna, jakby wojna
przechodziła gdzieś daleko poza jej do−
mem. Tymczasem musiała wziąć na sie−
bie utrzymanie dwójki malców, bo jej mąż
15 czerwca 1943 roku zmarł na skutek
zakażenia w czasie operacji. Robiła swe−
try na drutach i woziła żonkile do War−
szawy. – To był dobry interes. Na dworcu
już czekali kupcy – dodaje jej syn.
Zapamiętał ciężkie walizy, które zawsze
leżały pod jej łóżkiem. Przywoził je krę−
py, dobrze zbudowany przedwojenny pol−
ski prokurator wojskowy, Lucjan Sławik
z Kąt. Mieszkanie było punktem łączni−
kowym Armii Krajowej między Krako−
wem a Nowym Sączem.

Brzeskie wesele
W czasie wojny dzieci nie świętowały
urodzin. Zdarzały się jednak wyjątki:
– Chodził ze mną do szkoły syn leka−
rza, Wojcieszyn. Jego ojciec miał gabi−
net przy ul. Mickiewicza. Na przyjęciu
urodzinowym podano lody. To była nie−
samowita atrakcja, nawet torty nie ro−
biły takiego wrażenia!
W ogródku pani Goos spotykała się miej−
scowa inteligencja. Po upadku powsta−
nia warszawskiego zjawiła się tam jej
krewna, malarka Stefania Ordyńska.
Zawsze elegancko ubrana, ciemne blond
loki upinała wysoko. – Wprowadzała nas
w świat zagranicy. Gotowała dania fran−
cuskie, a nawet piekła.
Malowała dwa rodzaje obrazów: pod dyk−
tando zamawiających klientów i takie,

które powstawały z wewnętrznej potrze−
by. Do ostatniej grupy należał portret
pani Cehak.
Małe miasteczko dla warszawianki było
nie lada egzotyczne. Kiedy na weselu
panny Biel i kawalera o nazwisku Lecho−
wicz wybuchła bójka dorożkarzy, a goście
pouciekali, stanęła na środku sali i pil−
nie obserwowała śmiałka wywijającego
trzymanym za rzemień batem. Nikt nie
odważył się wejść w obręb świstającej
„broni”. Wydawała się urzeczona osobli−
wym widokiem. – Czy kiedykolwiek na−
malowała brzeskie wesele? – zastana−
wia się po latach Cehak.

Szkoła jak wakacje
Jego dwa lata starszy kolega samodziel−
nie zarabiał. Jeździł pociągiem do Kra−
kowa i handlował mięsem. Pieniędzy na
amunicję do korkowca nigdy mu nie bra−
kowało. W ogródku rozkładał namiot
z koców i urządzał wieczorami cyrk ze
skokami na trapezie.
Raz w miesiącu do jadącego w stronę
Krakowa wagonu wsiadał także Ja−
nusz Cehak. Do sklepu spożywczego
wujka dostarczał jajka i masło. Od
września 1942 roku chodził do szkoły
podstawowej. Niezbyt często, bo tylko
dwa razy w tygodniu, a czasem jesz−
cze rzadziej. Mama wysyłała go więc
na lekcje prywatne.
Dla uczących się dzieci brakowało po−
mieszczeń. Okupant – jak zapamiętał
ówczesny pierwszoklasista – przeniósł
sale lekcyjne z nieistniejącego już drew−
nianego, parterowego budynku przy obec−
nej Szkole Podstawowej nr 1 do domu
na rogu Krótkiej i Joselewicza, potem na
pierwsze piętro kamienicy na wprost
dawnego magistratu i do budynku na
pl. Żwirki i Wigury.
Uczniowie mieli książki i zeszyty. Czy−
tali czasopismo„Płomyk”. Na lekcjach
pisali ołówkiem, tylko na języku polskim
mogli maczać pióro w kałamarzu.
W 1943 i 1944 roku dostali świadectwa
po niemiecku.

Mama nie wiedziała
Po zastrzeleniu Juliana, syna Goosowej,
Cehaków wyrzucono z jej domu. Rodzina
przeniosła się do budynku naprzeciwko,
a tamto lokum zajęła żona oficera. – Po
tygodniu wyprowadziła się. Twierdziła,
że tam straszy. Może Goos ją nawiedzał?
– ironizuje po latach starszy pan.
Żołnierze Wehrmachtu przemierzali mia−
sto trójkami. Na msze w kościele chodzi−
li w hełmach. – Ale gestapowcy byli zwy−
rodnialcami – oburza się Cehak. – W le−
cie 1941 roku do Brzezowca dochodziły
strzały z okolic rynku. Zostawiali ofiary
i nie pozwalali udzielić pomocy.

Po nich nadeszli Rosjanie. W styczniu
1945 roku zaczęli bombardowanie
w dzień targowy. Na wypełnionej ludź−
mi ul. Sobieskiego pocisk uderzył w sa−
mochód. Rykoszetem trafił w rękę Julię
Sypek, tę samą, która kilka lat wcze−
śniej pomogła Cehakom sprowadzić się
do Brzeska.
Kolejne bomby spadły w nocy. Ładunek
zrzucony na skład materiałów budowla−
nych, w rejonie dzisiejszej jednostki stra−
żackiej, nie wybuchł. Drugi eksplodował
na łąkach na Brzezowcu, a trzeci? – Nie
pamiętam... – zamyśla się ówczesny pil−
ny obserwator. Wspomina za to oficera
niemieckiego w kabriolecie, kontrolujące−
go zaminowywanie torów do browaru.
Kiedy kończyła się wojna, chłopiec miał
już dwanaście lat i wiedział, co się dzieje
z włożonymi do ognia niewybuchami.
Pewna zabawa trwałaby w najlepsze,
gdyby nie pasażerowie zbliżającego się
do ogniska wozu z sianem… – Wysko−
czyliśmy z ukrycia i krzyczeliśmy, a oni
jechali dalej. Pocisk wybuchł tuż przed
nimi. Spadli, ale nic się nie stało – wspo−
mina uczestnik tamtej zabawy.
Kolejną atrakcją były magazyny zbo−
żowe, plądrowane przez Polaków po wy−
cofaniu się Niemców. – Braliśmy kred−
ki, ołówki. Nawet zabraliśmy karton.
Niestety, musieliśmy szybko uciekać,
bo wycofujący się żołnierze wrzucili do
środka dwa granaty ręczne. Kiedyś pla−
nowaliśmy zwinąć im dmuchany pon−
ton z samochodu. Niestety, nie udało się
– przyznaje ze śmiechem. Lepiej szło
mu podkradanie sucharów z niemiec−
kich ciężarówek.
Mama? Mama nie wiedziała o niczym.
Do jej mieszkania w domu pani Pieko−
sińskiej wprowadzili się czerwonoarmi−
ści. Twierdzili, że zostaną dwa−trzy dni,
a mieszkali miesiąc.
Cehakowie zajęli więc lokum w kamie−
nicy przy ul. Głowackiego, na wprost szko−
ły. Gdy pod domem zepsuła się sowie−
tom ciężarówka, kazali Polakom pchać.
Ponieważ jeden z nich odmówił, oficer
zaczął strzelać. Opornemu udało się uciec
przez budynek starostwa. Dzisiejszy
emeryt zapamiętał szczegóły: – Kule
utkwiły w ścianie. Wydłubywałem je z sy−
nem woźnego.
Rosjanie przywieźli ze sobą meble i al−
kohol. Mimo to wciąż było im mało. Czer−
wonoarmista mieszkający po drugiej stro−
nie ulicy zabrał Januszowi Cehakowi la−
tarkę. – Nie zapłacił, ani nie oddał. Za to
koń w stajni mu zdechł – po latach na
dzieciństwo w czasie wojny można już
patrzeć z humorem.

Tekst i fot.
Iwona DOJKA
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1. Działka ewidencyjna numer 1262/3
2. Powierzchnia działki 0,0911 ha
3. Księga wieczysta 61095
4. Opis nieruchomości
Działka zlokalizowana jest w północnej części miasta części miasta Brzeska przy ulicy Solskiego,
w niedalekim sąsiedztwie skrzyżowania tej ulicy z ulicami Starowiejską i Legionów Piłsudskiego
w odległości około 1 km od centrum miasta.
Położenie bardzo dobre. Działka ma kształt prostokąta. Teren płaski, dostęp bardzo dobry.
Otoczenie korzystne – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiekty użytkowo−
usługowe. Uzbrojenie w zasięgu.
Dostęp do drogi publicznej jest możliwy po gruncie stanowiącym własność Gminy Brzesko.
Nabywca, odpowiednio do swoich zamierzeń inwestycyjnych, dokona niezbędnych uzgodnień
odnośnie realizacji zjazdu z przedmiotowej nieruchomości.
5 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Dla przedmiotowego terenu Gmina Brzesko w chwili obecnej nie posiada prawnie obowiązują−
cego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W oparciu o Studium Uwarunkowań i Kierun−
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko (Uchwała Nr XL/286/98 z dnia
15.06.1998 r.) wyceniany teren znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji
typu miejskiego. Według opinii urbanistycznej Architekta Miejskiego z dnia 29.09.2005 działka
Nr 1262/3 może być przeznaczona pod usługi, handel, gastronomię i rzemiosła o charakterze
nieuciążliwym. Na działce dopuszcza się zabudowę do wysokości 2 i 1/2 kondygnacji (budynek
piętrowy z poddaszem użytkowym).
6. Cena wywoławcza netto 60.000,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT 22%
7. Forma zbycia
Publiczny ustny przetarg nieograniczony

· Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2006 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 103.
· Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty
wadium w wysokości 8.000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na konto
Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; PKO BP Nr 18 1020 4984 0000 4202 0005
3470 (w gotówce lub przelewem), w takim terminie, aby na wyżej wymienionym koncie pojawiło
się nie później niż w dniu 14 czerwca 2006 r.
· Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać
stosowne pełnomocnictwa.
· Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji prze−
targowej przed otwarciem przetargu.
· Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator prze−
targu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie przez uczestnika przetargu oświadcze−
nia, że zapoznał się z warunkami przetargu i znane mu są uwarunkowania fizyczne i prawne
związane z tą nieruchomością. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu.
· Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z poda−
niem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzi−
nach pracy Urzędu (7.00– 15.30) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnic−
twa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, tel. (014) 68−63−100 wew. 170
– pokój 120, lub tel. wew. 126 – pokój 115.

Rumunia otwiera się od środka. Trzeba
dotrzeć do centrum tego kraju, by go po−
znać. Inaczej przy granicy podróżny zo−
baczy tylko zasunięte rolety i zatrzaśnięte
na głucho, bogato rzeźbione bramy. Domy
ustawiają się prostopadle do ulicy i za−
zdrośnie strzegą tajemnic podwórek. Nic
się tu nie zmienia od wieków, bo niektó−
re z pochylonych, wysokich furt mają po
sto lat i więcej. Takie zamknięte na świat
zewnętrzny miejscowości tworzą pierw−
szy krąg kraju. Żeby zobaczyć mieszkań−
ców, trzeba jechać wiele kilometrów
w głąb. Drugą obręczą do pokonania są
miasta widma, straszące upiornymi, sza−
rymi blokowiskami i wątpliwej urody gir−
landami z betonu. Dopiero za tą strefą
milczenia objawia się trzeci krąg Rumu−
nii – otwarte miasta, których mieszkań−
cy wieczorami wylegają do miłych kawia−
renek i gwarnych restauracji. Na ulicach
terkoczą jeszcze stare trolejbusy i ciężko
dyszące autobusy, ale lśnią za to nowo−
czesne biurowce i uśmiechają się gładkie
reklamy. Im bliżej środka, tym bardziej
po europejsku.
Na prowincji znów wokół dróg królują za−
mknięte na cztery spusty, tradycyjne
domy, a mieszkańcy nie wyściubiają
z nich nosa.

Dwie z pięćdziesięciu
Węgrzy w Transylwanii żyją niemalże
pod stałym ciśnieniem. Na skupione
wokół słonego jeziora wille i hotele dla
kuracjuszy napierają zewsząd ściany so−
czystej zieleni. Zaś lokalny samorząd sta−
le kołacze o pieniądze. – Czysto rumuń−
skie województwa w Mołdawii dostają
więcej. – My nigdy nie mamy pewności,
że przyznane nam środki wpłyną do miej−
skiej kasy – mówi gorzko radny Sovaty,
Janos Kupas. – Z podatków lokalnych
i pieniędzy z budżetu państwa opłacamy
oświetlenie ulic, koszty funkcjonowania
szkół i inne podstawowe potrzeby. Zostaje
nam 10 proc. na to, by z 50 dziur na tere−
nie miasta załatać dwie.
Samorząd radzi sobie, jak może i pisze
wnioski o przedakcesyjne fundusze unijne.
Argument finansowy, skłaniający do sto−
pienia się z większością nie jest jedyny.
Ilość miejsc w szkołach dla mniejszości

Dobrze być Rumunem. Niemożliwe?
Jednak w Siedmiogrodzie prawdziwe.

W zaprzyjaźnionej z Brzeskiem Sovacie
91 proc. mieszkańców ma narodowość

węgierską. W urzędach żąda się od nich
pisania po rumuńsku, brakuje miejsc

w szkołach dla mniejszości, a rządowe
dotacje są wielce niepewne.

Burmistrz Brzeska

 ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż,
stanowiącej własność Gminy Brzesko,

niezabudowanej działki położonej w Brzesku
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Zaproszenie do…
narodowej jest tak skromna, że nie star−
cza ich dla wszystkich chętnych. W rezul−
tacie mali Węgrzy tracą kontakt z ro−
dzimą kulturą.
Rumuńska prawica i partie komunistycz−
ne stale naciskają na Siedmiogród. Dla
Węgrów ich postępowanie to zwyczajny
szowinizm. Dlatego nie dziwi, iż objęcie
Sovaty zasięgiem stacji radiowej „Ga−
Ga”, nadającej po madziarsku, jest dla
6−tysięcznego miasteczka wielkim świę−
tem i pretekstem do plenerowych dysko−
tek do rana. Nawet msza dla pierwszo−
komunijnych dzieci kończy się patrio−
tyczną pieśnią.

O dziwo – sześć procent
Po upadku żelaznej kurtyny dawni wła−
ściciele odzyskali znacjonalizowane grun−
ty i domy. Nie inaczej było w Sovacie.
Teraz obiektów państwowych zwyczajnie
w niej nie ma. Nawet te budynki, które
miały status zabytków, wróciły do daw−
nych posiadaczy. Po remontach zarabiają
na siebie. Pozbywając się problemu, wła−
dze zdopingowały przedsiębiorców. Każ−
dy mógł kupić swoje mieszkanie za dwie
pensje. Mało kto nie skorzystał. Odpa−
dającym tynkiem i dziurawymi dachami
straszą tylko te kamienice, do których
nikt się nie przyznał.
Miejscowy samorząd w dziale opieki spo−
łecznej zatrudnia trzech pracowników.
Cały ciężar państwo złożyło w tym za−
kresie na organizacje pozarządowe. Choć
bezrobocie sięga… 6 proc., to problemem

są niskie płace. Dominuje samozatrud−
nienie, mimo iż pensja netto to jedynie
48 proc. zarobków.

Dwóch otwartych
W wiosce pod Sovatą stoi dom bez cięż−
kiej, zamykającej dostęp do niego bra−
my. Przez siatkę widać
podwórko. Mieszkańcami
są artyści. Z brązu odlewa
posągi i małe rzeźby
Sánta Csaba, uparcie
utrwalając dotyk. Jego
posążki rękami obejmują
same siebie. Kobiety
z grubymi udami lub wal−
cowatym tułowiem de−
monstrują dominację lub
oczekiwanie. Siklodi
Zsolt starannie pomija
człowieka w swoich grafi−
kach. Pasjonuje go woda,
rozlewająca się płasko
w naturalnych nieckach
lub zamknięta w naczy−
niach. Nie dzieje się nic.
Tylko światło głaszcze
łagodnie wodną taflę.
Niespokojny rzeźbiarz
i melancholijny grafik co
roku organizują plenery.
Zjeżdżają do nich wów−
czas artyści z całego świa−
ta. Tworzą według własne−
go uznania. – Ci, którzy
tu przybywają to przecież

nie hobbyści, lecz ukształtowane osoby,
które pracują według własnego harmo−
nogramu. Sami wiedzą, co mają robić –
tłumaczy brak przewodniego tematu na
każdym z kolejnych plenerów Zsolt.

Jedyni z tłumaczem
Pomysłów w Sovacie nie brakuje. Co roku
samorząd organizuje otwartą fetę dla
wszystkich i zaprasza zaprzyjaźnione
miasta. Nie bez pożytku bynajmniej.
W maju zapędził delegacje do… gotowa−
nia. W menu znalazła się zupa gulaszo−
wa. Nieważne – burmistrz czy radny –
każdy musiał pokroić po kilka kilogra−
mów warzyw i przeszło 20 kg mięsa, a po−
tem mozolnie mieszać bulgoczącą w ko−
ciołku ciecz. Gotową porcję mogli nabyć
mieszkańcy za dowolną kwotę. Dziewięć
drużyn zebrało łącznie 250 euro. Delega−
cja z Brzeska ma w tej kwocie udział
w wysokości 50 euro. Może dlatego, że
kocioł dostała największy…
Pieniądze z drewnianych skrzyneczek tra−
fiły do niepełnosprawnych dzieci. Goście
zaś mieli satysfakcję. Dostawali dyplo−
my za „najbardziej pomysłową”, „najwię−
cej obiecującą” lub inną „naj−” zupę.
To jeszcze nie wszystko. Mieszkańcy bez
przeszkód porozumiewali się z każdą
załogą przy kotle, bo osiem delegacji przy−
jechało z Węgier. Tylko polski zespół zda−
ny był na jednego jedynego tłumacza…

Tekst i fot. Iwona DOJKA

W SOVACIE

Brzeska zupa
gulaszowa miała
wzięcie. Sekretarz
Gminy, Bogusław
Babicz i tłumaczka,
Beata Kozak w czasie
akcji charytatywnej

Tajemnicze domki w Sovacie toną w zieleni







20

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY czerwiec 2006W (O)ŚRODKU KULTURY



21

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYczerwiec 2006 RECENZJA/POŻEGNANIE

Pochodzący z Brzeska kapłan, ab−
solwent teologii i archiwistyki,
postawił sobie zadanie opisu lat

1914−1945 w regionie Iwkowej. Na inny
aspekt książki wskazał we wstępie ks.
Józef Drabik: „W dobie globalizacji,
gdzie tak łatwo można się pogubić, za−
pomnieć o swoich korzeniach, wydaje
się czymś bardzo ważnym nieustanne
przypominanie i odkrywanie historii
swojej małej Ojczyzny”.
Który wymiar: wielki, narodowy lub na−
wet ponadpaństwowy, czy też ten lo−
kalny, ukryty w rodzinnych wspomnie−
niach wydobywa ks. Tokarski? W jego
publikacji pierwszy stanowi jedynie
szkielet służący osadzeniu całej mozai−
ki opowieści rolni−
ków, księdza, żoł−
nierza podziemia
i ukrywającego się
Żyda. Styl opraco−
wania naukowego
łączy się w nieprze−
rwaną całość z oso−
bistymi relacjami.
Dobór rozmaitych
narratorów każe
czytelnikowi co
rusz zmieniać
punkt widzenia: od
katolickiego do
żydowskiego, od
perspektywy osoby
niewykształconej,
mówiącej potocz−
nym językiem do
horyzontów i mowy
wykształconego
kapłana. Przywoła−
ne przez nich zdarzenia sprzed i po woj−
nie rozszerzają zakres czasowy książ−
ki. Budują osobliwą wizję historii „od
wewnątrz”, interpretowanej przez
mieszkańców małych, drewnianych cha−
tek. Znajdą w niej swoje miejsce za−
równo radosne „hihihi”, jak i zarządze−
nia gubernatora Hansa Franka.

Nie zgubił
drobiazgów

Nawet nie czytając życiorysu autora z ostatniej strony okładki, czytelnik szybko domyśli się
jego profesji. Pasja w zbieraniu świadectw z epoki wywarła głębokie piętno na ostatniej
publikacji ks. Stanisława Tokarskiego „I i II wojna światowa na terenie Gminy Iwkowa”.

Walorem publikacji jest autorska
umiejętność oddania głosu świadkom
i usunięcie w cień własnej perspekty−
wy. W ten sposób historyk archiwista
ocala zwyczajnego człowieka, o jakim
podręczniki historii milczą.
Uwagę zwraca obiektywizm i wielo−
stronność spojrzenia: sceny walki od−
działów partyzanckich przeplatają się
z przykładami donosicielstwa lub wpi−
sywania się na volkslistę; na obraz co−
dziennego życia, obok procederu oszu−
kiwania Niemców przy dostawach obo−
wiązkowych, składa się też m.in. jawne
i tajne nauczanie, któremu ks. Tokar−
ski poświęca osobny rozdział pracy.
Opracowanie zostało poszerzone nie tyl−

ko o wspomnienia
świadków, ale tak−
że o listę cmenta−
rzy żołnierskich
z I wojny światowej
oraz wykaz katoli−
ków i Żydów, którzy
w różny sposób
ucierpieli od hitle−
rowskich okupan−
tów. Wszelkie spi−
sy zyskują uzupeł−
nienie w postaci
dostępnych archi−
wiście danych oraz
fotografii. Pasja do−
kumentalisty sięga
tak dalece, iż umie−
ścił on w pracy na−
wet listę przedmio−
tów, jakie w woja−
kowskiej szkole
zniszczyli Kozacy

w grudniu 1914 roku.
Jedynym mankamentem, który moż−
na zarzucić wydaniu, są usterki języ−
kowe. Jednak bledną w obliczu wysił−
ku autora i nie rzutują na pozytywną
ocenę całości.

Iwona DOJKA

Pozostanie na za−
wsze w pamięci
swoich wycho−
wanków. Wielką
sztuką jest umieć
uczyć młodzież,
zbliżyć się do niej
tak, by zyskać
zaufanie. Pani
Kazimiera Lu−
szowska potrafi−

ła to uczynić. Była cierpliwym, wyro−
zumiałym i serdecznym nauczycielem
– wychowawcą. Odeszła 7 kwietnia 2006
roku, mając 76 lat. Na brzeskim cmenta−
rzu 11 kwietnia żegnała Ją rodzina, przy−
jaciele i znajomi oraz duża grupa Jej by−
łych uczniów. Przyszli po raz ostatni po−
dziękować Jej za wieloletni trud
i poświęcenie.
Rozpoczęła pracę w 1960 roku w Związ−
ku Nauczycielstwa Polskiego w Brze−
sku. Od 1961 do 1985 roku była na−
uczycielem polonistą w Szkole Podsta−
wowej nr 1. Później przeszła na
zasłużoną emeryturę. Przez 25 lat swo−
je obowiązki wykonywała z pasją
i ogromnym zaangażowaniem. Uczyła
języka ojczystego, a oprócz tego podej−
mowała wiele różnorodnych przedsię−
wzięć. Prowadziła drużynę harcerską,
zespoły taneczne. Znała swoich uczniów
nie tylko ze szkolnej ławki. Była z ni−
mi na wycieczkach, obozach harcer−
skich, zabawach, ogniskach. Teraz
wspominają Ją z wielką sympatią. Jed−
na z wychowanek mówi: – Pani Luszow−
ska była ciepłą, wspaniałą osobą.
Umiała nas integrować. Miała dla nas
zawsze czas. Często organizowała kla−
sowe imprezy, przygotowywała różne
programy artystyczne. Potrafiła zmo−
bilizować rodziców, by angażowali się
w życie szkoły. Pisała teksty do kroni−
ki szkolnej. Kochała książki, poezję,
kwiaty. Z perspektywy czasu stwier−
dzam, że kochała także swój zawód
i młodzież. Nauczyła nas kochać życie,
czerpać z niego to, co najpiękniejsze,
najbardziej wartościowe.
Pani Kazimiera jest i będzie w sercach
i pamięci tych, którzy Ją znali, z któ−
rymi pracowała, których uczyła. Zosta−
nie po niej coś, co wciąż w życiu powra−
ca; wielka, największa miłość i prosta,
najprostsza praca.

Małgorzata CUBER

Pedagog
z klasą
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Adam Litwora pochodzi z Tarnowa.
Jako dziecko zamieszkał z rodzicami
w przedwojennej kamienicy przy targo−
wicy zwierząt. Często wybiegał z domu
i godzinami przyglądał się koniom zmu−
szanym do demonstrowania siły i wy−
trzymałości oraz targującym się Cyga−
nom. Z dziecięcych obserwacji narodzi−
ła się fascynacja.

Konne parówki
Wieczorami uczył się w liceum, a w cią−
gu dnia pracował w państwowej stadni−
nie koni małopolskich typu Gidran w Chy−
szowie. – Sprowadził je z Węgier książę
Sanguszko i wyhodował linię samych
kasztanów. Kupowali je Niemcy, Au−
striacy, nawet Hindusi. Z nich wywodził
się najsłynniejszy koń sportowy Przecław,
który skakał na międzynarodowych za−
wodach – z dumą wspomina.
Na akademię dostał się za drugim ra−
zem. W pierwszej próbie oblał rosyjski.
Potem z braku miejsc zaoferowano mu
studia zaoczne. Wciąż pracował ze zwie−
rzętami. Należał do sekcji sportowej i tre−
nował skoki przez przeszkody. Szkolił go
ten sam wachmistrz, który wcześniej uczył

Ściągnięte

Na Akademii Rolniczej przeszedł całą szkołę zootechniki. Przez
wiele lat pracował w stadninach. Miłość do koni po latach
przekształciła się w malarską pasję.

jego ojca, weteran I wojny światowej i ka−
waler Virtuti Militari, Jan Żmuda.
– Kiedy skok się nie udał, chwytał swój
biały kaszkiet, rzucał na ziemię i deptał
z pasją – żartuje obecny rencista.
Po likwidacji hodowli przeniósł się do
Państwowego Stada Ogierów w Kliko−
wej. Zajmował się stajniami i jeździł
„parówki”. – Siedziało się na koniu,
a drugiego prowadziło na lonży.
Do Brzeska trafił w 1972 roku za swoją
żoną, którą poznał w czasie studiów
w Krakowie. Wtedy spróbował farb
olejnych. – Teść brata namawiał mnie
do malarstwa olejnego. Miał za sobą
dwa lub trzy lata na Akademii Sztuk
Pięknych i tworzenie z natury. Jeździł
nad Dunajec i malował jego wartki
prąd. Miał w dorobku portrety wykony−
wane dla znajomych, wizerunki zauł−
ków Tarnowa i własnego ogrodu.
Przekonywanie zaowocowało kilkoma
obrazami. – W piękną gwiaździstą noc
wyciągnął mnie na Górę Marcina. Ma−
lowaliśmy przy świecach. Potem po−
wstał pejzaż z kopami siana na łące
oraz akwarelowy portret konia, klaczy
z Janowa Podlaskiego.

Prosto z tuby
Malarstwo było znane miłośnikowi
koni od dziecka. Olejnymi obrazami
parał się już jego ojciec. Tworzył por−
trety na zamówienie szkół lub wy−
jeżdżał na kilka dni w Pieniny i szki−
cował. Z Czorsztyna i Nidzicy przywiózł
cykle pejzaży. Marzyła mu się panora−
ma Tatr. Swojego syna zachęcał do
akwareli. Jednak brak możliwości
wprowadzania poprawek, charaktery−
styczny dla farb wodnych, odstręczył
adepta sztuki na długo.
– Brat mówi, że powinienem łamać ko−
lory – przyznaje malarz, którego pale−
ta jest czysta. Preferuje farby „prosto
z tuby”, bez domieszek. Słucha komen−
tarzy dzieci: – Mówią, co poprawić. Brat
mi nagada, a ja połowę z tego nie za−
pamiętam.

Talent w jego rodzinie przechodzi z po−
kolenia na pokolenie. Najstarsza cór−
ka Litwory skończyła historię sztuki.
Czasem maluje akrylami. On sam nie
może żyć bez tworzenia: – Jak nie
maznę czegoś w ciągu dnia, to uwa−
żam go za stracony. Właściwie to je−
stem już uzależniony.
Jego obrazy natury są puste. Nie ma
w nich miejsca dla ludzi. Każdy por−
tret brzeszczanin z wyboru ocenia jako
nieudany i zamalowuje. Częste w jego
twórczości są kwiaty. Szczególne miej−
sce zajmuje w niej pejzaż. Malarz ceni
sobie wielkie przestrzenie z ginącym
horyzontem lub ogromne góry. Tęskno−
tę za monumentalnością zamyka jed−
nak w niewielkich formatach. Powód
jest prozaiczny: – Jak mógłbym taki
wielki blejtram przewieźć w autobusie
lub trzymać w bloku?

Pytanie o inteligencję
Pierwszy raz publicznie zaprezentował
się w Miejskim Domu Kultury w Boch−
ni. Na wystawie rzędów końskich ra−
zem z Leopoldem Rogowskim poka−
zał wizerunki rumaków.
Poeta Kazimierz Karwat namówił go
do udziału w wystawie zbiorowej towa−
rzyszącej ogólnopolskiemu konkursowi
poetyckiemu w Tuchowie.
O wierzchowcach mógłby mówić godzi−
nami. – Częściej niż za ładną dziewczyną
oglądnę się za koniem. Fascynuje mnie
w nich niemal psie przywiązanie do czło−
wieka. Kiełzna się je do jazdy, a one i tak
pozostają wolne. Kiedy po przejażdżce
ściąga się wędzidło, następuje wybuch
wolności: wybiegają i wierzgają.
W Klikowej Adam Litwora jeździł na
Felzycie. – Lubiłem go. Często stawał
dęba, a mimo to zżyliśmy się – wspo−
mina. Kiedy po kilku latach przerwy od−
wiedził stajnię, zawołał zwierzę po imie−
niu. Odpowiedziało mu rżenie. – Pod−
szedłem, a on łasił się do mnie jak pies.
Teraz malarz odwiedza hodowlę w Jo−
dłówce. – Obiecuję sobie, że wezmę szki−
cownik i będę tam rysować. Dotychczas
mi się to nie udało.
Pasja czasem musiała ustępować życiu.
Na egzaminie wstępnym na zootechni−
kę profesor zapytał: Co jest inteligent−
niejsze, świnia czy koń? Przyszły stu−
dent, wiedząc iż naukowiec zajmuje się
trzodą chlewną, dyplomatycznie wybrnął
z sytuacji: – My, koniarze uważamy, że
inteligencja koni zasadniczo polega na
ich długiej pamięci. Ale świnia jest nie
mniej inteligentna, bo potrafi sobie
otworzyć skobel i wyjść z zagrody.
Odpowiedź została uznana.

Tekst i fot. Iwona DOJKA

wędzidło

Konie zdominowały obrazy Adama Litwory
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Zainspirowani książką Jerzego Bielec−
kiego „Kto ratuje jedno życie” Paulina
Wądrzyk, Gabriela Mruszczak i Pa−
weł Mordan podążali krok w krok za
byłymi więźniami Auschwitz. Fotogra−
fowali ich w czasie rocznicowych uro−
czystości, spotkań z młodzieżą, w tań−
cu i w chwilach trudnych powrotów do
przeszłości. Zapisywali wspomnienia,
sceny, w których umarło człowieczeń−
stwo oraz wywołane nimi refleksje.
– Te zdjęcia niosą pytanie: co się sta−
nie, gdy tych ludzi już nie będzie? –
powiedziała Mruszczak w obecności Jó−
zefa Stósa, Zbigniewa Tryczyńskie−
go i Kazimierza Zająca, pierwszych
więźniów Oświęcimia z Brzeska.
Otwarta 3 maja w MOK−u ekspozycja
miała swój wernisaż rok temu w Tar−
nowie z okazji 65. rocznicy pierwszego
transportu Polaków do obozu. Ogląda−
li ją widzowie w Oświęcimiu i Chorzo−
wie. W Brzesku towarzyszyła jej eks−
pozycja obozowych listów Józefa Stósa
do rodziny. Uważny czytelnik na jed−
nej z kartek pocztowych mógł nawet od−
czytać instrukcję komendantury do ad−

OD 23 CZERWCA ruszą trady−
cyjne Dni Brzeska. Na początek
MOK zapowiada paradę folklory−
styczną i przemarsz orkiestry dę−
tej. Następnego dnia przyjdzie
pora na konkursy dla dzieci, wy−
stępy rodzimych talentów oraz
zaproszonych grup: Afera Blues
Group i Liverpoll. W niedzielę 25
czerwca ponownie od 15.00 bawić
się będą najmłodsi, a ci nieco star−
si na pl. Kazimierza Wielkiego
przyjść mogą o 18.00, by zobaczyć
tancerzy z Krakowa. O 20.30 na
scenie pojawi się gwiazda wieczo−
ru, zespół „Raz, dwa, trzy”. Tego
samego dnia z pokazem wystąpią
„Dzieci ognia” ze Szczepanowa.

ZESPÓŁ „INTEGRACJA”, dzia−
łający pod opieką Eweliny Stę−
pień, awansował do małopolskie−
go finału konkursu „Moje spotka−
nia z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II” w Akademii Muzycz−
nej w Krakowie. 16 maja grupa po−
wtórzyła „Pieśń o słońcu niewyczer−
panym” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego. W nagrodę Joanna
Hebda, Kamila Strojny, Jakub
Cierniak, Łukasz Kołodziej oraz
Iwan Szydłowski nagrają płytę
w profesjonalnym studiu muzycz−
nym. Koszty przedsięwzięcia po−
kryje Burmistrz Brzeska.

25 MAJA MOK podsumował swój
dorobek artystyczny: koncerty mu−
zyczne, spotkania autorskie, zaba−
wy dla dzieci, zajęcia plastyczne,
muzyczne, teatralne, taneczne i ba−
letowe. W tym roku chwalił się kil−
koma osiągnięciami, m.in.: I miej−
scem Jadowniczan w Przeglądzie
Zespołów Regionalnych „Krakow−
ski Wianek”, II miejscem w Regio−
nalnym Przeglądzie Teatrów Lal−
kowych. Podczas czwartkowego
koncertu prezentowały się: zespo−
ły wokalno−muzyczne, soliści, gru−
pa baletowa, młodzieżowa orkie−
stra dęta, zespół Jadowniczanie
wraz z kapelą, grupy taneczne.

WYSTAWA RYSUNKÓW stu−
dentów architektury Politechniki
Krakowskiej otworzyła 23 maja
w MOK−u cykl spotkań, prezentacji
i konkursów, który Starostwo Powia−
towe organizuje pod patronatem In−
stytutu Geografii i Gospodarki Prze−
strzennej UJ, PK oraz Małopolskie−
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

JEDYNY W EUROPIE, a kto wie, czy nie na świecie – tak opisywał XIII Międzynaro−
dowy Festiwal Muzyki Odnalezionej Henryk Błażej, flecista, który wraz z pianistką
Teresą Kaban i chorwacką śpiewaczką Katją Markotić koncertował w MOK−u.
Zgodnie z ideą pomysłodawców imprezy muzycy zagrali 3 maja odnalezione po wielu
latach partytury. W repertuarze umieścili romantyczne utwory kompozytorów pol−
skich, meksykańskich i chorwackich. Nie zabrakło też szeroko znanych etiud Frydery−
ka Chopina oraz dzieł Henryka Wieniawskiego i Ignacego Dobrzyńskiego. Id

Taki tytuł wystawy każe spodziewać się problematyki niepodległościo−
wej. Tymczasem odbiorca eksponowanych zdjęć i tekstów staje przed
codziennością tych, których przeszłość naznaczyły druty Oświęcimia.
Póki żyją, opowiadają o tym, co ich spotkało.

resata, głoszącą iż „w obozie wszystko
można kupić” [tłum. ID]. Więc po co
wysyłać paczki? Cynizm systemu spro−
wadzającego istotę ludzką do rangi rze−
czy był porażający.
– Przed nami wiele pracy. Wystawa nie
jest ukoronowaniem naszych działań.
To dopiero początek – deklarowała Ga−
briela Mruszczak, zapowiadając filmy
i nagrania.
Wysiłek trójki młodych zapaleńców za−
owocował nową konwencją ujęcia tra−
gedii Oświęcimia. Jej oryginalność po−
lega na podjęciu tematu z perspekty−
wy dnia dzisiejszego, a więc na
pokazaniu tego, jak ofiary ułożyły swo−
je poobozowe życiorysy, jak potrafiły
przezwyciężyć traumę, otworzyć się na
świat i dawać świadectwo. W ten spo−
sób twórcy ekspozycji zarysowali ich po−
dwójne bohaterstwo: dotyczące prze−
trwania w czasach zwyrodniałych i wal−
ki z wpływem doświadczonego w obozie
okrucieństwa na ich późniejsze losy.
Bohaterowie cyklu zdjęć wygrali swą
batalię. Do Auschwitz wracają z pod−
niesionym czołem. (id)

Zaginiona muzyka

 Póki żyjemy…
Na otwarciu wystawy byli obecni:

(od lewej) Józef Stós, Zbigniew Tryczyński, Jan Musiał, Kazimierz Zając
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– Początki biblioteki, 60 lat temu,
wiążą się ze społeczną pracą pań
zbierających i wypożyczających
książki. Czy we współczesnej pla−
cówce jest miejsce na wolontariat?
– Przy prostych pracach bibliotecznych
pomagają wolontariuszki – uczennice
ZSP nr1 w Brzesku, za co im serdecz−
nie dziękujemy. Bardzo chętnie przyj−
mujemy od darczyńców każdą książkę
lub pozycję, której nie ma w zbiorach
biblioteki. Jednak z braku miejsca nie
możemy odebrać wszystkich starych
publikacji, które oferują nam czytelni−
cy. W 2005 roku za pieniądze od Koła
Przyjaciół Biblioteki i sponsorów zaku−
piliśmy książek za 13 tys. zł. Koło, któ−
re działa przy bibliotece od 1964 roku,
z dobrowolnych składek od czytelników
finansuje także niektóre czasopisma
oraz imprezy dla najmłodszych czytel−
ników, np. zabawę choinkową i Dzień
Dziecka. Rozliczenie finansowe jego
działalności prowadzą społecznie pra−
cownice PKO BP.
– Z jakimi kłopotami boryka się bi−
blioteka?
– Główną naszą bolączką jest sytu−
acja lokalowa. Brakuje miejsca na
przechowywanie zbiorów, działalność
kulturalno−oświatową i realizację no−
wych pomysłów. Mimo wszystko sta−
ramy się organizować spotkania z pi−
sarzami, konkursy, imprezy biblio−
teczne dla czytelników w MOK−u,
szkołach i przedszkolach. Niezmien−
nie odbywają się w naszej siedzibie
lekcje biblioteczne, aby najmłodsi
mogli zapoznać się z biblioteką. Od
8 do 15 maja obchodziliśmy Ogólno−
polski Tydzień Bibliotek pod hasłem:
”Nie wiesz – zapytaj w bibliotece”.
Chcemy, aby czytelnik w przyszłości
mógł uzyskać od nas każdy rodzaj
informacji, nie tylko książkę. Obec−
nie przy wielu bibliotekach powstają
punkty informacji biznesowej i euro−
pejskiej „Euro–info”. Możemy stwo−

Rozczytać
maluchy

Dyrektor Maria Marek zarządza brzeską biblioteką od 11 lat. Stara się dostosować placówkę
do zmieniających się czasów, w których czytelnik korzysta nie tylko z tradycyjnej książki,
ale także z informacji elektronicznej i Internetu.

rzyć tylko namiastkę takiego punk−
tu, gdyż nie jesteśmy w stanie wsta−
wić już ani jednego dodatkowego kom−
putera. W roku 2007 problemem bę−
dzie wprowadzenie programu
„Biblioteka Wirtualna”, o którego re−
alizację stara się Biblioteka Woje−
wódzka. Myślę jednak, że problemy
lokalowe zostaną w przyszłości roz−
wiązane, a my cieszymy się, iż mimo
takich warunków mamy czytelników,
przyjaciół i całkiem niezłe zbiory.
– Uczniowie za podstawowe źródło
informacji uważają Internet. Czy
nie obawia się Pani, że rosnąca po−
pularność informacji elektronicznej
zagrozi bibliotekom?
– Biblioteka nie broni się przed wpro−
wadzaniem informacji elektronicznej.
Od dawna nasi czytelnicy korzystają
bezpłatnie z Internetu. Nie zastępuje
to jednak tradycyjnej książki. Szuka−
nie informacji w sieci ma charakter
doraźny. Ciągle uczymy się jednak
z tradycyjnego „kodeksu lektur”, książ−
kę zabieramy na urlop, czytamy dla
przyjemności i przed zaśnięciem ma−
łemu dziecku. Aby młody człowiek
mógł łatwo przyswajać sobie wszyst−
kie nowe cuda techniki, musimy go
w dzieciństwie nauczyć dobrze czytać
i rozumieć tekst.
– Czy tradycyjna książnica zamieni
się w „punkt informacyjny”?
– Nie. Podstawowym zadaniem biblio−
teki jest ciągle gromadzenie i udostęp−
nianie książek. Obok młodych, korzy−
stających czasami z informacji elek−
tronicznej, jest jeszcze czytelnik
tradycyjny. Przychodzą do nas emery−
ci, renciści, osoby niepracujące, których
jedyną bezpłatną rozrywką często jest
książka. Obserwujemy ostatnio bar−
dzo pozytywne zjawisko przyprowa−
dzania do biblioteki małych, czasem
kilkuletnich dzieci. Mamy i babcie re−
gularnie wypożyczają im bajki. Tych
maluchów chcemy „rozczytać”, aby ich

kontakt z książką stał się przygodą
na całe życie.
– Plany urzeczywistnią się zapew−
ne już niedługo, ponieważ bur−
mistrz, starosta i Marszałek Woje−
wództwa Małopolskiego deklarują
budowę nowej biblioteki.
– Tak. Mam nadzieję, że marzenia te
zaczną nabierać realnych kształtów.
W budżecie gminy zarezerwowano
w tym roku 120 tys. zł na wykonanie
projektu technicznego nowego obiektu.
Do końca 2006 roku zakończy się pro−
cedura szukania lokalizacji i uzyska−
nia pozwolenia na budowę. Obiekt pod
patronatem Jana Pawła II mieściłby:
wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych,
salę wystawowo−odczytową, pracownię
komputerową, oddział dla dzieci z wy−
pożyczalnią i czytelnią, pokój bajek dla
najmłodszych oraz działy: instruktor−
sko−metodyczny, bibliograficzny, gro−
madzenia i udostępniania zbiorów.

Rozmawiała Iwona DOJKA

2005 ROK W LICZBACH

7.826 czytelników
(ok. 5.000 z samego Brzeska)

162.833 wypożyczonych książek
(94.984 przez brzeszczan)

ok. 11.000 książek i 6.000 czasopism
udostępnionych na miejscu

6.034 nowych książek
55.355,84 zł – dotacja Urzędu Miejskiego

41.675 zł – dotacja Ministra Kultury
4.100 zł  – dotacja Starostwa Powiatowego

Maria Marek nie martwi się
o przyszłość biblioteki.
Czytelników przybywa

F
ot

. 
ID
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Podjęta w maju decyzja powołała do
życia instytucję, która zaważyła na in−
telektualnym krajobrazie całego powia−
tu. Nie było łatwo gospodarzyć w cza−
sach powojennych, gdy na wszelki wy−
padek książki głęboko chowano po
strychach i szafach. Ich zbiórkę przepro−
wadził Związek Byłych Więźniów Ide−
owo−Politycznych. Były to księgozbiory
kilku instytucji: Towarzystwa Szkoły
Ludowej, Kasyna Urzędniczego, „Soko−
ła” i Policealnego Klubu Sportowego.

Niedochodowa książnica
Jak to zazwyczaj z działalnością kultu−
ralną dzieje się, szybko brakło na nią pie−
niędzy. Ówczesny autor kroniki zanotował:
„Ponieważ opłaty czytelników nie pokry−
wały kosztów prowadzenia wypożyczalni,
Związek (…) nie mając funduszów na po−
krycie stałego deficytu, zamierzał zanie−
chać tej pracy. Wydział Powiatowy posta−
nowił przejąć zebrane księgozbiory jako
zaczątek Biblioteki Powiatowej.”

60 lat
brzeskiej
biblioteki

Z roku 1946 pochodzi pierwszy wpis
w kronice obecnej Powiatowej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Brzesku.
Równo 60 lat temu powstał jej zaczątek

– Powiatowa Biblioteka Publiczna.

W takiej sytuacji odbiór 1433 pozycji po−
twierdził urzędnik Eustachy Antoniewicz.
W byłych pomieszczeniach sklepu przy
ul. Kościuszki 36 dwie panie: Józefa
Chmiot i Feliksa Gardziel zaczęły pro−
wadzić wypożyczalnię. Dopiero po wykupie−
niu budynku dawnej bóżnicy od gminy
żydowskiej biblioteka zajęła swoją właściwą
siedzibę, czyli dom przy ul. Puszkina 4.
Pierwszym kierownikiem była Jadwiga
Dudkowa. Pracując wraz z Antoniewi−
czem nad uporządkowaniem spuścizny,
szybko spostrzegła, że do zinwentaryzo−
wania nadaje się jedynie 300 pozycji.

Przodująca biblioteka
Rok później zbiory podzielono i część ich
przejęła Miejska Biblioteka Publiczna,
wchodząca w skład trzystopniowej struk−
tury placówek wojewódzkich, powiatowych
i gminnych. W 1953 roku powiatowa in−
stytucja w Brzesku zarządzała już ok. 110
punktami na wsiach. Była jedną z naj−
rozleglejszych sieci w Polsce, za co dosta−
ła proporzec „Przodującej Biblioteki”.
Dwie placówki działały odrębnie do 1956
roku, kiedy to połączono je w „Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną” pod kie−
rownictwem Marii Pawlikowej. Kolej−
na zmiana dotyczyła nazwy. Po reformie
administracyjnej zjawiła się przydawka
„Miejsko−Gminna”, zaś instytucja objęła
nadzór nad filiami w Jadownikach, Ja−
sieniu, Okocimiu, Porębie Spytkowskiej
i Szczepanowie. W 1991 Rada Miejska na
mocy uchwały skasowała przymiotnik
„gminna”, zaś placówka finansowana do−
tąd z Funduszu Rozwoju Kultury zaczęła
otrzymywać pieniądze z budżetu miasta.
Nowy punkt powstał w 1984 roku w szpi−
talu pulmonologicznym w Brzesku,
a w 1996 roku w Mokrzyskach. W 2000
roku biblioteka powróciła do nazwy z 1956
roku. Trzy lata później miała 7554 zare−
jestrowanych czytelników.  id

SPOTKANIE 8 MAJA, które
odbyło się w Restauracji „Galicyj−
ska” z okazji Dnia Bibliotekarza
i Ogólnopolskiego Tygodnia Bi−
bliotek, zainaugurowało obchody
60−lecia Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzesku.
Obchodzona impreza przebiegała
pod hasłem „Nie wiesz? – zapy−
taj w bibliotece”. Jej celem było
pokazanie placówek bibliotecznych
jako znaczącego źródła informa−
cji oraz zaprezentowanie sposo−
bów i możliwości szybkiego wyszu−
kiwania i przekazywania informa−
cji czytelnikom.
Gośćmi honorowymi spotkania
byli: burmistrz Krzysztof Bigaj
i starosta Grzegorz Wawryka.
Krytyk literacki Waldemar
Smaszcz wygłosił wykład „Jedy−
na taka antologia, jedyny taki
poeta” o ks. Janie Twardowskim.
Literat Andrzej Grabowski wy−
stąpił z „Satyriadą”.

EWA STADTMÜLLER, kra−
kowska pisarka dla dzieci, odwie−
dziła 12 maja Przedszkole nr 1
i sześciolatki ze Szkoły Podstwo−
wej nr 1 w Jadownikach. Autor−
ka opowiadała o swoich książ−
kach, a w zamian zobaczyła in−
scenizację swych wierszy
o zwierzętach i bawiła się z dzieć−
mi w rozpoznawanie bajkowych
bohaterów. Kolejne, organizowa−
ne przez Powiatową i Miejską
Bibliotekę Publiczną spotkanie
odbyło się w filii biblioteki w Po−
rębie Spytkowskiej.

„CAŁA POLSKA czyta dzieciom”
w Przedszkolu w Szczepanowie. 30
maja zaproszeni goście głośno pre−
zentowali bajki maluchom w ra−
mach posumowania ogólnokrajo−
wej akcji. Wśród lektorów znaleźli
się m.in.: dyr. Miejskiego Ośrodka
Kultury Małgorzata Cuber, dyr.
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzesku Maria Ma−
rek i burmistrz Jan Musiał.

Książek można szukać w katalogu komputerowym lub tradycyjnie… bezpośrednio na półce

Wśród

książek
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Miasto nad Uszwicą

Polskie realia
Bezrobocie utrzymuje się na stałym po−
ziomie około 18%, co plasuje nasz kraj na
szarym końcu tej niechlubnej statystyki.
Nic więc dziwnego, że młodzi ludzie coraz
częściej emigrują z Polski, szukając pracy
z godziwymi zarobkami w krajach wysoko
rozwiniętych. Patrząc na dokonania polskich
władz, można wątpić, czy mają one jaki−
kolwiek pomysł na zatrzymanie młodych
w kraju i tym samym uchronienie się od
przemiany Polski w państwo emerytów.
Osobną kwestią jest system edukacji
w naszym kraju. Nowa matura w zgod−
nej opinii większości ekspertów, jak i sa−
mych maturzystów, okazała się niewy−
pałem. Nieadekwatne do poziomu
nauczania pytania, słaba organizacja eg−
zaminów i kulejący system oceniania to
tylko niektóre z wytykanych wad. Część
krytyków przyczynę takiego stanu rzeczy
upatruje we wprowadzeniu gimnazjum
i skróceniu edukacji w liceum.
Problem tkwi w tym, że w praktyce rozło−
żenie materiału nie uległo zmianie. Pro−
gram realizowany w cyklu czteroletnim te−
raz musi być zmieszczony w trzech latach,
a ostatnia klasa gimnazjum jest właści−
wie zmarnotrawionym „rokiem luzu”.
Co o obecnej sytuacji sądzą tegoroczni
maturzyści? Jak oni oceniają maturę? Czy
widzą dla siebie perspektywę zapewnie−
nia sobie pewnej przyszłości w Brzesku?
Czy w ogóle chcą tu pozostać? Odpowie−
dzi na te i inne pytania udzielają ucznio−
wie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Brzesku.

Tę rubrykę czerwcowego numeru BIM−u oddajemy maturzystom, z ich lękami, marzeniami i planami. Czy znajdzie się
kiedyś dla nich miejsce w Brzesku, gdy skończą studia? Swoje plany ma także emerytowany dyrektor liceum ogólnego,
Józef Kubas, który swoje pasje opisał w liście do redakcji.

Perspektywy
maturzystów

Powiedzmy sobie szczerze. Szanse na
znalezienie pracy w Polsce, w porównaniu

z krajami Europy Zachodniej, są mniej więcej
podobne do rywalizacji biblijnego Dawida

z Goliatem. Z tym, że Dawid Goliata
ostatecznie pokonał, a w chwili obecnej nasze

perspektywy są raczej marne, zwłaszcza, że
„nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy...”

Totalna klapa
– Nie da się powiedzieć, że ta matura
jest do końca przemyślanym pomysłem
– twierdzi Ola, mieszkanka jednej z wio−
sek leżących nie opodal Brzeska.
– W szkole uczyliśmy się materiału pod
innym kątem niż wymagany na egzami−
nie. Teraz, po tej nauczce, przyjęłabym
odmienny system przygotowania.
Ola nie kryje swojego rozgoryczenia. Nie
ukrywa również, że nie jest zadowolona
z matury. Uważa, iż słabym wynikiem za−
mknęła sobie drogę na wymarzoną uczel−
nię. Oprócz obowiązkowego polskiego i ję−
zyka obcego pisała test z historii. Teraz
twierdzi, że to nie był najlepszy pomysł:
– Oczywiście największe pretensje mogę
mieć do siebie samej. Ale myślę, że ogól−
ny system szkolnictwa powinien być zmie−
niony. Wszystko biegnie za szybko. Trzy
lata to za mało. Brakuje czasu na powtórki.
Ola chce pracować jako pedagog naucza−
nia początkowego. Lubi dzieci, ma do nich
cierpliwość i uważa, że nadawałaby się do
tego zawodu. Rzeczywistość jednak zwery−
fikowała jej plany. W tej chwili rozważa
kilka opcji. Na pewno będzie poprawiać
wynik maturalny w przyszłym roku. Chce
dobrze wykorzystać przerwę. Myśli o stażu
albo stałej pracy w Brzesku. Zastanawia
się również nad wyjazdem do Niemiec.
– Myślę, że znalezienie stażu na miejscu
jest całkiem realne, ale bardziej kuszą−
ca jest perspektywa wyjazdu do Niemiec.
Na pewno będę mogła zarobić więcej,
a przy okazji podszkolę język i zwiedzę
trochę świata. Co chciałabym odmienić

w Brzesku? Właściwie to ciężko powie−
dzieć. Musi się zmienić ogólna sytuacja
w kraju. A w mieście mogłoby być więcej
sklepów z fajnymi ciuchami. Podobają mi
się kwiatki na placu Kazimierza – doda−
je Ola ze śmiechem.

Praca i konsekwencja
Paweł, podobnie jak Ola, pisał maturę z hi−
storii i dodatkowo z wiedzy o społeczeństwie.
Każdy z przedmiotów zdawał na pozio−
mie rozszerzonym. Ma bardzo ambitne
plany: – Największym moim marzeniem
jest dostać się na prawo na Uniwersytet
Jagielloński. Tylko że to będzie niezwy−
kle trudne, ponieważ tam przyjmują naj−
lepszych. W dodatku cały czas zastana−
wiam się, czy przy naszym patologicznym
systemie, gdzie korporacje prawników
decydują o przyznaniu aplikacji, ma to
jakikolwiek sens – wyznaje.
Oprócz prawa Paweł bierze pod uwagę
dziennikarstwo oraz iberystykę. O swoich
odczuciach na temat matury woli na razie
nie mówić: – Wydaje mi się, że nie najgo−
rzej napisałem. Ale wolę nie zapeszać.
Paweł ma bardzo szerokie zainteresowa−
nia. Jego największym hobby jest histo−
ria i literatura. Uwielbia czytać. Zna się
również na polityce. Lubi podróże, zwłasz−
cza górskie wyprawy i rowerowe tournee.
Pasjonuje go sport, głównie piłka nożna
i siatkówka. Jest niezwykle ambitny. Ma
jasno sprecyzowane cele. Chce osiągnąć
sukces, dlatego z determinacją dąży do celu.
Przykłada się do nauki, ale, jak sam pod−
kreśla, nie jest typowym kujonem.
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Nie bierze pod uwagę wyjazdu z Polski,
w ogóle niechętnie opuściłby Brzesko:
– Lubię to miasto. Ma specyficzny kli−
mat i jest tu dużo fajnych ludzi. Z tego co
wiem, Brzesko jest jednym z najlepiej roz−
wijających się miast w Małopolsce. Co
prawda, mogłoby być tu więcej masowych
imprez, np. koncertów, ale właściwie Kra−
ków, pełen tego typu zabaw, jest o rzut
beretem. Nie chciałbym nigdy wyjeżdżać
z Polski na stałe, choć zdaję sobie spra−
wę, że Europa Zachodnia jest bardzo
kusząca. Wierzę, iż pilną pracą i konse−
kwencją nawet tutaj można do czegoś
dojść. Mam nadzieję, że życie nie zmusi
mnie do opuszczenia ojczyzny.

Nie dla artystów
– Brzesko wydaje się być zamknięte na
sztukę – to pierwsze słowa, jakie wypo−
wiedziała Anka, poproszona o opinię o mie−
ście. – Nie ma tu miejsc związanych z jej
propagowaniem. Od czasu do czasu zda−
rzy się jakaś ciekawa wystawa w MOK−u,
ale nic poza tym. Praktycznie nie istnieje
życie artystyczne. Chciałabym, żeby cokol−
wiek zmieniło się w tym zakresie.

Ma duszę artystki. Maluje obrazy. Profe−
sjonalni malarze już dostrzegają w niej
spory potencjał. Marzy o studiowaniu na
Akademii Sztuk Pięknych, chociaż nie
bardzo widzi szanse na urzeczywistnie−
nie pragnień. – Studia na ASP spełniły−
by mnie zupełnie. To jest takie wielkie
marzenie, ale bardzo słabo świecące, gdyż
– niestety – mało realne. Pewnie prędzej
uda mi się dostać na konserwację zabyt−
ków albo na polonistykę.
Anka również pisze wiersze i należy do
kółka teatralnego. Uczy się dobrze, w tym
roku „otarła się” o świadectwo z paskiem.
Maturę pisała, oprócz rozszerzonego pol−
skiego, z biologii. – Trochę żałuję, że nie
zdawałam historii sztuki. Biologia wła−
ściwie do niczego mi się nie przyda, ale
wybrałam poziom podstawowy, ponieważ
jestem na kierunku biologiczno−chemicz−
nym. Najważniejszy jest polski.
Perspektywa studiowania w Krakowie
i opuszczenia Brzeska napawa ją optymi−
zmem: – Wreszcie będzie więcej możli−
wości do kształtowania siebie. Tutaj du−
szę się i cieszę się, że wreszcie będę mo−
gła stąd wyjechać. Jeśli chodzi o wyjazd

We wrześniu 2002 roku, po 32 latach pracy w szkolnic
twie, w tym 12 latach dyrektorowania w Liceum Ogól
nokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku,

przeszedłem na emeryturę. Wystartowałem w wyborach sa−
morządowych, zdobywając zaszczytną funkcję radnego miej−
skiego. Znalazłem się w opozycji i aktywnie pracuję w komi−
sjach Rady Miejskiej. Udało mi się zrealizować kilka pomy−
słów na rzecz mieszkańców gminy. Aktywnie działam
w Stowarzyszeniu Ziemi Brzeskiej POROZUMIENIE, jestem
członkiem zarządu osiedla Brzezowieckie, studentem Uniwer−
sytetu Trzeciego Wieku. Dużo czasu poświęcam wnukom: Basi
i Antosiowi. W wolnych chwilach odwiedzam krytą pływal−
nię, w zimie jeżdżę na nartach, w sezonie letnim chodzę z ple−
cakiem po górach.
Od 2003 roku prowadzę kronikę działalności Zarządu Osiedla
Brzezowieckie. Sporo czasu poświęcam zapiskom dokumentują−
cym moją działalność radnego. Na bieżąco uzupełniam album
z fotografiami z uroczystości w brzeskim ogólniaku i ze spotkań
z absolwentami.
W szkole podstawowej w rodzinnym Kłaju aktywnie działa−
łem w sekcji bibliotecznej. Nauczyłem się tam kaligrafii, reje−
stracji książek i prowadzenia kronikarskich zapisków. Pasję
kontynuowałem w Liceum Pedagogicznym w Bochni. Pracu−
jąc jako nauczyciel, często przekazywałem do kroniki teksty
i zdjęcia z uroczystości, wycieczek i działalności organizacji mło−
dzieżowych.

Wszystkie kroniki, i te z przeszłości, i te zapisywane teraz, są
mi bliskie. Dokumentuję sukcesy ludzi i ich porażki. Zapiski
z prac Rady Miejskiej dostarczają mi sporo emocji. Pisząc je,
staram się być w miarę obiektywny w swoich opiniach. Odno−
towuję ważne uchwały, wyniki głosowań, zbieram wycinki pra−
sowe oraz fotografie jako materiał faktograficzny z różnych
wydarzeń, np. uroczystości patriotyczno−religijnych, kultural−
nych, sportowych. Tworzę panoramę rozwoju miasta i proble−
mów jego mieszkańców w ciągu ostatnich lat.
W kronice osiedla Brzezowieckie dokumentuję działania za−
rządu na rzecz mieszkańców. Pokazuję zmiany jego infrastruk−
tury, sposób spędzania wolnego czasu. Od 2002 roku opisuję
działalność stowarzyszenia POROZUMIENIE, organizowane
przez nie imprezy: kuligi, rajdy rowerowe, konkursy i spotka−
nia plenerowe.
Najbliższy jest mi album z fotografiami z dawnego ogólnia−
ka, który miałem przyjemność tworzyć wraz z nauczycielami
i uczniami. Nie brakuje w nim ważnych uroczystości, jak i ba−
lów studniówkowych oraz zjazdów absolwentów. Szkoda, że
Brzesko nie ma już liceum z prawdziwego zdarzenia, bo duże
zespoły to…
Teraz przygotowuję się do napisania wspomnień o moim
rodzinnym Kłaju oraz o sobie jako mieszkańcu Brzeska od
1971 roku.

Józef Kubas

Emerytura
z kronikami

za granicę, to na razie nie widzę takiej
konieczności. Zmusić mnie mogą jedynie
względy finansowe, bo wiadomo, jak jest
w Polsce. Na pewno łatwiej zarobić na
Zachodzie.

Punkt widzenia
Opinie o maturze, dalszych perspekty−
wach i możliwościach Brzeska są rozma−
ite. W jednym jednak maturzyści są zgod−
ni – Polska nie stwarza takich możliwo−
ści jak zachód Europy. Każdy uważa, że
jest naprawdę wiele do zrobienia, by dać
młodym ludziom perspektywy godnego
życia i odsunąć od nich pomysł emigra−
cji. Przyszłość nie rysuje się różowo. We−
dług ekspertów już zaczyna brakować pra−
cowników w kraju. Wyjazdy „za chlebem”
zwiększą koszty pracy, co jednak nie bę−
dzie szło w parze z ogólnym wzrostem
gospodarczym. Najgorsze jest to, że nic
nie wskazuje na możliwość zmiany obec−
nej sytuacji, a przecież my sami skazu−
jemy się na taki los. W końcu w tym kra−
ju mamy demokrację...

Radosław URBAN
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– Przez wiele lat mieszkała pani wraz
z rodziną w Krakowie. Kiedy przepro−
wadzili się Państwo do Sterkowca?
– Przez lata pracowałam na kolei, mąż
w Zakładach Energetycznych w Krakowie.
Po śmierci mamy, mając za sobą 25 lat
pracy zawodowej, przeszłam na emery−
turę i przeprowadziłam się tutaj, aby
zamieszkać z tatą. Po kilku latach mąż
przeszedł także na emeryturę i wreszcie
znowu byliśmy razem w Sterkowcu. To
był najpiękniejszy okres w moim życiu.
Jesienią 1985 roku sołtys zaproponował
mi pracę w Wiejskiej Świetlicy w Ster−
kowcu. Tak rozpoczął się jeden z najbar−
dziej twórczych, etapów w moim życiu.
Bardzo szybko nawiązałam kontakt
z małymi, starszymi i zupełnie dorosły−
mi mieszkańcami wsi. Wielkim przeży−
ciem dla mnie i moich wychowanków
– nawet tych po wojsku – były świątecz−
ne spotkania opłatkowe przy kolędach,
andrzejkowe wieczory, uroczystości z oka−
zji Dnia Matki czy Ojca. Organizowali−
śmy także spotkania z poetami, pisa−
rzami, kursy tańca towarzyskiego, zaję−
cia gry na instrumentach, teatrzyki
(kukiełkowy i teatrzyk słowa „Baju−baj”).
Do dzisiaj mam olbrzymią skrzynię
pełną kostiumów krasnoludków, księż−
niczek i innych postaci z bajek. Przez lata
„przeglądy strojów” były ulubionym za−
jęciem moich wnuków.

Historyk
amator

Rozmowę z Marią Gołąb, autorką monografii rodziny „150 lat dziejów rodu
Koczwarów” prowadzi Magdalena Węgrzyn.

– Jest Pani autorką publikacji, nieja−
ko monografii pani rodziny, wypro−
wadzonej od 1846 roku. Skąd to zain−
teresowanie historią?
– Lata nauki w liceum przypadały na trud−
ny dla prawdy okres w naszej historii. Mimo
to byli w mojej szkole nauczyciele, którzy
przemycali prawdę o faktach i to, co powin−
niśmy wiedzieć o sobie samych. Pamiętam
profesora Zasadę. Był polonistą, wspania−
łym pedagogiem. Uczył nas literatury i hi−
storii jednocześnie. Potrafił wielu z nas roz−
kochać w tym, co było jego pasją. Tradycję
mam chyba we krwi. Już moja mama mia−
ła mnóstwo pamiątek: listów, zdjęć, ha−
ftów itd. Ja przejęłam po niej tę pasję.
Szkoda byłoby to wszystko zaprzepaścić.
– Skąd pomysł opisania drzewa ge−
nealogicznego rodziny?
– Pomysł wykonania drzewa genealogicz−
nego powstał po spotkaniu z kuzynką
Janiną Koczwarą−Sikorową w Nowym
Targu. Każda rodzina żyje swoim ryt−
mem, ma swoje tajemnice, które należy
uszanować i tylko osoba wywodząca się
z niej, niezależnie czy jest gałązką, gałą−
zeczką czy listkiem, najlepiej potrafi
wczuć się w klimat swoich związków krwi.
Nie chodziło mi o ambicje naukowe, ale
o ocalenie tego, co może zostać zapomnia−
ne. Człowiek, który nie zna swoich przod−
ków, zawsze będzie wygnańcem. Ojciec
Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś
podczas wizyty w Polsce: „Człowiek bez
przeszłości, nieświadomy jej, nie może
w pełni budować przyszłości.”
– Jak rozpoczęła Pani prace nad ge−
nealogią rodziny?
– Najłatwiej było mi zgromadzić źródła
od najbliższej rodziny, skupionej w „gnieź−
dzie rodu”, czyli w Szczepanowie. Nawią−
zywałam także kontakt ze znajomymi.
Prowadziłam korespondencję z krewny−
mi z Polski, Australii, Ameryki i Afryki.
Po zgromadzeniu imion, dat urodzenia
i śmierci oraz informacji o koligacjach
rodzinnych przygotowałam graficzne drze−
wo rodziny Koczwarów składające się
z ośmiu głównych konarów. Niestety,
same wykresy nie przemawiają tak bar−
dzo jak żywe słowa, autentyczne anegdo−
ty. Postanowiłam więc poprosić członków

mojej rodziny o nadsyłanie wspomnień.
Niejednokrotnie, aby ich osobiście wysłu−
chać, przejeżdżałam setki kilometrów.
– Czy korzystała Pani ze źródeł histo−
rycznych?
– Tak. Dużą pomoc okazał mi chociażby
ks.Władysław Bielatowicz, który mnó−
stwo czasu poświęcił na odszukanie i od−
czytanie w księgach parafialnych danych
od 1846 roku. Oprócz tego przeczytałam
szereg książek na temat naszego regio−
nu i nie tylko. Chciałam bowiem osadzić
dzieje mojej rodziny w faktycznych dzie−
jach ziemi brzeskiej.
– Czy w trakcie poszukiwań źródeł
i inspiracji odnalazła Pani coś, co za−
skakiwało, zadziwiło?
– Tak. Dotarła do mnie ciekawostka. Na−
pisała do mnie ciocia z Bydgoszczy, że
„w herbie mieliśmy Nogę”. Pierwsze zapi−
ski (1454 rok) wskazują na wywodzenie
się rodziny od Stanisława Koczwary, ryce−
rza prawdopodobnie pochodzącego z Węgier,
który przeprowadził się do Krakowa. Nie
jest to jednak udowodnione, więc na po−
czątku pracy był to dla mnie dodatkowy
impuls. Wiadomość owa przez cały, cztero−
letni okres pracy nad publikacją, powraca−
ła do mnie w listach. Traktuję tę historię
z rycerskim przodkiem z przymrużeniem
oka. Jest w nas trochę jego cech. Wciąż
wędrujemy po kraju, a do tego mamy coś
z Węgrów: żywiołowe temperamenty, za−
dziorność, humor, trochę próżności i pociąg
do szabli, szklanki i hulanki. Inną cieka−
wostkę, hipotezę, podsunął mi Jerzy Ma−
zur, historyk z konaru Janiny Koczwary−
Marzec. Mianowicie: w nazwisku Koczwa−
ra można się doszukać etymologii
węgierskiej i wywodzić go od miasta Ko−
teszwar, które spolszczono na Koczwar. Z te−
go wynika, że przybysz z ziem Korony św.
Stefana mógłby się nazywać Koczwara.
Wielu członków rodziny oddało życie za
ojczyznę. Walczyli w czasie okupacji w pod−
ziemiu. Byli wywożeni do Gross Rosen
i Oświęcimia, na roboty do Niemiec, prze−
trzymywani w więzieniu stalinowskim we
Wronkach. Jedna z tragiczniejszych histo−
rii związana jest z Józefem Koczwarą.
W latach czterdziestych armia sowiecka
wywiozła na Sybir całą jego rodzinę. Naj−
młodsza córka była jeszcze karmiona pier−
sią. Żona zmarła, córki powróciły.
– Jak rodzina zareagowała na goto−
we dzieło „150 lat dziejów rodu Ko−
czwarów”?
– Byłam bardzo niespokojna, kiedy rę−
kopis przesłaliśmy do druku. Nasze losy
nigdy nie są białe lub czarne. Mają mnó−
stwo odcieni. Na szczęście po ukazaniu
się publikacji podziękowaniom nie było
końca. Dla wszystkich nas, z rodu Koczwa−
rów, ta książka jest świadectwem ist−
nienia rodziny. �

Maria Gołąb dobrze czuła się
w towarzystwie wychowanków
świetlicy w Sterkowcu
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Czas PRL−u to czas mego dzieciństwa
i wiele osób w moim wieku pewnie

do dziś, widząc pomarańcze czy banany,
bezwiednie i nieco na przekór kojarzy je
z czasami „komuny”. Ich aromat wiązał
się ze świętami, kiedy nasze szare życie
nabierało nieco koloru i zapachu, na chwi−
lę zapominaliśmy o kolejkach i walce
o kawałek lepszego „mięska”. Telewizja
z tej okazji miała ciekawszy program,
raczyła nas filmem chociaż odrobinę od−
słaniającym, co na zakazanym Zachodzie
się dzieje, jak tam ludzie żyją.
Zdobycie paszportu było nie lada wyczy−
nem, a bez kolejki niemożliwym. Istniała
jeszcze książeczka walutowa, bo w tam−
tych czasach posiadanie obcej waluty było
nielegalne, mimo że działały „pewexy”,
gdzie kupować można było jedynie za za−
graniczne nominały albo za tzw. bony.
Dla mego syna marzeniem jest telefon ko−
mórkowy, moim był chiński piórnik i fla−
mastry w dwunastu kolorach. Zaznaczam,
że zdobycie szkolnych przyborów było trud−
ne, a do kolejki trzeba się było ustawić
o czwartej nad ranem, by drugiego dnia
o czternastej – jeśli wystarczyło – nabyć
zeszyty i resztę potrzebnych przyborów.
Epoka kartek i talonów pozostawiła wiele
wspomnień, zabawnych i smutnych. W la−
tach osiemdziesiątych chodziłam do szkoły
podstawowej i doskonale pamiętam indok−
trynujące opowieści o wielkiej przyjaźni z na−
szymi „braćmi ze Wschodu”, pochody pierw−
szomajowe i akademie „ku czci” z okazji ko−
lejnej rocznicy rewolucji październikowej.
Pamiętam lekcje innej niż teraz historii i lek−
tury szkolne niosące ze sobą socjalistyczne
przesłanie, oczywiście takie, jakie uznawali
niemiłościwie nam panujący.

Gadające głowy
Były to czasy w szarym kolorze z czerwo−
nym tłem komunistycznych haseł typu
„Przyjaźń ze Związkiem Radzieckim Na−
szym Obowiązkiem”. Nie funkcjonowało
pojęcie bezrobocia, ale też nie istniała wol−

Publikowany w kilku numerach BIM−u cykl wspominków z cza−
sów Polski ludowej skłonił jedną z czytelniczek do opisania swo−
je dzieciństwa. Być może podobne historie – nie tylko z okresu
„lat cielęcych” – czekają jeszcze na swoją „premierę”? Zaprasza−
my do dzielenia się swoimi wspomnieniami.

Chiński piórnik
i czyn społeczny...

ność słowa i przekonań. A jednak nasza
kinematografia i literatura stała na wyso−
kim poziomie. Każdy zna kultowy „Rejs”
czy choć jedną z książek napisanych przez
Stanisława Lema. Czasy cenzorów wyzwa−
lały w twórcach szaloną inwencję. Trage−
dię udręczonego komuną narodu obrazo−
wał film, książka, plakat. Środki służące
do produkcji kinowej były, delikatnie mó−
wiąc, marne, a powstawało fantastyczne
kino. Oczywiście, piszę o filmach niepropa−
gujących idei popieranych przez władze.
Telewizory – w większości czarno−białe –
przekazywały relacje z kolejnych zjazdów
partii i innych, równie nieciekawych posie−
dzeń. Oczekiwanie na western – jedną
z nielicznych atrakcji tygodnia – poprze−
dzały długie ponad wszelką miarę wystą−
pienia przedstawicieli władz. W moim
rodzinnym domu i wielu innych czytało się
więc ogromne ilości książek. Z tego okresu
wyniosłam wielką miłość do słowa pisa−
nego. Za przykładem rodziców dziś czy−
tam swemu dziecku i gromadzę książki.
Kto dziś pamięta „Literaturę” i „Litera−
turę na świecie”? Może nie były takie ko−
lorowe jak dzisiejsze czasopisma, ale ich
treść stała na światowym poziomie.

Polowanie w ogonku
W tych mrocznych czasach decydenci za−
pewniali nam „niesamowite atrakcje”,
mianowicie czyny społeczne. Piękne, sło−
neczne niedziele rodzice spędzali na ko−
paniu niepotrzebnych rowów, zamiast iść
ze swymi pociechami do lasu. Inną nie−
wątpliwą „rozrywką” było polowanie na
wszelkie towary z zaskoczenia pojawia−
jące się w nielicznych sklepach, nieko−
niecznie zgodnie z ich asortymentem.
Fantastyczne rowery „Ukraina” rzadko
„rzucano” do sklepów z gospodarstwem
domowym w liczbie trzech – a zapotrze−
bowanie było na 300 sztuk.
Posiadanie telefonu w domu było luksu−
sem, rozmowy międzymiastowe czy za−
graniczne niejednokrotnie zakłócano, a ja−

kość połączenia bywała tragiczna. Jednak
ludzie byli bliżsi sobie i częściej rozma−
wiali bezpośrednio, nie przez Internet jak
dziś. Polowanie na coś do jedzenia, ubra−
nia czy cokolwiek innego jednoczyło ich.
Łączyły społeczne komitety kolejkowe.
Kolejka była miejscem zwierzeń, plotek,
zawierano w niej znajomości kończące się
nierzadko przed ołtarzem. Ogonek był też
widocznym dowodem upodlenia i ubezwła−
snowolnienia narodu. Władze liczyły, że
skoro tyle trudu społeczeństwo poświęci na
kupienie czegokolwiek, nie będzie już mia−
ło siły na cokolwiek innego, także bunt.
Dbano przecież, by wielkie skupiska ludz−
kie, np. Śląsk, a zatem górnicy, miały –
oczywiście lepiej zaopatrzone – sklepy i ta−
lony na atrakcyjne towary. Mimo to pew−
nego dnia Polacy powiedzieli „dość”. Na
oczach mego pokolenia rodziła się „Soli−
darność”; słowo „wolność” znów zaczęło żyć.
Być może nie tak wyobrażali ją sobie twór−
cy podziemia, ale to już inna historia…
Stan wojenny wspominam jako okres smut−
ku, strachu, niepewności. Na ulicę wyjecha−
ły czołgi, pojawiło się uzbrojone wojsko. W tle
szalejące UB, ORMO, „zomowcy”, przepust−
ki, godzina policyjna, rozmowy kontrolowa−
ne i kartki na towary, których przecież nie
brakowało. Wszyscy wiemy, że mięso za−
miast do naszych garnków trafiało na śmiet−
niska, jak i masło oraz papierosy.
Czasu na dzieciństwo się nie wybiera, ale
nawet gdyby to było możliwe, zdecydowa−
łabym się urodzić właśnie tego dnia, kiedy
przyszłam na świat. Mimo że był to okres
straszny pod wieloma względami, ludzie
byli dla siebie bardziej życzliwi, kwitło życie
towarzyskie, rodzice mieli więcej czasu dla
swych pociech. Bajka na dobranoc była
w moim domu rytuałem. Teraz zastępuje
ją w większości polskich domów telewizor,
z którego zieje przemocą i nienawiścią.
Nie można przekreślić tych lat. Powinniśmy
chyba częściej spoglądać wstecz, by nie zmar−
nować szansy, jaką daje nam demokracja.

Katarzyna Pacewicz−Pyrek
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Rymarska
profesja

Nie trzeba szukać daleko, by opowiedzieć o brzeskich rzemieślnikach. Wielu pracowało
jeszcze po wojnie i zapamiętali ich mieszkańcy miasta. Zawodu uczyli się u ojca, dziadka,
wuja. Albo terminowali w cudzych zakładach, zanim uzyskali tytuł czeladnika i przeszli
wyzwoliny, egzamin dający im prawo do samodzielnej pracy „na swoim”. Bo własny zakład
był wyróżnieniem i synonimem godności.

Jeszcze po 1945 roku od bladego świtu
na miejscowym rynku, czyli na dzi−

siejszym pl. Kazimierza Wielkiego, oprócz
brzeskich rymarzy rozkładali swoje to−
wary powroźnicy, wikliniarze, garncarze
z Łysej Góry. Z Jasienia przyjeżdżały
maselniczki, warzechy, dzieże do ciasta,
skopce na mleko oraz deski i deseczki do
krojenia. Jednak największą atrakcją
każdego targu były kukiełki z Uszwi –
słone pieczywo zwinięte w warkocz, pie−
czone w specjalnych piecach, opalanych
drewnem i słomą.

Wyzwolony do własnej pracy
Stefan Bernacki całe dnie, a czasem i no−
ce, spędzał w warsztacie, tworząc uprzę−
że dla koni. Dzieci nigdy nie słyszały na−
rzekań. Od 1946 roku mieszkał na

ul. Berka Joselewicza. Na ścianie domu
powiesił chomąto, żeby przybyli z mia−
sta i okolicznych wsi klienci wiedzieli, że
znaleźli właściwy warsztat.
Ojciec rymarza był piwowarem. Gdy mały
Stefan miał sześć lat, wzięło go na wy−
chowanie wujostwo, które nie miało wła−
snych dzieci. U wuja, Antoniego Kubali,
terminował od 14 roku życia, zanim trzy
lata później został czeladnikiem. W do−
mu przy ul. Krętej 7 uczył się wypychać
słomą chomąta i zaginać je na pniaku
tak, by przybrały właściwy, przypomina−
jący owal kształt. Skórę przeszywał szy−
dłem. Zakładane koniom okleszczyny do
ciągnięcia wozu musiały być z jednego ka−
wałka drewna. Aby nie kaleczyły zwie−
rzęcia, szył z płótna wypchany świńską
szczeciną albo trawą morską podkład.
Produkcja kompletnej uprzęży zajmowa−
ła mu cztery dni. Gdy w 1944 roku umarł
jego nauczyciel, wyzwolony czeladnik
przejął po nim warsztat i dorobił się tytu−
łu mistrza. Dzięki temu mógł kształcić
następców. Jednak jego syn nie odziedzi−
czył zamiłowania do warsztatu.

Gorsze czasy dla rzemiosła
Stefan Bernacki należał do organizacji
cechowej. 1 maja, na św. Józefa trzymał
sztandar w czasie mszy na intencję rze−
mieślników.
Pracę przerywał jedynie dla kart. W „dur−
nia” grywał u niego ks. Adam Nowak, kra−
wiec Michał Żeglicki oraz kominiarz Mie−
czysław Iwulski i jego żona Kazimiera. Cza−
sem na uroczystym obiedzie zastawianym
w warsztacie zjawiał się ks. Jan Fortuna.
Rymarz zawsze dbał o zapasy surowca.
Ubitą w balach szczecinę świńską przy−
syłały koleją Szczeciniarsko−Szczotkar−
skie Zakłady Pracy z Międzyrzecza Pod−
laskiego. Drewno ze Strzelin także od−
bierał na stacji kolejowej.
Nigdy nie miał wypadku przy pracy. Je−
dynie wojennej podróży do Sędziszowa

omal nie przypłacił utratą ręki. Czerwo−
noarmista potrącił go tak dotkliwie, iż
pęknięta kość wystawała na zewnątrz.
Pomimo zagrożenia śmiercią na skutek
gangreny nie zgodził się na odjęcie dłoni.
Po roku wyzdrowiał.
Państwo ludowe wymusiło na nim duże
podatki i nie pozwoliło córce na naukę
w gimnazjum. Ojciec opłacał więc szkołę
ss. Służebniczek w Staniątkach.
Swoje wyroby woził na targi w Szczuro−
wej, Zakliczynie i Bochni. W czasie woj−
ny przymusowo naprawiał uprzęże dla
Niemców w Dębnie. Potem robił je dla
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego
i PSS „Społem”.
Zanim konie przestały być powszechnie
używane, swoje zakłady w Brzesku pro−
wadzili jeszcze: Władysław Węgrzyn na
ul. Długiej, jego brat Michał na ul. Ko−
ściuszki, Antoni Bernacki na ul. Czarno−
wiejskiej oraz pracujący dla browaru
Roman Guzik na ul. Wesołej.
Stefan Bernacki nie przerwał pracy do
końca. Jeszcze przed śmiercią w 1993
roku realizował zamówienia.

Iwona DOJKA

Chomąto jako znak profesji właściciela
domu długo wisiało na ścianie

budynku przy ul. Berka Joselewicza

Stefan Bernacki w krakowskiej czamarce
(okres międzywojenny)
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– Dlaczego zdecydowała się Pani
poszukiwać pracowników wśród
osób młodych, które nie mają za
sobą doświadczenia zawodowego?
– Poszukujemy ludzi, którzy wykazują
się odpowiednią postawą, to znaczy
gotowością do podjęcia nowych wy−
zwań. Liczą się dla mnie ich cechy
charakteru, a nie wykształcenie
i wiek. Firma daje im szansę na zdo−
bycie doświadczenia. Nie muszą to
być osoby młode. Także starsi są mile
widziani, jeśli tylko mają ochotę na
energiczne działania.
– Jakich predyspozycji wymaga
Pani od pracowników?
– Jedyną rzeczą, jakiej każdy może być
pewny w życiu, są zmiany. Dlatego
zwracam uwagę na zdolność pracowni−
ka do znalezienia się w nieoczekiwa−
nej sytuacji, dostosowywania się do
okoliczności. Wymagam samodzielno−
ści, przedsiębiorczości, kreatywności
i komunikatywności, czyli tego, co
w młodych, otwartych na świat osobach
jest najwartościowsze.
– Co firma jest w stanie zaoferować
osobom dopiero rozpoczynającym
karierę?

Commercial Union poszukuje nowych pracowników w Brzesku. W przyszłości firma planuje
uruchomienie stałego punktu w mieście. O zamiarach przedsiębiorstwa oferującego
ubezpieczenia opowiada Jolanta Smolińska, dyrektor oddziału w Tarnowie.

– Kandydaci otrzymują gruntowne przy−
gotowanie do pracy. Szkolenie, zakoń−
czone otrzymaniem państwowych
uprawnień oraz praktyka pod okiem do−
świadczonego sprzedawcy wprowadzają
w podstawy zawodu. Ścieżka rozwoju
agenta ubezpieczeniowego opiera się na
rozbudowanym systemie szkoleń. Dzię−
ki niemu nasi współpracownicy uzyskują
wiedzę i umiejętności niezbędne w co−
dziennej pracy. Umożliwia to stałe pod−
noszenie kwalifikacji i awans, oprócz
specjalizacji w sprzedaży również moż−
liwość kariery menedżerskiej.
Proponujemy wynagrodzenie adekwat−
ne do rezultatów pracy. Doskonalenie
umiejętności i zwiększanie liczby klien−
tów ma bezpośrednie przełożenie na
wysokość dochodów.
– Jaką szansę na wykazanie się daje
branża ubezpieczeniowa?
– Rozwój sektora finansowego otwiera
duże możliwości. Stawia wyzwania, ale
jednocześnie daje szansę na dobre za−
robki. Grupa Commercial Union rozsze−
rza działalność tak, aby przedstawić
klientowi nowoczesną, dostosowaną do
jego wymagań, ofertę i sprawną obsługę.
W związku z intensywnym rozwojem po−

Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim
życiu, nie pracujesz, chcesz się zak−
tywizować, nie jesteś zadowolony
z dotychczasowego zatrudnienia,
oferujemy Ci możliwość działania.

Dajemy możliwość współpracy
w charakterze:
* reprezentanta Otwartych Funduszy
Emerytalnych,
* doradcy finansowo−ubezpieczeniowego,
* menedżera sprzedaży,
* specjalisty ds. rekrutacji.

Dajemy szansę na:
* systematyczne podnoszenie kwalifikacji
* dobre zarobki
* wieloletnią i dynamiczną karierę

Główne zadania agenta ubezpieczenio−
wego Commercial Union:
* pozyskiwanie potencjalnych klientów
* określanie potrzeb i możliwości finan−
sowych klienta
* dopasowanie odpowiedniego typu ubez−
pieczenia do potrzeb klienta oraz profe−
sjonalna prezentacja proponowanego
ubezpieczenia lub innych usług finanso−
wych z ofert CU
* profesjonalna obsługa klientów po za−
warciu ubezpieczenia
* planowanie i ustalanie celów swoich
działań
* samokształcenie i systematyczne pod−
noszenie kwalifikacji

Kontakt:
Commercial Union Polska

Oddział w Tarnowie
ul. Mościckiego 52
tel. (014) 626 14 04

Borowski_K_4103@cu.com.pl

szukujemy na terenie Brzeska przedsta−
wiciela otwartego funduszu emerytalne−
go, doradcy finansowo−ubezpieczeniowe−
go, managera sprzedaży, rekrutanta –
czyli osoby zajmującej się pozyskiwa−
niem współpracowników.
– Na czym polega praca agenta
ubezpieczeniowego?
– Nie jest to bynajmniej zwyczajna
akwizycja. Kontakt z klientem nie zni−
ka po podpisaniu umowy. Agent to pry−
watny doradca, który służy pomocą
w opracowaniu wieloletniego planu ubez−
pieczenia i oszczędzania. Praca w Com−
mercial Union polega na stałej współ−
pracy w celu zapewnienia właściwego
zabezpieczenia finansowego pojedynczej
osoby lub całej rodziny. Moi pracownicy
pełnią więc niemalże rolę opiekuna.

Commercial Union

TEKST SPONSOROWANY

Jolanta Smolińska czeka na zgłoszenia
od poszukujących zatrudnienia
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– Deskorolka to coś niespotykanego na
co dzień. Większość jeździ przecież na ro−
werach lub kopie piłkę. Dlatego niektó−
rzy wybierają ją, by się wyróżnić, choć
bywają też inne motywy. Potem, w mia−
rę wchodzenia do grupy, schodzą one na
plan dalszy. Jeździ się dla przyjemności,
nie dla szpanu – podkreśla Wojciech
Soczyński, student pierwszego roku
AGH, animator brzeskiego konkursu. Za−
czynał w drugiej klasie gimnazjum, gdy
licealiści ćwiczyli na zużytym sprzęcie na
wybojach „starego rynku”.
– To była forma przynależności do grupy.
Słuchali hip hopu. Później wielu poważ−
niej zajęło się muzyką i malowało graffi−
ti – wspomina początki nowej społeczno−
ści młodzieżowej w Brzesku. Choć sub−
kultura skatów istniała w USA od lat,
tutaj dopiero kwitnie.
Jeździli wszędzie tam, skąd ich nie wy−
rzucano. Zaczątkiem skateparku był plac
Kazimierza Wielkiego. Wykorzystywali
wszystko, co tylko wystawało ponad na−
wierzchnię: murki, schody i płyty chodni−
kowe. Najwięksi zapaleńcy postarali się
o spawane rurki i podesty. Skarbnik zbie−
rał składki i powoli na byłym miejskim
targu powstawał skatepark z prawdziwe−
go zdarzenia.
Soczyński od zwyczajnego odpychania się
na deskorolce przeszedł do pierwszych
„tricków”. Ten o nazwie „ollie” opanował
po trzech dniach jedno – i dwugodzinnych
ćwiczeń. – Tutaj nauczyłem się wszyst−
kiego, co umiem – przyznaje trenujący
dziś w Krakowie student. – „Trick” to
ewolucja na desce. Wariacji jest wiele,
nie ma kanonów. Każdy wymyśla, co chce.
Można np. przejechać kilka metrów, sto−
jąc na rękach.

Prowizorka najlepsza
Tymczasem wygląda na to, że deskorol−
kowcy stracą miejsce do ćwiczeń. Na−
wierzchnia byłego targowiska z każdym
rokiem straszy coraz większymi dziura−
mi i grozi wypadkiem. Zespawana me−
talowa konstrukcja pokryta drewniany−

O l l i e
po trzech dniach

Pierwsze zawody deskorolkowe w Brzesku pokazały, że mamy do czynienia z nieznaną
dotychczas grupą młodzieży. Miejscowe środowisko 30 kwietnia w improwizowanym
skateparku zgromadziło gości z Krakowa, Tarnowa i Bochni. Kim byli wykonawcy ewolucji
na kółkach i desce?

mi płytami do podtrzymywania stropu
wytrzymała kilka lat intensywnego użyt−
ku. Za 300 kg złomu deskorolkowcy do−
stali sto złotych. – Obecnie inwestujemy
w nowe elementy. Dostaliśmy dofinanso−
wanie od burmistrza i sami robimy zrzut−
ki. Mój ojciec spawa części metalowe,
które pokrywamy sklejką. Teraz zasta−
nawiamy się, gdzie je postawić – rozwa−
ża fan deskorolki.
Miejsce nie może być przypadkowe, bo
reakcje przechodniów bywają różne.
Ochraniarze z marketów przeganiają ich
lub przymykają oko. Ludzie przyglądają
się z zaciekawieniem albo krzyczą: „Po−
łamiecie się przecież!”. Na pl. Kazimie−
rza Wielkiego usłyszeli kiedyś: „Wzięli−
byście poleźli do kościoła, a nie tutaj na
deskach skokali!”
Wśród niemal 30 jeżdżących z Brzeska,
Jasienia, Jadownik i Sterkowca poja−
wiła się tylko jedna dziewczyna. – To
nie jest sport tylko dla mężczyzn, ale
kobiety dbają o wygląd, a początki nie−
uchronnie oznaczają siniaki – dywagu−
je Soczyński.
Paradoksalnie w małym mieście warun−
ki dla pasjonatów deski nie są wcale złe.
– Co prawda Kraków jest znacznie więk−
szy, ale powstające tam skateparki są
wynikiem inicjatywy mieszkańców i nie
zawsze odpowiadają naszym wymogom.
W Brzesku mamy teren i sprzęt dopaso−
wany do potrzeb.

Łamanie barier
Pojawia się pytanie: deskorolka to sport
czy tylko hobby? – Dla mnie to styl
życia, a wszelkie zawody to tylko doda−
tek. Nikt nie nastawia się tu na zawo−
dowstwo lub na zarabianie pieniędzy.
Chodzi o zabawę i przebywanie w gru−
pie – twierdzi Soczyński.
Wyznają zasadę „carpe diem”. Budują
wspólnotę, a – co ciekawe – nie dostoso−
wują na siłę swych przyzwyczajeń i zain−
teresowań do większości. Polegają na
sobie nawzajem. Jak podkreśla organi−
zator pierwszych brzeskich zawodów,

wszystkich wciąga przezwyciężanie wła−
snych barier i konieczność pokonania
strachu: – Na początku każdy boi się
wywrócić. Potem przełamuje tę psy−
chiczną przeszkodę i staje się zdolny do
skomplikowanych „tricków”. Zyskuje
świadomość, że zrobi wszystko, jeśli tyl−
ko tego zapragnie.

Iwona DOJKA

Najlepsi w skateparku
30 kwietnia w zawodach dla fa−
nów jazdy na deskorolce uczest−
niczyły 24 osoby. Startowały
w grupie do lat 15 i w kategorii
„open”. 10 zawodników pocho−
dziło z Brzeska, 11 – z Tarno−
wa i 3 – z Krakowa.
Spośród najmłodszych najlepsi
byli: Patryk Przybyło, Kamil
Wielgus, Sławomir Zaranek.
W drugiej grupie czołowe miej−
sca zajęli kolejno: Kuba Chmie−
larz, Maciej Ćwiokowski
i Daniel Łukasik.

S Ł O W N I K

skat/skater – miłośnik jazdy na deskorolce
trick – dowolna ewolucja z wykorzysta−
niem deskorolki
skatepark – miejsce z konstrukcjami do
wykonywania skomplikowanych tricków
launchrampa – skocznia
grindbox – skrzynia do ewolucji
funbox – konstrukcja umożliwiająca pod−
jazd, jazdę po prostej i kolejny podjazd

Pierwsze zawody w Brzesku
dały pokaz umiejętności skaterów
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14. 05
STRAŻAK – OKS 1:7 (0:2)
Bramki: Mika (Strażak) – Policht 3, Bizoń, K. Palej 2,
Karwat (OKS).
STRAŻAK: Kubala – Mendlewski, Żurek, T. Biedak, Ko−
czwara – Szewczyk, Plewa, Postawa (46 Tybon), J. Bie−
dak, Sowa (81 Chmielarz) – Mika (86 Dziedzic).
OKS: J. Palej – Bizoń, Atanaskovic, Dzięciołowski, Ko−
stecki, Jagła (64 Manelski), Metz (46 Kaźmierczak),
Bryl (64 Pachota), Policht, Karwat, Imiołek (46 K. Palej)
16. 05
OKS – POPRAD Muszyna 1:0 (0:0)
Bramka: Imiołek
OKS: J. Palej – Dzięciołowski (61 Kaźmierczak), Ata−
naskowic, Pawłowicz, Kostecki, Jagła, Metz, Policht
(64 K. Palej), Bryl, Karwat (84 Szafrański), Imiołek.
17. 05
STRAŻAK – LUBAŃ Maniowy 0:4 (0:1)
STRAŻAK: Kubala – Koczwara (84 Tybon), W. Żurek,
T. Biedak, Mendlewski, Szewczyk, J. Biedak (84 Dzie−
dzic), Postawa, Plewa (30 Chmielarz), Sowa (59 Zając),
Mika.
20. 05
OKS – TUCHOVIA 5:1 (1:1)
Bramki dla OKS: Imiołek, Kostecki, K. Palej 3
OKS: J. Palej – Manelski (84 Rojkowicz), Atanaskovic,
Pawłowicz, Kostecki, Metz, Kaźmierczak (76 Pachota), Bryl,
Szafrański (61 Wawryka), Imiołek (69 K. Palej), Policht.
VICTORIA Witowice – STRAŻAK 5:1 (2:1)
Bramka dla Strażaka: Mika
STRAŻAK: Kubala – Postawa, Koczwara, Mendlew−
ski, T. Biedak, R. Szewczyk, Mika, Żurek, Chmielarz,
J. Biedak (85 Dziedzic), Sowa.
24. 05
BOCHEŃSKI KS – OKS 1:0 (0:0)
OKS: J. Palej – Bizń, Atanaskovic, Jagła, Dzięciołowski,
Wawryka (46 Karwat), Kostecki, Metz (68 Kaźmier−
czak), Bryl (77 Pachota), K. Palej (46 Imiołek), Policht.
STRAŻAK – POPRAD Muszyna 0:2 (0:0)
Strażak: Kubala – Postawa, W. Żurek, D. Kądziołka,
Szewczyk, Chmielarz, T. Biedak, Zając (71 Dziedzic),
J. Biedak, Sowa, Mika.
31. 05
OKS – SANDECJA II N. Sącz 2:0 (0:0)
Bramki: Policht, Imiołek
OKS: J. Palej – Bizoń, Atanaskovic, Dzięciołowski, Paw−
łowicz – Kostecki, Metz, Kaźmierczak (46 Jagła), Bryl
(84 Imiołek) – Karwat (46 Wawryka), Policht.
TARNOVIA – STRAŻAK 4:2 (2:0)
Bramki dla Strażaka: Mika, Dziedzic
STRAŻAK: Kubala – Koczwara, W. Żurek, Postawa
(65 Dziedzic), Szewczyk, T. Biedak, Plewa, Sowa (77
Żurek), Chmielarz (65 Kądziołka), Mika, A. Biedak.
3. 06
OKS – UNIA Tarnów 2:0 (1:0)
Bramki: Bryl, Jagła
OKS: J. Palej – Bizoń, Dzięciołowski, Atanaskovic, Paw−
łowicz – Kostecki, Kaźmierczak (64 Jagła), Metz, Bryl
(71 K. Palej) – Policht (90 Stawiarski), Karwat.
04.06.
STRAŻAK – WOLANIA Wola Rzędzińska 0:8 (0:5)
STRAZAK: Kubala – Koczwara, Żurek, Szewczyk, Chmie−
larz, T. Biedak, Postawa, J. Biedak, Sowa, Mika, Dziedzic.

Po 27 kolejkach Okocimski prowadził w tabeli z prze−
wagą 6 punktów nad Glinikiem Gorlice. Strażak zaj−
mował ostatnie miejsce i już wcześniej stracił szansę
na utrzymanie w IV lidze.

23 MAJA ODBYŁY SIĘ drużynowe
mistrzostwa powiatu w czwórboju lekko−
atletycznym dziewcząt i chłopców. Na
stadionie Okocimskiego Klubu Sportowe−
go walczyli uczniowie szkół podstawo−
wych Brzeska, Jurkowa, Gnojnika i Dęb−
na. Rywalizacja 6−osobowych drużyn obej−
mowała cztery konkurencje: rzut piłeczką
palantową, skok w dal, bieg na 60 m
i bieg na 1000 m (chłopcy), 600 m (dziew−
częta). Wśród chłopców zwyciężył zespół

SUKCESEM ZAKOŃCZYŁ SIĘ START reprezentanta Brzeska w XII Bokser−
skim Grand Prix rozgrywanego w ramach Olimpiady Młodzieży. Na starcie imprezy
stanęło 97 zawodników z 33 klubów, reprezentujących 13 okręgowych związków bok−
serskich. Debiutujący w tak poważnej imprezie Radosław Ślęzak – zawodnik sekcji
bokserskiej w „Rodzinie Kolpinga” – wywalczył w kategorii do 75 kg srebrny medal.
W drodze do finału pokonał wszystkich swoich rywali przed czasem i dopiero w poje−
dynku finałowym nieznacznie uległ swojemu przeciwnikowi.
Wicemistrzostwo Polski to jeden z największych sukcesów reprezentanta Brzeska
w imprezie na szczeblu centralnym. Trenerem Ślęzaka jest Edmund Kubisiak pro−
wadzący od niecałych dwóch lat sekcję bokserską, której pomysłodawcą i założycie−
lem był przewodniczący „Rodziny Kolpinga” Józef Pabian.

Powiatowy czwórbój

SP nr 2 w Brzesku w składzie: Krzysz−
tof Dziedzic, Tomasz Rabiasz, Tomasz
Gutowicz, Krystian Kania i Hubert
Zapiór. Rywalizację wśród dziewcząt
wygrała SP nr 3: Magdalena Łaskaw−
ska, Martyna Dziadowiec, Magdale−
na Cichowska, Monika Kopeć, Pauli−
na Podłęcka i Sylwia Piątkowska.
Zwycięskie zespoły będą reprezentowały
nasz powiat w zawodach regionalnych,
które odbędą się w Tarnowie.

Srebro Ślęzaka

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, od trzech lat współpracujące ze
Szkołą Języków Obcych eMKa (powołaną przez KSM i Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko−
Gorzowskiej), serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych obozach języka
angielskiego. Celem szkoły jest nie tylko edukacja na wysokim poziomie, ale i wychowanie
młodych. Nasz program różni się od innych dostępnych na rynku, gdyż promuje pozytywne
i wartościowe treści. Ponadto oferujemy uczestnikom naszych obozów udział w wycieczkach
krajoznawczych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, ogniska i pogodne wieczory. Zapewniamy pro−
fesjonalną kadrę i opiekę pedagogiczną.

Proponowane terminy:
Maniowy nad Jeziorem Czorsztyńskim (22.07. – 31.07.)

Zakrzów koło Wadowic (31.07. – 09.08.)
Wisła, Beskid Śląski (7.08. – 16.08.)

Ponadto szkoła eMKa proponuje obozy i kolonie językowe w wielu innych ciekawych miejscach
na terenie całego kraju. Wszelkich informacji można zasięgnąć w biurze Katolickiego Stowarzy−
szenia Młodzieży:

Biuro Prezydium Krajowej Rady KSM:
* ul. Kopernika 9, 31−034 Kraków

* pon. – pt. 8.00−16.00
* tel./fax. 012 422 42 99

* www.krakow.ksm.org.pl
 * e−mail: biuro@pkr.ksm.org.pl

Wakacje z językiem angielskim

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Kolumnę opracował  Marek Kotfis

CHŁOPCY
1. SP nr 2 Brzesko – 1055 pkt), 2. SP Jurków – 975, 3. SP Gnojnik – 689, 4. SP Dębno – 821.
DZIEWCZETA
1. SP nr3 Brzesko – 1189, 2. SP Dębno – 1063), 3. SP Gnojnik – 881, 4. SP Jurków – 872.

KLASYFIKACJA  KOŃCOWA
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Modlę się, ale nie naprzykrzam się Panu Bogu
swoimi bolączkami. Nie wypłakuję się ludziom
w rękaw i staram się nie narzekać. Siadam
i piszę. Pragnę lepiej zrozumieć siebie i innych.
Wiara, tak ona, jest podstawową wartością.
Trzeba wierzyć w swoje siły, cel i możliwo−
ści. Ten wysiłek, ból, wyrzeczenia, przezwy−
ciężenie rezygnacji przynoszą w końcu ocze−
kiwany efekt, satysfakcję, że się opłaciło. Można
się cieszyć i dziękować Bogu. Choć to mało,
zasługuje na akceptację. To trudna prawda.

***
Tak ciężko wstać, choć już nie da się leżeć.
Wszystko boli. Tak jest codziennie. Mimo to
wstaję z wysiłkiem, wykrzywiając twarz.
Dopełzam do sprzętu, bez którego nie mógł−
bym się poruszać.
Są chwile, kiedy chcę kląć i których nie−
nawidzę. Jestem bezsilny i niezdolny do
odpowiedzi na cios. Czas niemocy i trwa−
nia w niepewności. Nie dopuszczam do
siebie myśli, że nie dam rady, że już nie
mogę, że nie potrafię. Nie mam czasu na
zwątpienie. Strach w takich chwilach nie
jest dobrym doradcą, lecz przyczyną nie−
powodzeń. Wtedy najważniejsza jest kon−
centracja, a to ogromny wysiłek, który boli.

Tylko impuls
O niepełnosprawności jako ciągłej walce z własnymi słabościami, na−
dziei i wierze w swoje możliwości pisze Jerzy Cyga.

Przekazywanie impulsów z mózgu do ma−
łego palca u nogi, wyczekiwanie na drgnię−
cie, minimalny jego ruch i ulga, gdy po−
słusznie wypełnia rozkaz. To jak dokonać
niemożliwego, chociaż serce pęka z wysiłku.
Trzeba wskrzesić w sobie złość, by pokonać
słabość. Choć mówiono mi, że mój uraz wiąże
się z dużymi ograniczeniami ruchu, nie
wierzyłem i robiłem swoje. Oczywiście, że
słucham zaleceń lekarzy i terapeutów, ale
wsłuchuję się też w swój organizm. Pozna−
łem go dobrze i wiem, do czego jest zdolny.
Upór, pozytywne myślenie, przekonanie, iż
będzie dobrze, to podstawa sukcesu.

***
Spotykam ciekawych ludzi. Rozmawiam
z osobami, z którymi przedtem nie mogłem
nawiązać kontaktu. Miło jest, gdy ktoś po−
prosi o chwilę rozmowy, zapyta, jak się czu−
ję i co takiego robię, że jestem taki, jaki je−
stem. Ludzie nie przechodzą obok niepełno−
sprawnych obojętnie. Pytają, w czym mogą
pomóc. Dzięki p. Ludwikowi, przyjacielowi
Adamowi, koledze Jankowi, prezesowi Sta−
nisławowi mogę utrzymywać kontakt ze
światem, a moje życie jest mniej męczące.
Przy ich pomocy odradzam się. Pracownicy

Od niemal czterech lat działa w Brzesku Stowarzyszenie Przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. Zostało ono powoła−
ne do życia przez byłych uczniów i nauczycieli w momencie, gdy
władze powiatu zdecydowały o włączeniu szkoły do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku.
Celem naszego stowarzyszenia zapisanym w statucie jest kultywo−
wanie ponad 95−letniej tradycji szkoły, utrzymywanie więzi z absol−
wentami, promowanie osiągnięć placówki, a przede wszystkim kon−
tynuowanie starań o przywrócenie samodzielnego funkcjonowania
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.
Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w każdy drugi poniedziałek
miesiąca o godz. 19.00 w siedzibie MOK−u w Brzesku. Szczególnie uro−
czyście świętują Dzień Nauczyciela, rocznicę powstania szkoły oraz
nadejście Nowego Roku. W ostatnich latach miało ono charakter bie−
siady ze śpiewaniem kolęd, tańcami i wróżbami. Na te imprezy zapra−
szamy także nauczycieli emerytów, ale również przedstawicieli in−
nych stowarzyszeń, np. Stowarzyszenie Brzeskie „Porozumienie”.
W miarę możliwości organizujemy też wyjazdy do teatrów Tarnowa
i Krakowa. Od początku swego istnienia Stowarzyszenie prowadzi
współzawodnictwo o tytuł Najlepszego Maturzysty Liceum Ogólno−
kształcącego im. M. Kopernika. Tytuł ten i nagrody pieniężne przy−
znano dotychczas: Karolinie Golińskiej, Karolinie Gut, Piotrowi Kle−
pakowi i Tomaszowi Seidlerowi. Stowarzyszenie udziela w szczegól−
nych okolicznościach również pomocy finansowej uczniom naszej szkoły.

szpitala i opieki społecznej są wyrozumiali,
działają z zaangażowaniem. Nie odsyłają
z kwitkiem, nie traktują byle jak. Nie dają
odczuć, że jestem niepotrzebny. Trochę ser−
ca to tak niewiele, a zarazem tak dużo.

***

Zranione drzewa płaczą
Sokami życia
Jak człowiek z odciętymi rękoma
Im ktoś odciął konary
Bliznami gołymi świecą
Cierpią
Nic nie mówią
Nie
Posłuchaj
Nie skarga to lecz pieśń
Żałobna a zarazem wzniosła

***
Dla niektórych najlepszy jest kaleka niewi−
doczny i pokorny. Przeszkadzamy im, nie
pasujemy do krajobrazu. Woleliby, żebyśmy
się nie pokazywali na ulicy, tylko chowali
się w przytułku lub szpitalu. Wyrażają to
w ohydny sposób. Twierdzą, że udajemy, bo
tak naprawdę umiemy chodzić. Tymczasem
z wysiłkiem i bólem pniemy się po schodach,
trzymający się chropowatego muru, by nie
upaść na twarz. Czasem jakiś cwaniaczek
parsknie w twarz: „Co, nie umiesz chodzić?”
Nie przyjmuje do wiadomości, że i on kusi
los, szydząc z czyjegoś nieszczęścia.

�

Każdego roku nauczyciele, jak również członkowie Stowarzyszenia,
biorą udział w jubileuszowych zjazdach absolwentów, które do−
wodzą szczególnej więzi łączącej ich ze swą macierzystą szkołą.
W tych dniach zostawiają codzienne obowiązki, zapominają o kło−
potach i spieszą do brzeskiego liceum, do tej wspólnoty, która złą−
czyła i nauczycieli, i uczniów.
Istotną sprawą w działalności Stowarzyszenia pozostaje nadal po−
dejmowanie starań o wyłączenie Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika ze struktur ZSP nr 1 w Brzesku. W chwili obec−
nej, kiedy matura otwiera drogę na wyższą uczelnię, niezbędna jest
w Brzesku szkoła, która stawiałaby młodzieży wysokie wymaga−
nia, a tym samym dobrze przygotowywała do kontynuowania na−
uki na studiach. Społeczność naszego miasta ma świadomość po−
trzeby istnienia takiej elitarnej placówki. Dowodzą tego również
opinie absolwentów wyrażających zdziwienie, że szkoła, która ich
tak dobrze przygotowała do studiów i życia, przestała istnieć jako
samodzielna jednostka oświatowa.
Członkowie Stowarzyszenia, absolwenci i sympatycy dawnego li−
ceum będą się domagać od ludzi kandydujących do władz samo−
rządowych, by opinie wyborców w tej kwestii były brane pod uwa−
gę przy podejmowaniu decyzji ważnych dla brzeskiej oświaty.

Bożena Kalinowska
Barbara Pala

Sympatycy ogólniaka
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10 lat firmy MARK

Przedsiębiorstwo działa od 1996 roku w Brzesku. Rozwija się i osiąga zysk
przede wszystkim dzięki satysfakcji klientów z coraz szerszego asortymentu produktów

oraz dzięki rozwojowi sprzedaży na terenie całej Polski i krajów Unii Europejskiej.

Nad jakością oferowanych przez
nas usług czuwa zespół 90 do−
świadczonych i profesjonalnie wy−

szkolonych pracowników. Rozwijamy się,
bo dbamy o nowoczesny sprzęt do pro−
dukcji, rozszerzamy jej zakres o nowe wy−
roby, zatrudniamy bardzo dobrych kon−
struktorów i montażystów, których wspie−
rają najlepsi w branży podwykonawcy.

Według wszelkich potrzeb
Firma wyspecjalizowała się w produkcji
konstrukcji aluminiowych: drzwi, witryn,
fasad, dachów, zadaszeń, rolet okiennych
z aluminium, balustrad aluminiowych
i ze stali nierdzewnej. Oferowane przez
naszą firmę okna PCV wytwarzane są
według technologii renomowanej, niemiec−
kiej firmy VEKA. Wykonujemy też zle−
cenia na nietypowe kształty i kolory. Ofe−
rujemy szeroką gamę dodatkowego wy−
posażenia: okucia antywłamaniowe,
szyby specjalne, siatki przeciw owadom.
Naszym odbiorcom dostarczamy stolar−
kę okienną, materiały budowlane i ele−
menty wykończenia wnętrz sprawdzo−
nych wytwórców, żaluzje, parapety, po−
nad sto wzorów drzwi zewnętrznych,

wewnętrznych, technicznych, antywłama−
niowych, podłogi, szafy przesuwne, komin−
ki, panele ścienne, odkurzacze centralne,
bramy garażowe, przemysłowe oraz ogro−
dzenia, nie zapominając o fachowym do−
radztwie i montażu. W naszej firmie
klient jest obsługiwany kompleksowo.

Dziękujemy za sukces
Państwa zaufanie zdobyliśmy, gwarantu−
jąc wysoką jakość, atrakcyjne ceny, promo−
cyjne warunki sprzedaży, krótkie terminy
realizacji i szybkie dostawy własnym trans−
portem. Realizujemy projekty naszych
klientów. Dysponujemy także własnym
biurem konstrukcyjnym, które uwzględnia
wszelkie życzenia odbiorców. Wszystkim
klientom zapewniamy fachowe doradztwo.
W Brzesku zrealizowaliśmy szereg zle−
ceń w miejscach znanych Państwu, m.in.:
w krytej pływalni, Zespole Szkół Ponad−
gimnazjalnych nr 1, budynku firmy „NOR−
THSTAR” Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
Urzędzie Miasta, drukarni, licznych
szkołach i przedszkolach na obszarze
gminy oraz w innych częściach naszego
kraju m.in.:

* salon „SKODA” Kraków
* „Basen” w Suchej Beskidzkiej
* Szpital w Suchej Beskidzkiej
* „Beskidzki Inkubator Technologiczny”
Bielsko Biała
* obiekt handlowy „TESCO” w Żywcu

Nasze osiągnięcia znalazły odzwierciedle−
nie w nagrodach, zdobytych na liczących
się w branży targach i wystawach:
* wyróżnienie Marszałka Województwa
Małopolskiego EXPOBUD 2000
* tytuł „Lider Przedsiębiorczości” na
EXPOBUD 2001
* nagroda OKNOPLAST – Kraków za
najwyższą sprzedaż

Nie pozostajemy obojętni na warunki, w ja−
kich pracują nasi specjaliści, co potwier−
dza zajęcie II miejsca w konkursie „Praco−
dawca Organizator Pracy Bezpiecznej”.

Plany
Od 1996 roku sukcesywnie rozszerzamy
wachlarz wykonywanych usług i asorty−
ment sprzedawanych produktów. Teraz za
cel stawiamy sobie rozwój produkcji oraz
ekspansję na rynki wspólnoty europejskiej.
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