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Na ok³adce:
Brzeszczanin Roman Kluska,

 jako szef Optimusa zrobi³ zawrotn¹ karierê
biznesow¹. Teraz pragnie ludzi uszczê�liwiaæ...

 Fot. Marek Latasiewicz

Minê³y czasy, kiedy okres wakacyjny przeklinali najbardziej rolnicy i dzien
nikarze. Politycy brali urlopy, biznesmeni wyje¿d¿ali do odleg³ych ku
rortów, a i petenci rozmaitych instytucji nie wykazywali specjalnej ocho-

ty do ujawniania arogancji i niekompetencji urzêdasów. O czym wiêc by³o pisaæ,
skoro woko³o panowa³a przera�liwa nuda? ¯adnych afer, skandali, korupcji, sen-
sacji. Sk¹d czerpaæ tematy publikacji, skoro urodzaj panuje jedynie na ogórki?
Ale to ju¿ historia. Dzisiaj ¿urnalista z nudy nie umrze, bo smakowite k¹ski same
wpychaj¹ siê mu na klawiaturê komputera przez okr¹g³y rok. W któr¹ stronê siê
rozejrzeæ, zewsz¹d wy³ania siê �wiat oszustów, malwersantów i pospolitych prze-
stêpców. Bagno, drañstwo, paskuda. Afera goni aferê. Jeden minister trwoni spo-
³eczne miliony, inny z publicznej s³u¿by obstawia wa¿ne pañstwowe posady kole-
siami i rodzin¹. Jeden pose³ fa³szuje podpisy na listach wyborczych, inny kolaboruje
z mafi¹ i uprzedza gangsterów o planowanej na nich ob³awie. Prawdziwe dno.
Opisy obyczajowych skandali s¹ niczym wobec politycznych szwindli i przekrê-
tów, których ilo�æ i skala przekraczaj¹ wszelkie wyobra¿enia. Gazety, zarówno te
centralne, jak równie¿ i pisma lokalne, przepe³nione s¹ wiêc �hitami�, nie tylko na
pierwszych stronach. Towaru, jak mówi¹ ¿argonem pismacy, doprawdy nie bra-
kuje nawet podczas letniej kaniku³y...
Publiczna s³u¿ba wdziêczn¹ nie jest. W ka¿dej sytuacji trzeba siê mieæ na baczno�ci,
a najprostsz¹ decyzjê wielokrotnie wa¿yæ, by nie skrywa³y siê pod ni¹ podteksty
i mo¿liwo�æ do manipulacji. Dotyczy to zarówno ministra, senatora, czy tylko rad-
nego. ¯adnemu z nich nie przystoi k³amaæ, kra�æ, nawet ³amaæ przepisy drogowe,
a ju¿ broñ Bo¿e, w stanie nietrze�wym. Nie trzeba mieæ przy tym wielkiej wyobra�-
ni, by wiedzieæ, ¿e najbardziej skrywane plugastwo wyjdzie na �wiat³o dzienne.
Co najwy¿ej jest to kwestia czasu, o czym móg³ siê przekonaæ znany brzeski dzia³acz
polityczny i radny wojewódzkiego sejmiku. Niemal przez miesi¹c siê ³udzi³, chocia¿
w mie�cie a¿ hucza³o od plotek, ¿e o jego je�dzie samochodem w stanie nietrze�wo�ci
nie dowie siê jego elektorat. Tajemnic¹ poliszynela jest, i¿ wiele robi³, by incydentu
nie upubliczniaæ. Osi¹gn¹³ po³owiczny sukces, bo - istotnie - nie dla wszystkich
temat pijanego radnego za kierownic¹ samochodu okaza³ siê godny odnotowania.
Przypadek, niedopatrzenie? Byæ mo¿e, chocia¿ trudno uwierzyæ w tak dalece posu-
niêt¹ niefrasobliwo�æ znanego sk¹din¹d z operatywno�ci i alergicznego wyczulenia
na spo³eczne nieprawid³owo�ci duetu jednego z codziennych pism.
Zosta³em wychowany w trudnych czasach zniewolonej cenzur¹ prasy. Mimo,
¿e wtedy wszystko robiono na przekór g³oszonym has³om, akurat to o spo³ecznej
misji ¿urnalistów, wpajane mi na dziennikarskich i politologicznych studiach
szacownego uniwersytetu, aktualne jest w ka¿dej sytuacji. Szczególnie za� teraz,
kiedy rola czwartej w³adzy odzyska³a sw¹ autentyczno�æ i moc. Wiem to od daw-
na i nie muszê pielgrzymowaæ do sanktuarium patrona Polski, �w. Andrzeja
Boboli, by poznaæ znaczenie coraz bardziej obcych politykom pojêæ: etyka i moral-
no�æ. Próba szermowania nimi przez szykuj¹cych siê do przejêcia w³adzy brzmi
wyj¹tkowo fa³szywie, o czym przestrzega³ zapewne, g³osz¹cy rekolekcje w Stracho-
cinie ks. Zbigniew Suchy. Chodzi przecie¿ o zwyk³¹ przyzwoito�æ, a nie szukanie
sensacji na ogórkowy sezon. Nieprawda¿?

Marek Latasiewicz
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BURMISTRZ DO TABLICY

sprawie lokalizacji zak³adu utylizacji potrzebny jest kompromis spo³eczny.
W innym przypadku bêdziemy p³aciæ wiêcej za wywóz odpadów - mówi
burmistrz Jan Musia³, wywo³any do tablicy przez Marka Latasiewicza.

W

Sk³adowisko

- Wygl¹da na to, ¿e problem lokali-
zacji nowego sk³adowiska balastu,
czyli pozosta³o�ci  po wtórnej se-
gregacji oraz znalezienia miejsca
na zak³ad utylizacji bêdzie spêdza³
sen z powiek burmistrzowi podczas
wakacyjnych miesiêcy. Czy to ak-
tualnie najwa¿niejsza sprawa sto-
j¹ca przed brzesk¹ gmin¹?
- To mo¿e nie najwa¿niejszy, lecz jeden
z wa¿niejszych tematów. Zwi¹zany jest
z ochron¹ �rodowiska i ca³¹ gospodar-
k¹ odpadami, któr¹ prowadzimy w
gminie. Stworzono w tym celu komplek-
sowy program, w którego zakres wcho-
dz¹ m.in. dzia³ania edukacyjne.
- Na czym polega ta edukacja?
- Chodzi o selektywn¹ zbiórkê odpadów,
która w gospodarce odpadami jest wrêcz
kluczow¹ kwesti¹. Muszê stwierdziæ, ¿e
efekty tej akcji s¹ ju¿ widoczne, co jest
wa¿ne tak¿e dla mieszkañców, bo segre-
gowane odpady odbieramy za darmo.
- Tymczasem w marcu przysz³ego
roku zostanie zamkniête jedyne sk³a-
dowisko odpadów w Jadownikach.
Na gwa³t trzeba uruchomiæ nowe.
- Dlatego problem odpadów jest tak bar-
dzo pal¹cy, co nie znaczy, ¿e gmina nie
robi nic w tym zakresie. Analizujemy al-
ternatywne rozwi¹zania: albo wywo¿enie
odpadowego balastu poza gminê, albo zlo-
kalizowanie zak³adu utylizacji, który
móg³by obs³ugiwaæ tak¿e mieszkañców
kilku s¹siednich gmin ,bo wtedy bêdzie
op³acalny w eksploatacji. Pragnê przy
okazji podkre�liæ, ¿e ca³y czas d¹¿ymy do
tego, ¿eby koszty wywozu �mieci w jak
najmniejszym stopniu obci¹¿a³y miesz-
kañców. Niewykluczone jednak, ¿e odpa-
dy bêdziemy musieli wywoziæ do miejsc
odleg³ych o ponad 100 km.
- Bli¿ej nie mo¿na? Przecie¿ s¹ w
naszej gminie miejsca, które nada-
wa³yby siê b¹d� na usytuowanie
zak³adu utylizacji, b¹d� na miejsce
wtórnego segregowania odpadów?

- Ale¿ oczywi�cie, takie miejsca po fa-
chowych ekspertyzach zosta³y ju¿ daw-
no wskazane w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, mam tu na my�li
obszar miêdzy Mokrzyskami i Buczem.
Natomiast w okolicach Wokowic, na
sk³adowisku w Jadownikach lub w ba-
zie BZK przy ulicy Przemys³owej w Brze-
sku, mo¿na by³oby zorganizowaæ odpo-
wiedni¹ sortowniê odpadów, ale niestety
rozmowy z mieszkañcami tych terenów
nie spotykaj¹ siê ze zrozumieniem. Na-
tomiast w  rejonie Sterkowca, gdzie uzy-
skali�my wstêpn¹ aprobatê zebrania
wiejskiego budowa takiej sortowni, z
uwagi na zalewowy teren, stwarza³aby
dodatkowe problemy techniczne i znacz-
nie wiêksze  wyzwania finansowe..
- Jak zatem przezwyciê¿yæ ten
impas?
- To rzeczywi�cie powa¿ny problem, tym
bardziej, ¿e czas ucieka. Z pewno�ci¹,
na pocz¹tku przysz³ego roku musimy
dysponowaæ przynajmniej miejscem pod
bazê prze³adunkow¹ balastu. Najbar-
dziej optymaln¹ lokalizacj¹ mog³aby byæ
przestrzeñ miêdzy Mokrzyskami i Bu-
czem - teren geologicznie  rozeznany i
odpowiedni, w planach zagospodarowa-
nia przeznaczony na ten cel, oddalony
od najbli¿szych domostw w prostej linii
oko³o kilometr - ale có¿ z tego, skoro
rada so³ecka Mokrzysk, a wcze�niej
mieszkañcy nie zgodzili siê na zlokali-
zowanie tam  zak³adu utylizacji. Nie
uda³o siê ich przekonaæ nawet argu-
mentami, ¿e w zak³adzie  tym znala-
z³oby pracê kilkadziesi¹t osób i przy-
spieszyliby�my kosztem innej czê�ci
gminy realizacjê inwestycji w tych miej-
scowo�ciach. Có¿, je�li nadal bêdzie tak
du¿y opór spo³eczny i brak zrozumie-
nia dla tego problemu, ju¿ nied³ugo
wszyscy bêdziemy skazani na znacznie
wy¿sze koszty wywozu odpadów.
- Mo¿e jednak istotnie takie sk³a-
dowisko stanowi zagro¿enie dla
otoczenia?
- O ¿adnym zagro¿eniu nie mo¿e byæ
mowy. Zasiêg uci¹¿liwo�ci nie bêdzie
wykracza³  poza zalesion¹ strefê ochron-
n¹ wokó³ zak³adu. Zreszt¹, organizowa-
li�my specjalne wycieczki do Pu³aw i
¯ywca, gdzie takie zak³ady utylizacji ju¿

funkcjonuj¹, by siê przekonaæ, ¿e dzia-
³aj¹ bez szkody dla tamtejszego �rodo-
wiska i spo³eczno�ci.
- Czy próby przekonania mieszkañ-
ców  Mokrzysk by³y ostatnimi?
- Nie, nadal bêdziemy je podejmowaæ,
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e zanim siêgnie
siê do dzia³añ administracyjnych, nale-
¿y wykorzystaæ wszelkie mo¿liwo�ci ne-
gocjacji i nak³onienia spo³eczeñstwa do
zaaprobowania decyzji. Nie bêdziemy
d¹¿yæ do konfliktu. Ostatnio dosz³o do
spotkania z przewodnicz¹cymi komisji
Rady Miejskiej, podczas którego ustalo-
no, ¿e skoro powinni�my jak najszybciej
zbudowaæ wspomnian¹ bazê prze³adun-
kow¹, to nale¿y raz jeszcze podj¹æ roz-
mowy z mieszkañcami Mokrzysk, gdzie
teren jest najbardziej odpowiedni. Mo¿e
wystarczy³aby sama baza prze³adunko-
wa, mo¿e tak¿e sortownia, zaspokajaj¹-
ca potrzeby gminy, a nie - jak planowa-
no przy zak³adzie utylizacji - obs³uguj¹ca
dwa powiaty. To w tej chwili konieczne i
rozs¹dne rozwi¹zanie..
- Sprawa wywo³uje jednak spore
emocje, czego dowodem s¹ chocia¿-
by zmiany na stanowiskach  so³ty-
sów w Wokowicach i przed dwoma
laty w Mokrzyskach.
- To przykre, bo oni zrozumieli potrze-
bê takiej inwestycji, widzieli te¿ korzy-
�ci, jakie ich so³ectwa mog³yby osi¹gn¹æ.
- Wiadomo ju¿ o ile wzrosn¹ koszty
wywozu odpadów, je�li negocjacje
spo³eczne nie dadz¹ pozytywnego
efektu?
- Nie umiem jeszcze dok³adnie tych
kosztów okre�liæ, tak¹ symulacjê przy-
gotowuj¹ dopiero Brzeskie Zak³ady
Komunalne, rozpatruj¹c oferty Ujkowa
k. Olkusza i Nowego S¹cza   Wierzê jed-
nak, ¿e w koñcu zwyciê¿y rozs¹dek. Ale
nawet w przypadku uzyskania zgody
na lokalizacjê, inwestycja potrwa do
dwóch lat i przez ten czas bêdziemy
skazani na wywóz odpadów  poza na-
sz¹ gminê. Nie chcia³bym, ¿eby kto�,
podobnie jak to by³o z wod¹ i �ciekami,
wykorzysta³ tê sprawê do politycznej
rozgrywki i wypomnia³ nam wzrost
ceny wywozu odpadów.

n
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Rockefeller
z Brzeska

Roman Kluska ma dzisiaj 49 lat. Urodzi³ siê w Brzesku,
w tutejszym Liceum im. Miko³aja Kopernika zdoby³
dyplom dojrza³o�ci. Jest absolwentem Wydzia³u

Cybernetyki i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Zrobi³ zawrotn¹ karierê, dochodz¹c do bajecznej fortuny.
Dowiód³, ¿e tak¿e w Polsce mo¿e zi�ciæ siê sen o amerykañskim
pucybucie. ¯e mo¿na realizowaæ swe mityczne ambicje
i konkurowaæ z najwiêkszymi firmami �wiata. Nawet w tak
trudnej dziedzinie, jak  zaawansowane technologie.
W 1988 roku stworzy³, z kapita³em zak³adowym 12 dolarów,
licz¹c¹ siê niebawem na �wiatowym rynku komputerów firmê
Optimus, której obrót 12 lat pó�niej przekroczy³ 700 mln
z³otych. By³ podejmowany przez twórcê Microsoftu, Billa
Gatesa, wspó³pracowa³ z takimi gigantami, jak Intel, IBM,
Gold Star, czy Lockheed. Zawiera³ milionowe kontrakty
z Japoñczykami, których nawet prze�cign¹³ w produkcji
nowoczesnych kas fiskalnych i w tym zakresie Optimus IC
jest jedn¹ z przoduj¹cych firm na �wiecie, a portal internetowy
Onet.pl lideruje na rynku krajowym.
W 2000 roku postanowi³ wycofaæ siê z biznesu, odsprzedaj¹c za
262 mln z³otych, znacznie poni¿ej warto�ci, pakiet kontrolny firmy.
Zaj¹³ siê dzia³alno�ci¹ charytatywn¹, staj¹c siê jednym
z najwiêkszych filantropów. Nadzoruje kilka przedsiêwziêæ
charytatywnych, jednym z nich jest maj¹ce sw¹ siedzibê w Nowym
S¹czu wydawnictwo ProDoKs (Promotor Dobrej Ksi¹¿ki), które
wydaje i dystrybuuje, w du¿ej mierze darmowo, ksi¹¿ki g³ównie o
tematyce religijnej. Jest m.in. g³ównym sponsorem budowy
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie-£agiewnikach,
wybudowa³ przytulisko w Grywa³dzie ko³o Kro�cienka i centrum
edukacyjne w Gródku nad Dunajcem. Wyda³ na cele charytatywne
grubo ponad 25 mln dolarów...
- Pragnê inwestowaæ w edukacjê ludzi, by doceniali prawdziwe
warto�ci i stawali siê lepsi. Teraz wiem, ¿e pieni¹dze nie
przynosz¹ szczê�cia, gdy¿ one sprawiaj¹, ¿e cz³owiek, d¹¿¹c
do nich, staje siê niewolnikiem realizowanego celu - mówi
jeden z najs³ynniejszych brzeszczan w rozmowie z Markiem
Latasiewiczem.F
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- Z czym kojarzy Ci siê ul. Osiedlo-
wa, pa³ac Goetza, browar Okocim?
- Przede wszystkim z m³odo�ci¹ i mia-
stem, którego zawsze staram siê byæ
ma³ym promotorem, bo  dzieciñstwo,
pomimo trudnych czasów, by³o szczê�li-
we. To miasto wspominam bardzo mi³o
tak¿e dlatego, ¿e szansa uczenia siê w
tak piêknym liceum nie ka¿demu siê
zdarza.
- To dlaczego po studiach nie wró-
ci³e� do Brzeska?
- Uciek³em jednak bardzo niedaleko, a
mog³em o wiele dalej. Wybór Nowego
S¹cza by³ zwi¹zany z moj¹ pasj¹, jak¹
wówczas by³o ¿eglarstwo. Jeszcze bêd¹c
w liceum, organizowa³em kurs ¿eglar-
ski, a na studiach by³em nawet koman-
dorem Yacht Clubu i prowadzi³em sze-
reg wypraw. Nauka na Akademii
Ekonomicznej by³a dla mnie zabaw¹ i
przyjemno�ci¹, natomiast ¿eglarstwo
stanowi³o drug¹ autentyczn¹ pasjê. Stu-
dia skoñczy³em z wyró¿nieniem, wiêc
wed³ug ówczesnego prawa, mog³em
otrzymaæ mieszkanie w dowolnie wy-
branym miejscu w Polsce. W grê wcho-
dzi³o Trójmiasto, I³awa lub Nowy S¹cz.
Dlaczego? Bo w pobli¿u musia³o byæ je-
zioro. Za Nowym S¹czem przemawia³
równie¿ fakt, ¿e mia³em st¹d blisko do
Brzeska, gdzie mieszkali moi rodzice.
- Czê�ciej ¿eglowa³e� jednak w biz-
nesie ni¿ po jeziorze Ro¿nowskim.
- Istotnie, przez prawie dwadzie�cia lat
moj¹ m³odzieñcz¹ pasjê musia³em od³o-
¿yæ do lamusa i dopiero od niedawna
wracam do ¿eglowania. Najczê�ciej jed-
nak wyje¿d¿am na Mazury.
- Czy z Brzeskiem wi¹¿¹ Ciê tylko
mi³e wspomnienia?
- Oczywi�cie, ¿e tylko takie. Jestem tak¹
�konstrukcj¹�, ¿e o wszystkim co z³e i
niemi³e, szybko zapominam. Przede
wszystkim przywo³ujê w pamiêci li-
ceum, wspania³e zarówno pod wzglê-
dem lokalizacji, jak i ludzi, którzy two-
rzyli jego specyficzn¹ atmosferê. Rzecz
jasna, ka¿demu nauczycielowi mogli-
�my przypi¹æ jak¹� ³atkê, ale general-
nie by³o godnie i weso³o.
- Pamiêtasz nauczycieli?
- Te¿ pytanie. Nie mo¿na zapomnieæ
przede wszystkim pani Czumy, kontro-
wersyjnego pedagoga, o której mówili-
�my: �nasza duma, nasza s³awa�. Na-
zwiska innych profesorów te¿ móg³bym
wymieniæ, podobnie jak i kolegów z kla-
sy. Choæby taka pani Czeczot, która by³a
szefem organizacji partyjnej w szkole,
ale nigdy nie uda³o siê jej prowadziæ w
naszej klasie szkolenia politycznego.
Nie chwal¹c siê, by³a to zas³uga moja i
Staszka K¹dzio³ki - obecnie proboszcza
parafii w Z³otej - bo tak j¹ kontrowali-

�my, ¿e ba³a siê podejmowaæ podobne
próby. Z rówie�ników najlepiej pamiê-
tam Adama Tobo³ê, który mieszka³ przy
ul. G³owackiego i - podobnie jak ja - mia³
motorower marki �Simson�. Wspólnie
robili�my wyprawy po okolicach Brze-
ska. Andrzej Starzyk, syn dyrektora li-
ceum, mia³ wtedy �Gazelê�, szczyt tech-
niki w tamtym czasie. W takim
towarzystwie obraca³em siê wtedy. By³y
to ciê¿kie czasy, ale niemal ka¿d¹ trud-
n¹ sytuacjê potrafiono obróciæ w ¿art.
To by³a si³a tamtych lat.
- Ja zapamiêta³em Ciê jako wziête-
go reportera, biegaj¹cego z uwie-
szonym na szyi aparatem fotogra-
ficznym.
- Tak by³o, ale fotografia nie by³a moj¹
pasj¹, lecz dawa³a mo¿liwo�æ zarobie-
nia pieniêdzy na wakacyjne obozy ¿e-
glarskie. Pamiêtam, za pocztówkowe
zdjêcie bra³em piêæ z³otych.
- Mieszka³e� wtedy przy ul. Osiedlo-
wej...
- Moim s¹siadem by³ profesor muzyki,
pan P³achta. Pamiêtam, jak bardzo
mnie namawia³, bym uczy³ siê gry na
skrzypcach. Niedaleko od nas mieszka³
pan Szydek, który mia³ czarnego, przed-
wojennego �Citroena�, którym pewnej
niedzieli zabra³ mnie na przeja¿d¿kê do
Uszwi. Ale¿ to by³o wielkie prze¿ycie.
By³ wreszcie Ada� Gurgul, wielki ¿e-
glarz, który pozosta³ wierny swym  m³o-
dzieñczym zami³owaniom i po liceum
poszed³ na Politechnikê Gdañsk¹, za-
j¹³ siê konstruowaniem okrêtów. Ca³y
czas utrzymujê z nim kontakt.
- Twoi rówie�nicy, którzy zostali w
Brzesku, mogli odnie�æ wra¿enie,
¿e jednak unika³e� odwiedzin ro-
dzinnych stron. Dlaczego?
- To nie tak. Zreszt¹ podobne pretensje
mia³ do mnie Nowy S¹cz. Musisz zro-
zumieæ, ¿e chc¹c osi¹gn¹æ jaki� sukces,
trzeba na nim siê koncentrowaæ. Dla
mnie ca³ym ¿yciem by³y zaawansowa-
ne technologie i mo¿liwo�ci ich wyko-
rzystania, a �wiatowym liderem w tej
dziedzinie s¹ Stany Zjednoczone i Krze-
mowa Dolina. Dlatego musia³em bywaæ
w Kalifornii i z lud�mi z Krzemowej
Doliny spotykaæ siê czê�ciej ni¿ z miesz-
kañcami Brzeska, Nowego S¹cza, czy
ka¿dego innego miejsca. Mój �wiat za-
myka³ siê miêdzy Kaliforni¹ (technolo-
gia), Londynem i Nowym Jorkiem (fi-
nanse), Tokio (mechanika precyzyjna)
oraz Po³udniow¹ Kore¹ (intensywny
wzrost zaawansowanych technologii).
By³em w ci¹g³ej podró¿y, sypia³em w
samolotach, na nic innego nie mia³em
czasu. W ci¹gu pierwszych siedmiu lat
pracy w Optimusie nie mia³em ani jed-
nego dnia urlopu. Skoro nie mog³em w

tym czasie pozwoliæ sobie na dzieñ wol-
nego, to nie by³o mowy o odwiedzeniu
Brzeska, czy spacerze po Nowym S¹-
czu, w którym nawet nazw wielu ulic
nie znam i przez sporo lat nie odwie-
dzi³em tam ¿adnego sklepu.
- Wielu ludzi na pewno zazdro�ci-
³oby Ci tak ciekawego ¿ycia...
- Istotnie, ¿y³em w innym �wiecie, ale
tylko w pewnym sensie piêknym.
- Dlaczego w pewnym sensie?
- Bo to by³ �wiat, w którym decydowa³y
wy³¹cznie kompetencje, umiejêtno�ci i
zdolno�ci. To by³ czysty, klarowny �wiat,
w którym w wy�cigu technologicznym i
organizacyjnym zwyciê¿a³ najzdolniej-
szy i najlepszy. To by³ �wiat klasyczne-
go kapitalizmu, wyjêtego z podrêczni-
ka, w którym istnieje wolna
konkurencja i panuje uczciwa rywali-
zacja. Wcze�niej, kiedy by³em jeszcze
studentem, pamiêtam, jak traktowano
Polaka na Zachodzie. Polski student by³
kim�, z kim nie nale¿a³o siê zadawaæ,
bo nie mia³ pieniêdzy, by³ ¿ebrakiem.
Moja duma narodowa bardzo na tym
cierpia³a. Zmieni³o siê to wówczas, gdy
jako szef Optimusa wygrywa³em z
Niemcami czy Francuzami, kiedy ci,
którzy decydowali o �wiatowych tech-
nologiach, woleli wspó³pracowaæ z nami
ni¿ z firm¹ niemieck¹ czy francusk¹,
kiedy wreszcie na lotnisku w Nowym
Jorku, jak na prezydenta, czeka³a na
mnie limuzyna z bia³o-czerwon¹ flag¹,
bo by³em tam osob¹ ze wszech miar
cenion¹. Trzeba bowiem wiedzieæ, ¿e
nigdzie indziej, poza NEC-em w Japo-
nii i Optimusem w Polsce, nie zdarzy³o
siê, ¿eby firma krajowa wygra³a z kom-
puterami  amerykañskimi. Optimus
produkowa³ i sprzedawa³ w Polsce wiê-
cej komputerów ni¿ wszystkie firmy
amerykañskie razem wziête. By³em
cenionym partnerem najwa¿niejszych
firm �wiatowych, mog³em zje�æ obiad z
Billem Gatesem, spotkaæ siê na �nia-
daniu z jednym z szefów Lockheeda czy
porozmawiaæ z dyrektorem generalnym
Gold Stara - to by³a dla mnie ogromna
satysfakcja, ale tak¿e okazja do trans-
feru wiedzy. Przecie¿ to byli ludzie, któ-
rzy decydowali o kierunkach rozwoju
techniki �wiatowej.
- W czym tkwi³a si³a prowadzonej
przez Ciebie firmy?
- Miêdzy innymi w tym, ¿e wprowadzi-
li�my w produkowanych przez nas kom-
puterach wiele standardów, które prze-
jê³y inne �wiatowe firmy. We�my jeden
przyk³ad. Otó¿, zdawa³em sobie spra-
wê, ¿e w Polsce odbywa siê pierwotna
komputeryzacja i ludzie otrzymuj¹ swój
pierwszy komputer w ¿yciu, nie maj¹
wiêc w tym wzglêdzie ¿adnego do�wiad-
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czenia. Moi pracownicy przekonywali
mnie oczywi�cie, ¿e to my produkuje-
my najlepsze komputery, ale ja uwa¿a-
³em, ¿e najlepszy to ten o najwy¿szych
parametrach technicznych, ale zarazem
³atwy w obs³udze. Postanowi³em zrobiæ
w tym celu eksperyment. Pewnego dnia
zaprosi³em do firmy ¿ony pracowników
i kaza³em im uruchomiæ przyniesione z
magazynu nowiutkie komputery. Oczy-
wi�cie, ¿adna tego nie potrafi³a. Wtedy
zrodzi³a siê my�l, by oznaczyæ jednym
kolorem gniazdo i wtyczkê. Czerwony
pasowa³ do czerwonego, zielony do zie-
lonego. Problemu z uruchomieniem od
tej pory ju¿ nie by³o. Takich rzeczy, któ-
re Optimus jako pierwszy wprowadza³
do produkcji, by³o znacznie wiêcej. Miê-
dzy innymi dlatego testowali�my naj-
nowsze urz¹dzenia, które
jeszcze nie wesz³y na rynek,
po to tylko, ¿eby wy³apaæ ja-
kie� b³êdy. Okaza³o siê, ¿e
Polacy maj¹ wrodzon¹
umiejêtno�æ nietuzinkowego
my�lenia. Odbieg³em trochê
od tematu, ale chcia³em ciê
przekonaæ, ¿e �wiat rz¹dzo-
ny prawami bardzo prosty-
mi i fair, zaabsorbowa³ mnie
bez reszty. Na nic innego nie
mia³em czasu. To by³ jedyny
powód �omijania� Brzeska.
- Czy sukces w biznesie
jest równoznaczny z oso-
bistym szczê�ciem?
- Poruszy³e� niezwykle cie-
kawy temat. Od szeregu lat,
podczas wyk³adów na uczelniach i roz-
maitych spotkaniach z m³odzie¿¹, to
jedno z pierwszych pytañ, jakie mi za-
daj¹. Odpowiadam mniej wiêcej w ten
sam sposób, przytaczaj¹c historyjkê z
mojej m³odo�ci. Otó¿, kiedy by³em
uczniem brzeskiego liceum, marzy³em
o tym, bym móg³ kiedy� zapracowaæ
sobie na czarn¹ �Wo³gê�, ten ekskluzyw-
ny wówczas samochód i nim obje¿d¿aæ
�wiat. Gdyby mnie wtedy kto� zapyta³
o definicjê sukcesu, to nie mia³bym w¹t-
pliwo�ci, ¿eby odpowiedzieæ, i¿ prowa-
dz¹ do niego zarobione pieni¹dze, któ-
re daj¹ szczê�cie. Dzisiaj mam na tê
sprawê zupe³nie inny pogl¹d. Kiedy�,
zaraz po studiach, by³em przecie¿ cz³o-
wiekiem biednym, którego staæ by³o
tylko na chleb i d¿em, a za g³odow¹
pensjê musia³em utrzymaæ rodzinê.
Brakowa³o na wêgiel na zimê i na ubra-
nie. Do tych skromnych zarobków na
pañstwowej posadzie dorabia³em sprze-
da¿¹ malin z za³o¿onej na 40-arowej
dzia³ce plantacji. Prowadzi³em te¿
szkó³kê krzewów ozdobnych. Wiem za-
tem doskonale, co znaczy byæ biednym.

Wiem te¿, kim jest cz³owiek zapraco-
wany i wreszcie taki, który zdoby³ - jak
na polskie warunki - ka¿d¹ ilo�æ pie-
niêdzy. I na tej podstawie mogê dzisiaj
powiedzieæ, ¿e wielko�æ posiadanej for-
tuny nie ma nic wspólnego ze szczê-
�ciem. A wrêcz przeciwnie: ¿eby bowiem
zarobiæ pieni¹dze, trzeba ciê¿ko praco-
waæ, z pe³nym zaanga¿owaniem po�wiê-
ciæ siê temu, co siê robi. To, co opisywa-
ne jest w kolorowych magazynach jako
szczyt szczê�cia, ja nazywam niewolnic-
twem. Cz³owiek, po dorobieniu siê wiel-
kich pieniêdzy, jest ca³kowicie ubezw³a-
snowolniony swoim celem i dzie³em. Nic
nie mo¿e, poza tym, ¿e mog¹ mu zrobiæ
³adne zdjêcie z premierem, prezyden-
tem czy Billem Gatesem i opublikowaæ
we w³asnym magazynie, na przeczyta-

nie którego nie bêdzie mia³ czasu. To
jest u³uda, nieprawda, i czêsto zmar-
nowane lata, patrz¹c na kryterium by-
cia szczê�liwym.
- Trudno takie opinie wydawaæ
cz³owiekowi niezamo¿nemu?
- Ale czy lata niewolnictwa nie s¹ cza-
sem straconym? Nie mia³y one nic
wspólnego ze szczê�ciem. To, ¿e nie
mia³em czasu obejrzeæ jak wygl¹da
Nowy S¹cz i przystan¹æ przed moim
brzeskim domem oraz liceum, by³o prze-
jawem ca³kowitego ubezw³asnowolnie-
nia. Chcia³em, ale nie mog³em. Wszyst-
ko musia³em podporz¹dkowaæ realizacji
celu, na któr¹ tak¿e specjalnie nie mia-
³em wp³ywu. Gdy nieustannie dzia³a
konkurencja i ca³y czas pojawiaj¹ siê
nowe wyzwania w zwi¹zku ze zmian¹
sytuacji politycznej i na �wiatowych
rynkach, trzeba bez przerwy reagowaæ
na te zewnêtrzne bod�ce. Czêsto nie ma
miejsca na w³asn¹ inwencjê, która ob-
jawia siê jedynie w umiejêtno�ci reago-
wania na zmieniaj¹ce siê otoczenie. To
ci¹g³y wy�cig, który tylko w ma³ej czê-
�ci mo¿na samemu sobie zaplanowaæ.

Reszta to wypadkowa gry si³ zewnêtrz-
nych. Taka sytuacja nie ma nic wspól-
nego ze szczê�ciem. Zatem, kiedy wra-
cam dzi� pamiêci¹ do czasów, kiedy
by³em podobno cz³owiekiem biednym,
którego by³o staæ w miesi¹cu na jeden
bak paliwa do posiadanej �Syrenki�, to
nie mogê zapomnieæ, ¿e w ka¿d¹ sobotê
czy niedzielê mia³em czas na to, by pój�æ
z rodzin¹ na spacer w góry. Nie posiada-
³em pieniêdzy, ale wtedy mia³em chwile
szczê�cia. Dlatego, po tych do�wiadcze-
niach, uwa¿am, ¿e nie jest wa¿ne, czy
je�dzi siê �Syren¹� czy �Mercedesem�,
istotne natomiast jest to, czy potrafi siê
znale�æ chwile szczê�cia w codziennym
¿yciu i pogodziæ siê z tymi warunkami,
które siê posiada. Mo¿na byæ cz³owie-
kiem szczê�liwym, maj¹c naprawdê bar-

dzo niewiele, wystarczy zaak-
ceptowaæ to, co siê posiada.
Wa¿niejszy wszak jest stan
wewnêtrzny, pogoda ducha i
�wiadomo�æ bycia cz³owiekiem
wolnym. To s¹ prawdziwe war-
to�ci. Mo¿na je wszystkie mieæ,
nie maj¹c pieniêdzy, ale nie-
zwykle trudno je posi¹�æ, bê-
d¹c w wielkim biznesie.
- Co to znaczy byæ cz³owie-
kiem zamo¿nym, boga-
tym? Kiedy siê nim cz³o-
wiek staje?
- Dopóki cz³owiek jest tylko
w³a�cicielem akcji, z którymi
na gie³dzie mo¿e staæ siê
wszystko, to jeszcze nie mo¿-
na siê czuæ bogatym. My�lê, ¿e

moment ten nastêpuje wtedy, gdy w
chwili wycofania siê z biznesu odzysku-
je siê poczucie pewno�ci, maj¹c przy tym
�wiadomo�æ, ¿e posiada siê wiêcej ni¿ siê
samemu potrzebuje i mo¿na tym dorob-
kiem podzieliæ siê z kim�, kto znajduje
siê w potrzebie. To równie¿ moment roz-
liczenia siê z daru otrzymanych talen-
tów, które pozwoli³y osi¹gn¹æ tak wiele.
Trzeba umieæ podzieliæ sie z innymi, któ-
rzy takich talentów nie otrzymali. Ja ju¿
to zrobi³em.
- Podobno ka¿dy pope³nia b³êdy,
chocia¿ mog³oby siê wydawaæ, ¿e
one Ciê omija³y.
- Ale¿ nieprawda! Pope³ni³em mnóstwo
b³êdów i wielokrotnie z pokor¹ musia-
³em prze³kn¹æ kolejne niepowodzenie.
Na szczê�cie, nie by³y to wielkie b³êdy,
podobnie jak nigdy nie zrobi³em gigan-
tycznego, spektakularnego interesu.
Moje sukcesy sk³ada³y siê z wielokrot-
nie powielanych ma³ych kroków. Jak
przytrafia³y siê b³êdy i traci³em, to tak-
¿e traci³em nie wszystko, a tylko tro-
chê. Zawsze bowiem kierowa³em siê w
biznesie du¿¹ doz¹ ostro¿no�ci.

GALERIA S£AWNYCH BRZESZCZAN

Roman Kluska z licealnymi kolegami - klêczy z prawej strony.
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- W tej niezwyk³ej karierze mo¿na
zapewne wskazaæ przynajmniej na
dwa prze³omowe momenty. Pierw-
szy spowodowa³, ¿e postanowi³e�
zerwaæ z marazmem dnia codzien-
nego i w akcie mo¿e buntu czy de-
speracji za³o¿y³e� firmê, która oka-
za³a siê z³otodajn¹ ¿y³¹. Drugi
moment kojarzyæ pewnie trzeba z
decyzj¹ wycofania siê z biznesu,
kiedy u�wiadomi³e� sobie, ¿e
wprawdzie kiedy� tyle nie mia³e�,
ale by³e� cz³owiekiem szczê�liwym.
Czy to prawid³owa konstatacja?
- Zupe³nie z³a, choæ istotnie w pewnym
sensie by³y to punkty zwrotne w moim
¿yciu. W pierwszym przypadku nie by³o
mowy o buncie, lecz uwolnieniu siê od
zasad rz¹dz¹cych pañstwowym przed-
siêbiorstwem. Pracowa³em w S¹deckich
Zak³adach Naprawy Autobusów, w któ-
rych przeszed³em w szybkim czasie dro-
gê od referenta do zastêpcy dyrektora
ds. ekonomicznych. Kiedy jednak po
wprowadzeniu zmian, rewolucyjnych
na tamten czas, gdy podzieli³em zak³ad
na mniejsze jednostki i opracowa³em
system p³ac, uwzglêdniaj¹cy udzia³ w
zysku zak³adu, starzy dzia³acze nie mo-
gli siê z tym pogodziæ. Rozgorza³a wy-
niszczaj¹ca wojna, któr¹ postanowi³em
przerwaæ, sk³adaj¹c, w imiê pokoju w
zak³adzie, swoj¹ rezygnacjê. Jak siê pó�-
niej okaza³o, moi przeciwnicy zrobili mi
ogromn¹ przys³ugê. Sprawdzi³o siê po-
wiedzenie, ¿e nie ma tego z³ego...
Gdyby nie by³o miêdzy nami konfliktu
pewnie do dzisiaj bym tam pracowa³.
Nie by³oby Optimusa, firmy lideruj¹cej
w bran¿y komputerowej, internetowej
i w produkcji kas fiskalnych. Jest jed-
n¹ z wa¿niejszych firm w Polsce, która
mia³a podpisan¹ umowê �joint ventu-
re� z Lockheedem Martinem, licz¹c ju¿
wtedy na �offset�. Ju¿ kilka lat wcze-
�niej przewidywali�my, ¿e Polska kupi
amerykañskie samoloty, wiedz¹c jak¹
przewagê technologiczn¹ maj¹ Amery-
kanie nad reszt¹ �wiata...
- Ty chyba ¿artujesz?
- Absolutnie nie. Ju¿ dawno mieli�my
tak¹ wizjê i opracowany plan dzia³ania.
Na tym w³a�nie polega³a wielko�æ Opti-
musa. Podobnie by³o z postawieniem na
Internet, którego rozwój z wielkim
prawdopodobieñstwem zosta³ przewi-
dziany. Optimus sta³ siê znacz¹c¹ fir-
m¹, coraz bardziej oddzia³ywuj¹c¹ na
polsk¹ gospodarkê.
- Dlaczego zatem rozsta³e� siê z ni¹?
- W³a�nie fakt odgrywania coraz wiêk-
szej roli w rodzimej gospodarce ma
zwi¹zek z t¹ decyzj¹. Sta³o siê to po
okresie, kiedy praktycznie  by³em nie-
obecny w Polsce. Nie musia³em obser-

wowaæ tego, co dzieje siê w kraju, gdy¿
chc¹c byæ najlepszym wystarczy³o mieæ
dobrze zorganizowan¹ firmê i rozwijaæ
wspó³pracê z przoduj¹cymi technologia-
mi na �wiecie. Ale gdy Optimus coraz
bardziej zacz¹³ ingerowaæ w krajow¹
gospodarkê, trzeba by³o zej�æ na polsk¹
ziemiê. I wówczas dosz³o do zderzenia
miêdzy czystym biznesem, opartym na
zasadach fair, którym zajmowa³em siê
dotychczas, z sytuacj¹, w której niemal
ka¿dy chce ³apówkê. Ja do tego siê nie
nadawa³em. W takim bagnie nie potra-
fiê funkcjonowaæ. Odszed³em wiêc z biz-
nesu nie dlatego, ¿e nagle zm¹drza³em,
bo przypomnia³em sobie lata szczê�li-
wo�ci. Nie, tak nie mo¿na tej decyzji
traktowaæ, bo od biznesu tak napraw-
dê trudno siê uwolniæ. Biznes to w pew-
nym sensie narkotyk, po zdobyciu jed-
nego celu, pojawia siê szansa siêgniêcia
po du¿o wiêcej. I to tak wci¹ga, ¿e nie
mo¿na z tego wyj�æ, ot tak, normalnie.
- Rzeczywi�cie jest tak �le?
- Niestety, tak. To tragiczne, ale sytu-
acja korupcyjna jest w Polsce zjawi-
skiem powszechnym na tyle, ¿e wska-
zywanie na jedn¹ czy drug¹ osobê lub
miejsce by³oby krzywdz¹ce. Zatem nie
mia³em wyj�cia: albo nagi¹æ siê do re-
gu³ obowi¹zuj¹cych w naszym kraju,
albo odej�æ z biznesu. Innej mo¿liwo�ci
nie by³o. Dlatego te¿ znacznie zani¿o-
na cena sprzedawanych akcji by³a dla
mnie spraw¹ drugorzêdn¹...
- Nie uwierzê, ¿e nie obchodzi Ciê
los Optimusa.
- Oczywi�cie, ¿e obchodzi, bo jak mo¿na
zapomnieæ o swoim dziecku. Czasami
spotykam siê z niektórymi mened¿era-
mi i co nieco im podpowiem, ale tych
okazji jest coraz mniej.
- Na ¿ycie tempem emeryta chyba
jeszcze masz czas.
- Owszem, ale dopiero teraz, kiedy spa-
d³em na ziemiê, zaczynam na nowo wi-
dzieæ to, co siê dooko³a mnie dzieje -
ogromn¹ biedê, krzywdê i niewykorzy-
stane mo¿liwo�ci moich rodaków. Do-
strzegam tragizm sytuacji, bo Polska
mimo znakomitej sytuacji geopolitycz-
nej i nietuzinkowego my�lenia Polaków,
ma tak znikomy wzrost gospodarczy.
Jestem przekonany, ¿e gdyby Polacy
mieli równe szanse, to wygraliby z kon-
kurencj¹ zagraniczn¹.
- W wolnym kraju te szanse s¹ nie-
równe?
- Tak, bo na Zachodzie biznesmen musi
walczyæ tylko na jednym froncie, to jest
konkurencj¹, natomiast Polak musi do-
datkowo zmagaæ siê z frontem we-
wnêtrznym - biurokracj¹ polityczno-ko-
rupcyjn¹. Niestety, czegokolwiek siê
dotknê, widzê te utracone szanse.

- W korupcji upatrujesz ca³ego z³a...
- Potrafiê udowodniæ, ¿e korupcja jest
najwiêkszym czynnikiem os³abiaj¹cym
wzrost gospodarczy oraz obni¿aj¹cym
poziom ¿yciowy ludno�ci. Otó¿, nigdy
nie korumpuje najlepszy, bo on zawsze
wygra przetarg, ma najlepszy produkt
i najlepsz¹ us³ugê. Korumpuje nato-
miast �redni i najs³abszy. A je�li jest to
zjawisko powszechne, to wówczas w
spo³eczeñstwie dokonywane s¹ najgor-
sze lub co najwy¿szej �rednie wybory.
Z ³apówk¹ idzie bowiem ten, który wie,
¿e bez pomocy by nie wygra³. Zatem,
gdy spo³eczne pieni¹dze przeznaczane
s¹ na s³abe produkty, pocz¹wszy od za-
kupu ³awek do szko³y, a na systemie
informatycznym koñcz¹c, i je�li dzieje
siê to masowo, to w takim kraju nie
mo¿na mówiæ o dobrobycie. Taka za�
sytuacja eliminuje najlepsz¹ czê�æ ro-
dzimego biznesu.
- Niechêtnie pewnie wracasz do
sprawy sprzed roku, kiedy po-
traktowano Ciê jak pospolitego
przestêpcê i agenci Centralnego
Biura �ledzcego urz¹dzili hanieb-
ny spektakl. Czy teraz tak¿e po-
twierdzasz, ¿e pad³e� ofiar¹ zma-
gania siê z tym drugim frontem?
- Nie ulega ¿adnej w¹tpliwo�ci, ¿e tak
w istocie by³o. Dysponujê ekspertyza-
mi najwybitniejszych polskich prawni-
ków, bezdyskusyjnych autorytetów,
którzy jednoznacznie wypowiadaj¹ siê,
¿e w zarzucanym mi przypadku nie ist-
nieje ¿aden problem podatkowy i praw-
ny. Ca³y zarzut by³ spreparowany, by³
prób¹ zniszczenia osoby. Jestem prze-
konany, ¿e sprawa ta by³a nastêp-
stwem wszystkich moich poprzednich
zachowañ. Komu� nie wystarcza³o, ¿e
wycofa³em siê z biznesu, bola³ go fakt
mojej niezale¿no�ci w dysponowaniu
w³asnymi pieniêdzmi, to, ¿e pozwala-
³em sobie na wydawanie ich na to, co
uwa¿a³em za stosowne. Ta sprawa jest
dla mnie jednak w pewnym sensie ko-
rzystna, bo pozwala mi namacalnie
dotkn¹æ ca³ego tragizmu polskiej sy-
tuacji. Kontaktuje siê ze mn¹ wielu
ludzi, których przez lata niszczono tyl-
ko dlatego, ¿e komu� nie dali ³apówki.
To smutne, ¿e tego typu sytuacje ma-
sowo zdarzaj¹ siê w Polsce. Chocia¿ nie
s¹ tak nag³a�niane jak mój przypadek,
to jednak jest ich naprawdê bardzo
wiele. Owszem, zwi¹zki polityki z biz-
nesem s¹ nieuniknione, ale problem w
tym, by ³¹czy³y je normy etyczne. Nie-
stety, w Polsce pod tym wzglêdem jest
wiele do zrobienia. Co gorsze, spo³e-
czeñstwo nie na tyle silnie jest wyczu-
lone na te nieprawid³owo�ci, by je sku-
tecznie potêpiæ.

GALERIA S£AWNYCH BRZESZCZAN
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- D³ugo milcza³e�, nie chcia³e� o tym
mówiæ, unika³e� kontaktów z me-
diami.
- Tak w istocie by³o, ale po pewnym cza-
sie u�wiadomi³em sobie, ¿e jednym z
wa¿niejszych elementów tego problemu
jest diagnoza oraz u�wiadomienie so-
bie, co niszczy kraj. ¯eby rozpocz¹æ ku-
racjê trzeba wiedzieæ, na co siê choruje.
- Wiadomo, ¿e kto ma pieni¹dze,
tego jest równie¿ w³adza. Ty jednak
nigdy nie zabiega³e� o ni¹. Biznes
nie by³ trampolin¹, z której móg³-
by� siêgn¹æ po w³adzê.
- Ten problem pojawia siê niemal w co
drugim wywiadzie. Maj¹c pieni¹dze,
móg³bym byæ - jak wskazuj¹ moi rozmów-
cy - niezale¿nym politykiem pracuj¹cym
dla dobra kraju. Kategorycznie jednak
odmawiam, bo uwa¿am, ¿e w Polsce jest
jeszcze tak wiele wa¿nych rzeczy do zro-
bienia, ¿e chcê siê im w³a�nie po�wiêciæ.
Takim ogromnym przedsiêwziêciem, tak-
¿e pod wzglêdem finansowym, które te-
raz realizujê, jest ProDoKs. Jest to inwe-
stycja w �wiadomo�æ spo³eczeñstwa.
Chcê, poprzez ksi¹¿ki przez nas zareko-
mendowane, uczyniæ ludzi szczê�liwszy-
mi. To próba postawienia przed cz³owie-
kiem pytañ: po co jestem?, co jest wa¿ne?,
co jest dobrem? Uwa¿am, ¿e odpowiada-
j¹c na nie mo¿na staæ siê cz³owiekiem
szczê�liwym, nawet maj¹c niewiele. Mo¿-
na byæ cz³owiekiem szczê�liwym nawet
wtedy, gdy przeciwko nam kto� wyci¹ga
argumenty niegodziwo�ci. Ja teraz wiem,
¿e z³o jest potrzebne, by dostrzec dobro.
Gdyby ta ilo�æ z³a, która zosta³a przeciw-
ko mnie skierowana, nie zosta³a u¿yta,
nie mia³bym okazji do wielu istotnych re-
fleksji, znacz¹cych zmian w sposobie po-
stêpowania, nie by³oby wreszcie lekcji po-
kory. Przekona³em siê, ¿e regu³y i
warto�ci, które ludzie stworzyli, s¹ bar-
dzo p³ynne.
- Dlaczego narzêdziem edukacji ma
byæ ksi¹¿ka, po któr¹ ludzie siêga-
j¹ coraz rzadziej?
- My�lê, ¿e to jest okresowa stagnacja i
w koñcu przekonamy siê, ¿e w³a�nie
ksi¹¿ka najbardziej rozwija nasz¹ wy-
obra�niê. Jest ona najsubtelniejszym
instrumentem do kszta³towania wiedzy
i �wiadomo�ci. Nie narzuca nam jej ani
g³os spikera w radiu, ani obraz przeka-
zywany przez telewizjê.
- Twoja hierarchia warto�ci zapew-
ne ulega³a ewolucji. Co by³o dla Cie-
bie najwa¿niejsze kiedy�, a co sta-
wiasz na pierwszym miejscu obecnie?
- Pomijaj¹c te m³odzieñcze zapêdy do
podró¿y i ¿eglarstwa, kiedy� najwa¿-
niejsze by³o dla mnie osi¹gniêcie suk-
cesu finansowego. Wówczas nie zdawa-
³em sobie sprawy z tego, ¿e d¹¿enie do

tego celu prowadzi w prostej linii do
ubezw³asnowolnienia. Dzisiaj za� na to
pytanie odpowiadam: byæ dobrym cz³o-
wiekiem. To znaczy potrafiæ przezwy-
ciê¿yæ w³asny egozim i - co chyba naj-
trudniejsze - umieæ przebaczaæ. To jest
bardzo trudne, ale mo¿liwe.
- Nie masz ¿alu do tych ludzi, któ-
rzy chcieli Ciê upokorzyæ?
- By³a to dla mnie wielka próba, ale
nauczy³em siê zapominaæ wyrz¹dzone
mi krzywdy. Doj�cie do takiej �wiado-
mo�ci nie by³o jednak ³atwe. Oczywi-
�cie, mam poczucie wielkiego ¿alu, bo
przecie¿ wszystko robi³em dla dobrego
imienia Polski w �wiecie. Teraz uwa-
¿am jednak, ¿e potrzebowa³em tego do
u�wiadomienia sobie, jakimi metodami
kierowane i zarz¹dzane jest pañstwo.
- Móg³by� wskazaæ winnych?
- Oczywi�cie i to bardzo precyzyjnie, ale
nie o�mielê siê tego zrobiæ.
- Zastanawia³e� siê nad sensem
twierdzenia: bogaty nigdy nie zro-
zumie biednego?
- Niekoniecznie musi ono odpowiadaæ
prawdzie, bo zazwyczaj bogaty wpierw
by³ cz³owiekiem biednym. Sam co� na
ten temat wiem i nie muszê daleko siê-
gaæ pamiêci¹. Dlatego czêsto zatrzymu-
jê siê przy jakiej� biednej, nieszczê�li-
wej osobie i dajê jak¹� kwotê pieniêdzy,
wywo³uj¹c jej wielk¹ rado�æ. Ale takie
odruchy wywo³uj¹ ogromn¹ frustracjê.
Wszystkich przecie¿ obdzieliæ nie mo¿-
na, wiêc ci, co nie dostali nic, zaczn¹
nas nienawidziæ. Dlatego od pewnego
czasu nie pomagam indywidualnym
osobom. Zrealizowa³em kilkana�cie
du¿ych przedsiêwziêæ, kilka nastêpnych
jest w trakcie i w zasadzie jestem ju¿
po okresie dzielenia siê pieniêdzmi.
- Pewnie wielu ludziom trudno to
zrozumieæ.

- Dlatego próbujê im wyt³umaczyæ, by ju¿
siê do mnie nie zwracali. Do tej pory na
cele charytatywne wyda³em grubo ponad
25 milionów dolarów. Warto te¿ wiedzieæ,
¿e od sprzedanych akcji Optimusa zap³a-
ci³em 40-procentowy podatek.
- Wymieñ swoje najwiêksze mate-
rialne dzie³a.
- Nie chcê, by wygl¹da³o to na chwalenie
siê, wiêc wska¿ê tylko te, które nie sta-
nowi¹ tajemnicy dla spo³eczeñstwa. Po-
wszechnie znany jest mój udzia³ w budo-
wie sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w
Krakowie-£agiewnikach, a tak¿e w cen-
trum edukacyjnym w Gródku nad Du-
najcem, przytulisku dla bezdomnych w
Grywa³dzie, no i ProDoKs - ostatnie moje
przedsiêwziêcie, w które zainwestowa³em
10 milionów dolarów. O innych nie chcê
wspominaæ, bo nie pomaga³em po to, by
siê teraz chwaliæ. Natomiast takich in-
westycji, na które przeznaczy³em kwoty
rzêdu 100-200 tysiêcy z³otych, by³o na-
prawdê tak wiele, ¿e ich wszystkich po
prostu nie pamiêtam.
- Co by� zmieni³ w swoim ¿yciu?
- Chyba niewiele, bo przecie¿ dotychczaso-
we moje ¿ycie by³o ciekawe i pe³ne wyzwañ,
uczy³o te¿ pokory, by wreszcie osi¹gn¹æ stan,
pozwalaj¹cy rozwijaæ siê wewnêtrznie. Nie,
niewiele bym chcia³ zmieniaæ...
- Gdy skoñczysz rozpoczête przed-
siêwziêcia, czym pó�niej bêdziesz
siê zajmowa³?
- Skoncentrujê siê jedynie nad kszta³-
towaniem �wiadomo�ci spo³eczeñstwa.
Przez dzia³alno�æ ProDoKsu i czêstsze
spotkania.
- Zatem zapraszam do Brzeska.
- Z przyjemno�ci¹ odwiedzê rodzinne
strony.

Rozmawia³
MAREK LATASIEWICZ

GALERIA S£AWNYCH BRZESZCZAN

ProDoKs - ostatnie du¿e przedsiêwziêcie Romana Kluski.
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BRATANKOWIE Z WIZYT¥

- Wspó³praca miêdzy naszymi miasta-
mi trwa ju¿ 10 lat, ale do tej pory ogra-
nicza³a siê w³a�ciwie do wymiany ofi-
cjalnych delegacji oraz nielicznych grup
sportowych - mówi szefowa wêgierskiej
delegacji, pani Pasztor Imrene- cz³onek
zespo³u ds. kontaktów miast bli�nia-
czych. Lata mijaj¹ i nale¿y ogólne ramy
wype³niæ konkretn¹ tre�ci¹. Miêdzy in-
nymi w tym celu przyjechali�my do
Brzeska.
Pawe³ Chojnowski z Gminnego
O�rodka Informacji Europejskiej przed-
stawi³ dwa projekty, które mog¹ byæ fi-
nansowane z funduszy Unii Europej-
skiej w ramach programu Kultura 2000.
Pierwszy z nich, w którym musz¹
uczestniczyæ minimum trzy miasta z
trzech krajów, dotyczy bibliotek, a g³ów-
nym celem jest popularyzacja czytelnic-
twa w�ród m³odzie¿y. Wybiera siê ka-
non kilkuset ksi¹¿ek najwa¿niejszych
dla kultury danego kraju, zakupuje dla
bibliotek, a nastêpnie udostêpnia te
pozycje w specjalnym serwerze inter-
netowym. Minimalna warto�æ tego pro-
jektu to 100 tys. euro. Ka¿de z miast
uczestnicz¹cych w projekcie ponios³oby
koszty w wysoko�ci 15 tys. euro, a pozo-
sta³e 85% sfinansuje Unia Europejska.
Drugi projekt, który spotka³ siê z du-
¿ym zainteresowaniem Wêgrów, to �Od-
krywanie przez M³odzie¿ Korzeni Eu-
ropy�. Projekt realizowany by³by przez
okres od jednego do trzech lat. Przy
projekcie jednorocznym wymagany jest
udzia³ trzech partnerów, przy d³u¿szym
- piêciu i wiêcej. Przy projekcie trzylet-
nim Unia zwraca 60% poniesionych
kosztów. Celem projektu jest poznawa-
nie historii krajów cz³onkowskich przez
m³odzie¿. W naszym konkretnym przy-
padku projekt obejmowa³by odkrywa-
nie s³owiañskiego gro-
dziska z IX w. na
Bocheñcu. W pracach
uczestniczy³aby m³o-
dzie¿ z miast partner-
skich na zasadzie wo-
lontariatu. M³odzie¿
pracowa³aby co drugi
dzieñ, pozosta³y czas
wykorzystuj¹c na wy-
cieczki turystyczno-
krajoznawcze. Wêgrzy,
którzy posiadaj¹ u sie-
bie park archeologicz-
ny i spore w tym wzglê-
dzie do�wiadczenie, s¹ pewni, ¿e ta
propozycja mo¿e byæ z powodzeniem
realizowana. Gwarantuj¹, ¿e spotka siê
z du¿ym poparciem w ich mie�cie. De-
klaruj¹ tak¿e zainteresowanie projek-
tem W³ochów, z którymi maj¹ bardzo
bliskie kontakty i Rumunów z Sowaty.

Nowe tre�ci

okazji Dni Brzeska go�cili�my delegacjê partnerskiego miasta Saschalombatta na
Wêgrzech. Ocenie dotychczasowych kontaktów i wytyczeniu konkretnych kierunków
dalszej wspó³pracy po�wiêcone by³o spotkanie delegacji Bratanków z zastêpc¹ burmistrza
Brzeska -  Krzysztofem Bigajem, pracownikami Gminnego O�rodka Informacji
Europejskiej oraz Biura Promocji i Rozwoju Urzêdu Miejskiego.

Z

My zaprosimy do programu Niemców z
Langenenslingen i tym samym móg³by
byæ realizowany projekt trzyletni.
Z du¿ym zrozumieniem spotka³y siê
propozycje burmistrza Bigaja, dotycz¹-
ce  intensyfikacji wymiany sportowej
m³odzie¿y, ju¿ nie tylko m³odych pi³ka-

rzy, ale tak¿e p³ywaków, tenisistów  oraz
wêdkarzy. Ustalono tak¿e zasady kon-
taktów biznesowych, które maj¹ byæ
realizowane w okre�lonych, interesuj¹-
cych obie strony dzia³ach.
Prowadzone rozmowy spotka³y sie z
du¿ym zainteresowaniem naszych

wêgierskich partnerów. O¿ywi³y i wype³-
ni³y konkretn¹ tre�ci¹ umowy o wspó³-
pracy miêdzy naszymi miastami oraz
przenios³y punkt ciê¿ko�ci z oficjalnych
kontaktów w³adz na ¿ywe kontakty miê-
dzy wiêkszymi grupami mieszkañców,
w tym wymianê miedzy polskimi i wê-

gierskimi rodzinami.
Ca³a delegacja Sascha-
lombatty w sk³adzie:
Pasztor Imrene, Ba-
nyai Palne, Toth Ga-
bor, Geier Ferenc,
Nemeth Jozsef - by³a
zachwycona piêknem
naszego regionu (wszy-
scy byli w Brzesku po
raz pierwszy), otwarto-
�ci¹ i serdeczno�ci¹
mieszkañców, a tak¿e
bogactwem imprez
zwi¹zanych z Dniami

Brzeska. Byli te¿ pod wra¿eniem noc-
nych uroków Krakowa. Niektórzy za-
stanawiali siê nawet czy w przysz³ej
zjednoczonej Europie, nie by³oby lepiej
przeprowadziæ siê z Saschalombatty
do� Brzeska.

RC

Nasi go�cie zastanawiaj¹ siê, jalimi tre�ciami wype³niæ wspó³pracê zaprzyja�nionych miast.
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Kto ogrzeje?

Brzeski szpital im. Ludwika Rydygie-
ra jest jedn¹ z wiêkszych tego typu pla-
cówek w  województwie. Funkcjonuje
w nim 11 oddzia³ów, 24 poradnie spe-
cjalistyczne oraz szereg pracowni i
zak³adów diagnostyki medycznej. SP
ZOZ daje zatrudnienie ponad 900 oso-
bom. Na zdrowy rozs¹dek, wszystko w
takiej sytuacji powinno byæ w porz¹d-
ku, gdyby nie braki finansowe w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia i marne
kontrakty na us³ugi medyczne, których
renegocjowanie i tak nie przynosi po-
¿¹danych efektów.

Ponad normê
Problem polega na tym, i¿ do koñca
maja wiêkszo�æ oddzia³ów brzeskiego
szpitala wykona³o ju¿ ponad 100 pro-
cent us³ug przewidzianych w umowach
z NFZ. Dla przyk³adu warto podaæ, ¿e
oddzia³ chorób wewnêtrznych, w zakre-
sie hospitalizacji pacjentów do trzech
dni, wykona³ dotychczas 138 % zadañ,
wynikaj¹cych z umów, oddzia³ pedia-
tryczny - 137 %, a oddzia³ urologiczny
- 134 %. Jeszcze wiêcej pacjentów ob-
s³uguj¹ poradnie. Wydawaæ by siê mo-
g³o, ¿e to dobrze, i¿ tutejszy szpital cie-
szy siê zaufaniem pacjentów i chc¹ oni
korzystaæ z jego us³ug, gdyby tylko Na-
rodowy Fundusz Zdrowia zechcia³ p³a-
ciæ za us³ugi wykonane ponad normê.

trakcie czerwcowej sesji Rady Miejskiej Brzeska wiele uwagi po�wiêcono
problemom SP ZOZ. Trwaj¹ca restrukturyzacja, zad³u¿enie oraz plano-
wana... termomodernizacja spêdza sen z oczu nie tylko w³odarzom szpitala,
ale i samorz¹dowcom.

W

Z tego te¿ powodu zad³u¿enie szpitala
nie spada.
Rodz¹ siê wiêc coraz to nowe pomys³y
na odd³u¿enie brzeskiej placówki.
Jednym z kluczowych rozwi¹zañ ma-
j¹cych w przysz³o�ci przynie�æ
oszczêdno�ci, ma byæ wykonanie kom-
pleksowej termomodernizacji ca³ego
obiektu. Ma ona kosztowaæ w sumie
5,3 mln. z³ i obejmowaæ wymianê sto-
larki okiennej, ocieplenie �cian i stro-
pów oraz modernizacjê wêz³a ciep³ow-
niczego. SP ZOZ otrzyma na ten cel
dotacjê w wysoko�ci 65 %, a pozosta³e
�rodki maj¹ pochodziæ z preferencyj-
nego kredytu.

Termomodernizacja
Podjêcie tematu termomodernizacji
wywo³a³o wiele nieporozumieñ dotycz¹-
cych dostarczania ciep³a do budynku
szpitala. Ostatni audyt wykaza³ bo-
wiem, ¿e w opracowanym planie nie
przewidziano Miejskiego Przedsiêbior-
stwa Energetyki Cieplnej jako dostaw-
cy ciep³a, a zasugerowano jako tañsze
wybudowanie kot³owni gazowej. Wzbu-
dzi³o to sprzeciw ze strony MPEC, a
radni postanowili stan¹æ w obronie
miejskiej spó³ki.
- W ci¹gu roku szpital zu¿ywa³ ok. 15
tys. GJ (gigad¿uli) energii cieplnej.
W 2002 r. cena jednej jednostki usta-

lonej przez MPEC wynios³a 36,67 z³,
co dawa³o ³¹czny koszt 415 tys. z³ -
mówi³a dyrektor SP ZOZ, Józefa
Szczurek. - Dodatkowo w zimie wiele
pomieszczeñ dogrzewano grzejnikami
elektrycznymi, a ciep³¹ wodê gazem.
W ramach nowej inwestycji zamierza-
my zlikwidowaæ kot³y parowe i central-
n¹ klimatyzacjê. Po wykonaniu
wszystkich prac koszt ogrzewania rocz-
nego powinien spa�æ do 238 tys. z³ -
doda³a dyrektor.
Zasadno�ci przeprowadzenia termomo-
dernizacji nikt nie kwestionowa³, na-
tomiast radny Zbigniew Mastalerz
pyta³ dlaczego w planie nie zosta³
uwzglêdniony MPEC? Tak¿e przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej, Lech Piku-
³a, zauwa¿y³, ¿e przedsiêbiorstwo po-
trafi³o udowodniæ, i¿ jest w stanie
wyprodukowaæ ciep³o 30 % taniej ni¿
kot³ownie gazowe. Dyrektor Szczurek
odpar³a jednak, i¿ szpital opiera siê na
opracowanym projekcie i koszt MPEC
jest zbyt wysoki.
Problem przeanalizowa³ tak¿e wicepre-
zes MPEC, Edward Rozwadowski:
- Dziwi mnie dlaczego w tym przedsiê-
wziêciu MPEC nie by³ brany pod uwa-
gê, a projekt obejmuje tylko kot³owniê
gazow¹ jako alternatywne �ród³o ener-
gii. Nie obejmuje natomiast projektu
od strony istniej¹cego przecie¿ wêz³a
ciep³owniczego. Kot³ownia gazowa jest
najlepsza w okresie letnim i jest ko-
nieczna jako drugie �ród³o ciep³a. Ale
w okresie sezonu grzewczego nic nie
stoi na przeszkodzie, by�my to ciep³o
dostarczali. Mo¿emy równie¿ na w³a-
sny koszt zmodernizowaæ wêze³. Aby
to jednak zrobiæ, musimy mieæ zgodê
szpitala. To, ¿e cena jest wysoka jest
efektem braku termomodernizacji, ale
po jej wykonaniu ceny bêd¹ porówny-
walne.
Niestety, problem w dalszym ci¹gu nie
zosta³ rozwi¹zany. Najbardziej radnych
boli fakt, i¿ spó³ka miejska, jak¹ jest
MPEC, zostaje w³a�nie pozbawiana
znacznego �ród³a dochodu. Szpital jest
jednym z najwiêkszych odbiorców ener-
gii cieplnej w Brzesku. Wiêc szkoda
by³oby straciæ takiego klienta.

Czarnik za Waresiaka
W zwi¹zku z objêciem funkcji dyrek-
tora Krytej P³ywalni przez radnego
Jana Waresiaka jego mandat wygas³.
Jego miejsce zaj¹³ Marian Czarnik,
który, startuj¹c w wyborach z tej sa-
mej listy KWW �Wspólnota Samorz¹-
dowa�, uzyska³ kolejno najwiêksz¹ licz-
bê g³osów. Podczas czerwcowej sesji
z³o¿y³ on uroczyste �lubowanie i móg³
od tej chwili uczestniczyæ w debacie.
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W BRZESKU I OKOLICY

Tak¿e sporo zmian zasz³o w sk³adach
osobowych komisji dzia³aj¹cych przy
Radzie Miejskiej, g³ównie z powodu
wspomnianego przej�cia do pracy w
p³ywalni Jana Waresiaka. I tak, na jego
miejsce w Komisji O�wiaty, Kultury i
Sportu powo³any zosta³ Marian Czar-
nik oraz dodatkowo Krzysztof Oj-
czyk, a do Komisji Statutowej Zbi-
gniew Mastalerz. Uzupe³niono ponadto
sk³ad Komisji Gospodarki Finansowej
o Jana Kusiaka i Komisji ds. Zdro-
wia, Pomocy Spo³ecznej i Rodziny o
Krzysztofa Dudziñskiego.

Protest odrzucony
Rada Miejska w Brzesku podjê³a
uchwa³ê odrzucaj¹c¹ protest wniesio-
ny do projektu zmiany planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
miasta, dotycz¹cego czterech dzia³ek
przy ul. Wiejskiej. Swoje zastrze¿enia
wnios³a Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. W uzasadnieniu
uchwa³y czytamy m.in: �Projekt czê-
�ciowej zmiany planu (...) zosta³ bran-
¿owo uzgodniony, m.in. z w³a�ciwymi
zarz¹dcami dróg. Przedmiotowe dzia³-
ki nie przylegaj¹ bezpo�rednio do ist-
niej¹cej ani planowanej ul. Le�nej.
Zmiana dotychczas obowi¹zuj¹cego
planu nie narusza ustaleñ polityki
przestrzennej zawartej w Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta
Brzeska (...). W obecnej sytuacji w³a-
�ciciele spornych gruntów bêd¹ mogli
te tereny wykorzystaæ pod budownic-
two mieszkaniowe.

Kombatanci awansowali
Posiedzenie Rady sta³o siê równie¿ oka-
zj¹ do wrêczenia kombatantom awan-

sów na wy¿sze stopnie oficerskie. No-
minacje otrzymali: ppor. Józef Ko³o-
dziej, ppor. Stefan Marzec oraz ppor.
W³adys³aw Skalski.

IRENEUSZ
WÊGLOWSKI

Do wypadku dosz³o na prostym odcinku
jezdni, a przyczyn¹ nie by³y bynajmniej
z³e warunki atmosferyczne. Prokuratu-
ra ustala jeszcze przyczyny zdarzenia i
zbyt wcze�nie mówiæ o szczegó³ach. Je-
den z kierowców nie zachowa³ ostro¿no-
�ci podczas wyprzedzania, a w dodatku
jecha³ ze znaczn¹ prêdko�ci¹. Pewne jest,
¿e czo³owo zderzy³y siê �Opel� i �Skoda�,
które zahaczy³y jeszcze o busa. Si³a ude-
rzenia by³a tak olbrzymia, i¿ ze �Skody�
jad¹cej na s¹deckich numerach rejestra-
cyjnych zosta³a tylko miazga. Wewn¹trz
straci³a ¿ycie ca³a czteroosobowa rodzi-
na, w tym 11-letnie dziecko. Tragicznie
zakoñczy³a siê tak¿e podró¿ dwóch osób

Tragedia na drodze
Ju¿ dawno statystyki policyjne nie notowa³y takiego nieszczê�cia, jakie
wydarzy³o siê 6 lipca. Sze�æ osób ponios³o �mieræ, a jedna w stanie ciê¿kim
zosta³a odwieziona do szpitala - to bilans tragicznego wypadku drogowego,
jaki wydarzy³ siê tej feralnej niedzieli tu¿ po godzinie 22 na drodze krajowej
K-75 w Uszwi. W karambolu zginê³a rodzina z s¹decczyzny i dwoje
mieszkañców Porêby Spytkowskiej.

jad¹cych �Oplem�, którzy tak¿e ponie�li
�mieræ na miejscu. Byli to mieszkañcy
Porêby Spytkowskiej w gminie Brzesko.
Droga krajowa nr 75 zablokowana by³a
niemal przez ca³¹ noc z 6 na 7 lipca, gdy¿
trwa³y czynno�ci prokuratorskie i akcja
usuwania skutków wypadku. W tym
czasie policjanci kierowali ruch tranzy-
towy na objazdy. Z dodatkowym zagro-
¿eniem musieli siê tak¿e zmierzyæ stra-
¿acy, którzy nie mogli dopu�ciæ do
zap³onu paliwa wyciekaj¹cego z wraku
�Skody�. Odciêcie zasilania akumulato-
ra sta³o siê niemo¿liwe, gdy¿ w tych
modelach aut znajduje siê on pod tyl-
nym siedzeniem.        (IW)
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W ci¹gu ostatnich dwóch lat wiele siê
wydarzy³o w sferze rozwoju i moderni-
zacji brzeskiego DPS-u. Dziêki wspar-
ciu finansowemu w wysoko�ci 7,5 tys. z³
z Fundacji �Wspólna Droga� wykonano
remont podwórka, na którym podopiecz-
ni o�rodka w okresie letnim spêdzaj¹
wiêkszo�æ czasu. Swój udzia³ w wyposa-
¿aniu ogródka ma tak¿e tutejszy browar.
Parasole, stoliki i krzese³ka pochodz¹
bowiem w³a�nie od okocimskich piwo-
warów. Wybudowano wreszcie windê,
pozwalaj¹c¹ swobodnie siê poruszaæ nie-
pe³nosprawnym na wózkach.
Najwiêksz¹ bol¹czk¹ Domu Pomocy Spo-
³ecznej s¹ jednak warunki lokalowe. Jest
ciasno. Piêædziesi¹t osób, w wieku od 12
do 50 lat z upo�ledzeniem umys³owym,
a tak¿e fizycznym, przebywa w niewiel-
kich salach. Brakuje miejsca na zorga-
nizowanie �wietlicy, czy sali gimnastycz-
nej z prawdziwego zdarzenia. Budynek
pamiêta pocz¹tek ubieg³ego stulecia i
tylko dziêki zaanga¿owaniu prowadz¹-
cych o�rodek, spe³nia podstawowe wy-
mogi funkcjonalne. Koncepcja rozbudo-
wy istnieje ju¿ od dawna, jednak brak
�rodków finansowych uniemo¿liwia re-
alizacjê tego pomys³u.
- W zwi¹zku z tym, ¿e obiekt jest w³a-
sno�ci¹ Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebni-
czek, nie mo¿emy siê staraæ o dofinan-
sowanie z bud¿etu pañstwa - mówi s.
El¿bieta, kierowniczka brzeskiego o�rod-

Kto pomo¿e
siostrom?

ka. - Musimy zgromadziæ przynajmniej
czê�æ �rodków, gdy¿ ¿aden fundusz nie
wspomo¿e inwestycji ca³o�ciowo.
Byæ mo¿e rozwi¹zaniem mog³yby byæ
�rodki pomocowe z Unii Europejskiej, ale
nie ma pewno�ci, czy na takie dofinan-
sowanie mo¿na liczyæ. Obecnie, byæ mo¿e
jeszcze w tym roku, uda siê dobudowaæ
taras, który pozwoli najm³odszym prze-
bywaæ na �wie¿ym powietrzu bez ko-
nieczno�ci przewo¿enia ich do ogrodu.
Administrator domu liczy na wsparcie
w tej kwestii ze strony miasta, powiatu
i funduszu ko�cielnego.
Warto dodaæ, i¿ dla podopiecznych brze-
ski o�rodek to w zasadzie jedyny dom.
Istnieje zasada, ¿e je�li osoby przebywaj¹
tutaj co najmniej od piêciu lat to ju¿ po-
zostaj¹. Poniewa¿ ich upo�ledzenie umy-
s³owe jest znaczne, a dodatkowo s¹ nie-
sprawni fizycznie (g³usi, niewidomi,
niemowy, nie poruszaj¹cy siê) bardzo
trudno przystosowaæ ich do samodziel-
nego ¿ycia. Wymagaj¹ oni ca³odobowej
opieki lekarzy, psychologów, sióstr.
Z pomoc¹ przychodzi im m.in. m³odzie¿
skupiona w Grupie Dobrego £azarza,
dzia³aj¹ca przy Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Brzesku. Wolontariat
nie jest w naszym mie�cie popularny, ale
s¹ ju¿, jak widaæ, pierwsze zwiastuny
zaanga¿owania m³odych ludzi w bezin-
teresown¹ dzia³alno�æ spo³eczn¹.

(IW)

GRUPA pracowników Wydzia³u Edu-
kacji Starostwa Powiatowego w Brze-
sku oraz reprezentacja nauczycieli
szkó³ ponadpodstawowych z terenu
powiatu brzeskiego go�ci³a we Lwo-
wie i Mo�ciskach na Ukrainie. Celem
wizyty by³o zacie�nienie kontaktów
z nauczycielami polskich szkó³ za na-
sz¹ wschodni¹ granic¹. Rozmawiano
o wymianie m³odzie¿y, a tak¿e koniecz-
no�ci wspierania, borykaj¹cych siê
z ogromnymi problemami, polskich
placówek o�wiatowych na Ukrainie.

Z INICJATYWY Wies³awa Gibesa, na-
uczyciela wychowania fizycznego
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Brzesku, ju¿ od kilku lat prowa-
dzona jest w�ród maturzystów tej placów-
ki akcja honorowego dawstwa krwi. Rok-
rocznie, pod koniec maja, liczna grupa
maturzystów odwiedza krakowski Insty-
tut Pedriatrii, aby tam oddaæ najcenniej-
szy z leków, w³asn¹ krew, na potrzeby le-
czonych tam dzieci. Tak¿e w tym roku
m³odzie¿ z ZSP nr 2 odda³a ponad 22 litry
bezcennego p³ynu. Wyjazdy s¹ mo¿liwe
dziêki ¿yczliwo�ci sponsorów. W tym roku
wyjazd umo¿liwi³ p. Marek Wiêckowski -
w³a�ciciel Sk³adu Chemiczno-Budowlane-
go, za co organizator i m³odzie¿ sk³adaj¹
mu wyrazy wdziêczno�ci.

POWA¯NYM problemem brzeskiej
gminy jest brak lokalizacji nowego
sk³adowiska odpadów komunalnych.
To w Jadownikach zape³nia siê
i nied³ugo zostanie zamkniête. Stara-
nia o lokalizacjê budowy zak³adu utyli-
zacji �mieci na terenach miêdzy Bu-
czem a Mokrzyskami spotka³y siê
z ostrym protestem b¹d� rad so³ec-
kich, b¹d� mieszkañców w tych miej-
scowo�ciach. Nie przemawia³y argu-
menty o niskiej szkodliwo�ci
nowoczesnego zak³adu utylizacji od-
padów, a tak¿e mo¿liwo�ci zatrudnie-
nia kilkudziesiêciu ludzi z tego rejonu.
Skoro mieszkañcy tych so³ectw nie ro-
zumiej¹ wy¿szej potrzeby spo³ecznej,
nie przemawia do ich wyobra�ni fakt,
¿e ju¿ wkrótce �mieci bêd¹ musia³y byæ
wywo¿one za Olkusz lub pod Rzeszów
(w ka¿dym przypadku ponad 100 km) i
ceny wywo¿enia drastycznie wzrosn¹,
to proponujemy panu burmistrzowi
rozpisanie referendum gminnego. Nie
mo¿e przecie¿ niewielka czê�æ spo³ecz-
no�ci decydowaæ za wszystkich miesz-
kañców naszej gminy.

rwaj¹ intensywne zabiegi o realizacjê koncepcji rozbudowy Domu Pomocy
Spo³ecznej przy ul. Starowiejskiej, prowadzonego przez siostry s³u¿e-
bniczki NMP. Od lat czekaj¹ gotowe pomys³y, s¹ chêci, natomiast brakuje
pieniêdzy i sponsorów, którzy mogliby potrz¹sn¹æ kies¹...
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Pozostawanie d³u¿szy czas bez pracy po-
woduje ró¿nego rodzaju depresje, poczu-
cie odrzucenia przez spo³eczeñstwo,
a tak¿e staje siê czynnikiem krymino-
gennym. Szczególnie niebezpieczne jest
bezrobocie w�ród ludzi m³odych, którzy
ukoñczyli ró¿nego rodzaju szko³y, a na-
wet studia wy¿sze.
Aby przynajmniej w pewnym stopniu po-
móc bezrobotnym z naszego regionu, sto-
warzyszenie Rodzina Kolpinga podjê³o siê
realizacji projektu �Access 2000� - finan-
sowanego przez Uniê Europejsk¹ w ra-
mach funduszu PHARE. Celem projektu
jest kompleksowa pomoc dla osób bezro-

botnych i ich rodzin, obejmuj¹ca zarówno
pomoc w poszukiwaniu pracy jak i podno-
szeniu kwalifikacji, nabywaniu nowych
umiejêtno�ci pozwalaj¹cych osobom bez-
robotnym poruszaæ siê na rynku pracy oraz
tworzeniu warunków do podejmowania
dzia³alno�ci gospodarczej, �wiadczenia
pomocy w zakresie wypracowania nawy-
ków i kreowania postaw twórczych.
- Centrum dzia³a od listopada 2002 roku -
mówi przewodnicz¹cy i zarazem koordy-
nator projektu Józef Pabian. - Pomoc
�wiadczona osobom zg³aszaj¹cym siê do
nas jest ogólnie dostêpna i bezp³atna. W
ci¹gu 6 miesiêcy przyjêli�my i zarejestro-
wali 720 osób. Centrum dzia³a g³ównie
jako punkt aktywnego poszukiwania pra-
cy. Przyjmujemy zg³oszenia od bezrobot-
nych, oferty pracy, równie¿ krótkotrwa³ej
lub sezonowej, informujemy poszukuj¹ce-
go pracy o konkretnej ofercie pod k¹tem
wymagañ stawianych przez pracodawcê i
organizujemy spotkania kandydatów do
pracy z pracodawcami. W minionym okre-
sie skierowano do pracodawców 73 oso-
by. Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê
szkolenia i kursy organizowane w kolpin-
gowskim Centrum dla Bezrobotnych.
W minionym okresie zorganizowano sze-
reg warsztatów, np. warsztaty readapta-

ednym z najwa¿niejszych problemów naszego pañstwa i naszego regionu
jest ci¹gle zwiêkszaj¹ce siê bezrobocie. Staje siê ono przyczyn¹ wielu
tragedii osobistych i rodzinnych. Niestety, nie ma innego skutecznego
lekarstwa na tê dolegliwo�æ, jak tylko znalezienie pracy. Szkopu³ w tym,
¿e obecne warunki spo³eczno-gospodarcze nie sprzyjaj¹ rozwi¹zaniu tego
pal¹cego problemu�

J

   KOLPING
bezrobotnym

cyjne, które trwa³y 20 godzin, a wziê³o w
nich udzia³ 30 osób. By³y one skierowane
w pierwszej kolejno�ci do osób d³ugotrwa-
le bezrobotnych, dotkniêtych tzw. �syn-
dromem bezradno�ci�, zw³aszcza kobiet.
Ich celem by³o przygotowanie do umie-
jêtnego znalezienia siê na rynku pracy.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli
praktyczn¹ umiejêtno�æ pisania podañ,
CV, listów motywacyjnych itp. Szkole-
niem, które mia³o na celu podniesienie
kwalifikacji zawodowych, poprzez naby-
cie dodatkowych umiejêtno�ci, by³ kurs
komputerowy, z którego skorzysta³o 35
osób. Przeprowadzono równie¿ dwustop-

niowy, 60-godzinny kurs jêzyka niemiec-
kiego. Skierowany by³ on do m³odzie¿y
pragn¹cej odbyæ w przysz³o�ci praktykê
zawodow¹ w krajach Unii Europejskiej,
kierowanych do pracy w Niemczech przez
Rodzinê Kolpinga, a tak¿e tych, którzy
pragnêli podnie�æ swoje jêzykowe kwali-
fikacje. Na innych kursach mo¿na przy-
uczyæ siê do zawodu sekretarki lub zdo-
byæ podstawy wiedzy o tworzeniu i
prowadzeniu w³asnej dzia³alno�ci gospo-
darczej. Wszystkie kursy i szkolenia koñ-
cz¹ siê wydaniem odpowiednich za�wiad-
czeñ i certyfikatów. Dodatkowo
prowadzimy doradztwo prawne i zawo-
dowe, zajmuj¹ siê tym prawnik i psycho-
log - dodaje Józef  Pabian.
Zarówno koordynator, jak i dzia³acze Kol-
pinga, pracuj¹ na zasadzie wolontariatu.
W aktualnej sytuacji, gdy bezrobocie w
Brzesku i rejonie siêga 20%, ka¿da inicja-
tywa maj¹ca na celu poprawê tej sytuacji
jest niezwykle cenna. Ka¿de nowe miej-
sce pracy, zatrudnienie bezrobotnego na-
wet na nied³ugi okres, to szczê�cie tego
cz³owieka i jego rodziny. Nawet je¿eli tej
pracy nie ma, to mo¿liwo�æ spotkania siê,
porozmawiania o istniej¹cych problemach
i próbach znalezienia zatrudnienia dla wie-
lu s¹ bezcenn¹ pomoc¹. RC

SILNA grupa z brzeskiego magistra-
tu: burmistrz Jan Musia³, jego zastêp-
ca Krzysztof Bigaj i pracownica biura
promocji Joanna Hajdo - uczestniczy-
³a w programie TVP 2 ��niadanie
z pytaniem�. Starali siê oni reklamo-
waæ nasz¹ gminê pod k¹tem atrak-
cyjno�ci turystycznej. Akcentowano
doskona³e po³o¿enie naszego regio-
nu, na pograniczu Wy¿yny Sando-
mierskiej i Pogórza Wielickiego, za-
chwalano  mo¿liwo�ci aktywnego
spêdzenia wolnego czasu w oparciu
o szybko rozwijaj¹c¹ siê bazê sporto-
wo-rekreacyjn¹. Zabrak³o jednak cza-
su na przybli¿enie zabytków histo-
rycznych ziemi brzeskiej, których jest
przecie¿ niema³o.

ZASKOCZENIE i wzburzenie w brze-
skim �rodowisku lekarskim wywo³a³o
mianowanie by³ego wicestarosty brze-
skiego Czes³awa Midy, na stanowisko
g³ównego specjalisty ds. logistyki szpi-
tala im. Ludwika Rydygiera w Brzesku.
Przeciwko Midzie toczy siê bowiem
postêpowanie prokuratorskie, w trak-
cie którego przyzna³ siê on do fa³szo-
wania podpisów na fakturach, za co
grozi kara pozbawienia wolno�ci. Pa-
nuje powszechna opinia, ¿e dyrektor
szpitala mianowa³a Midê na ¿yczenie
starosty powiatowego.

JU¯ od czterech lat w Brzesku organi-
zowane s¹ Spartakiady Osób Niepe³-
nosprawnych, których duchowym
przywódc¹ jest zastêpca burmistrza
Krzysztof Bigaj. Jest to znakomita oka-
zja do integracji osób niepe³nospraw-
nych z tymi, których los potraktowa³
³agodniej. W tej edycji spartakiady, któ-
ra odby³a siê na stadionie Okocimskie-
go Klubu Sportowego, wziê³o udzia³
dwana�cie ekip z ca³ej Ma³opolski.
Reprezentowane by³y Warsztaty Tera-
pii Zajêciowej m.in. z Bochni, Brzeska,
Bia³ej Ni¿nej, Gorlic, Podolan, Proszó-
wek, Sio³kowa, Stró¿, Tarnowa, Woli
Rzêdziñskiej, Dom Dziecka w Jasieniu,
Dom Pomocy Spo³ecznej w Brzesku
i dru¿yna woluntariuszy. Ka¿dy
z uczestników móg³ spróbowaæ swych
si³ w licznych konkurencjach, a najlepsi
otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Po
czê�ci sportowej uczestnicy bawili siê
przy d�wiêkach dyskotekowych ryt-
mów, mogli tak¿e wzi¹æ udzia³ w  kon-
kursie piosenki i tañca.
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- Z inicjatywy Stowarzyszenia Wspie-
rania Rozwoju M³odzie¿y �Wzrasta-
nie� w Brzesku, którego pani jest
prezesem, od wrze�nia bie¿¹cego
roku ma rozpocz¹æ dzia³alno�æ ka-
tolickie gimnazjum i liceum. Co
wp³ynê³o na podjêcie takiej decyzji?
- �rodowiska katolickie w Brzesku ju¿ od
blisko 10 lat wystêpowa³y z inicjatyw¹
utworzenia katolickiej placówki o�wiato-
wej  w naszym mie�cie, powo³uj¹c siê na
wielowiekow¹ tradycjê szkolnictwa para-
fialnego w Brzesku. W statucie naszego
Stowarzyszenia, powsta³ego w 1999 roku
przyjêli�my dwa g³ówne zadania: pierw-
sze to wydawanie ogólnopolskiego czaso-
pisma dla m³odzie¿y �Wzrastanie�, a dru-
gie to powo³anie szko³y katolickiej.
Szukali�my obiektu, który nadawa³by siê
na szko³ê. By³y ró¿ne propozycje: miêdzy
innymi przy ul. Mickiewicza, tam gdzie
znajduje siê stara hala sportowa, pó�niej
przymierzano siê do internatu ZSME. Po
kilkuletnich uporczywych staraniach,
które aktywnie wspiera³ ks. proboszcz
Zygmunt Bochenek, uzyskali�my odpo-
wiednie lokum. Jest nim budynek daw-
nego ambulatorium przy ul. Browarnej,
przekazany przez w³a�ciciela, Spó³kê
Carlsberg-Okocim, starostwu powiatowe-
mu, a ono wydzier¿awi³o obiekt nasze-
mu stowarzyszeniu na okres 10 lat, z
mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia dzier¿awy lub
przekazania na w³asno�æ.
- Przejêty przez Was budynek od
dawna nie by³ eksploatowany, trze-
ba go te¿ przystosowaæ do celów

Elitarne
wzrastanie

Z  Mari¹ Babicz o nowo powstaj¹cej szkole katolickiej w Brzesku
rozmawia Ryszard Cuber

edukacyjnych. W budynku znajdo-
wa³a siê pracownia rentgenowska,
a w jej �cianach o³owiane p³yty, czy
to nie bêdzie mia³o negatywnego
wp³ywu na zdrowie m³odzie¿y...
- Przy adaptacji budynku ogromnie pomo-
g³a nam sekcja ekonomiczna dzia³aj¹ca w
ramach Rady Parafialnej przy ko�ciele �w.
Jakuba. Przyznajê, ¿e remont trochê nas
przerós³ - trzeba by³o wymieniæ instalacjê
elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹, a tak¿e
zmodernizowaæ kot³owniê i instalacjê
grzewcz¹, sanitariaty, wymieniæ posadz-
ki. Jednak ogromn¹ pomoc¹ s³u¿¹ nam
ludzie dobrej woli, wykonuj¹c nieodp³at-
nie szereg prac. Szukamy sponsorów -
tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e szko³a katolicka
ma racjê bytu, wszystkich, którzy mog¹
s³u¿yæ rad¹, pomoc¹ materia³ow¹ i finan-
sow¹. Bardzo pomagaj¹ nam parafianie,
sk³adaj¹c datki w czasie organizowanych
przez nas zbiórek. A sala po pracowni rent-
genowskiej, o której pan wspomina, zosta³a
ca³kowicie skuta, wyremontowana i nic
m³odzie¿y nie zagra¿a. Mamy na to pozy-
tywn¹ opiniê sanepidu.
- Same sale lekcyjne to nie wszyst-
ko. Jak rozwi¹¿ecie sprawê chocia¿-
by wychowania fizycznego? Przecie¿
nie dysponujecie infrastruktur¹
sportowo-rekreacyjn¹.
- W naszym budynku bêdzie przysposo-
biona salka gimnastyczna, w parku znaj-
duje siê boisko, z którego bêdziemy ko-
rzystaæ, my�limy tak¿e o wykorzystaniu
hali, z której korzysta³a m³odzie¿ ucz¹ca
siê w pa³acu Goetzów. W pobli¿u znajdu-

je siê stadnina koni �Konik�, z w³a�cicie-
lem której prowadzimy rozmowy na te-
mat zajêæ z hippiki, poza tym bêdziemy
korzystaæ, na podobnych zasadach jak
inne szko³y, z krytej p³ywalni.
- Gimnazjum i liceum to nie tylko
baza, to przede wszystkim uczniowie
i nauczyciele. Jak wygl¹da nabór i
kto tê m³odzie¿ bêdzie uczy³?
- Staramy siê tê szko³ê dobrze zorganizo-
waæ. W tym celu uczestniczymy w ró¿ne-
go rodzaju konferencjach, spotkaniach,
podczas których staramy siê poznaæ struk-
tury i formy organizacyjne szkó³ niepu-
blicznych z uprawnieniami szkó³ publicz-
nych, bo tak¹ bêdzie nasza szko³a. W
wyniku przeprowadzonej rekrutacji,
mamy ju¿ wstêpnie kandydatów do jed-
nej klasy gimnazjum i dwóch klas liceal-
nych. Chcemy, ¿eby to by³a szko³a elitar-
na, o wysokim poziomie nauczania, a wiêc
bêd¹ tu uczyæ nauczyciele posiadaj¹cy
pe³ne kwalifikacje. Nie bêdzie to szko³a
wyznaniowa, ale wychowanie, na które po-
³o¿ymy szczególny nacisk, oparte bêdzie
na uniwersalnych zasadach i warto�ciach
chrze�cijañskich. Ma to byæ placówka
otwarta i przyjazna dla ka¿dego dziecka.
- W jaki sposób ta placówka bêdzie
finansowana?
- Zgodnie z Ustaw¹ z 7 wrze�nia 1991
roku otrzymywaæ bêdziemy dotacjê dla
szko³y niepublicznej z uprawnieniami
szko³y publicznej, bêdzie to proporcjonal-
na czê�æ subwencji o�wiatowej, obliczo-
na na jednego ucznia. Do tego czesne,
które wstêpnie skalkulowali�my na 150
z³otych miesiêcznie od ucznia.
- W Brzesku bardzo wiele spekuluje
siê na temat bardzo wysokich zarob-
ków nauczycieli w tej szkole...
- Kto panu naopowiada³ tych bzdur?! Nie
dysponujemy i w¹tpiê czy kiedykolwiek
bêdziemy dysponowaæ pe³nymi etatami
w naszej placówce. Nauczycielami bêd¹
pracownicy innych szkó³ w Brzesku, a
tak¿e emerytowani pedagodzy. Liczymy
siê z tym, ¿e zarówno nauczyciele jak i
pracownicy obs³ugi mog¹, nawet d³u¿szy
czas, pracowaæ za darmo.
-  ̄ yczê powodzenia i dziêkujê za roz-
mowê.

MARIA BABICZ - urodzona w Twor-
kowej w 1941 roku, mieszka w Brze-
sku od 1946 roku. Od 1961 by³a wy-
chowawczyni¹ i wieloletni¹ dyrektork¹
Domu Dziecka w Jasieniu. Po przej-
�ciu na emeryturê, od 1999 roku pe³ni
funkcjê prezesa Stowarzyszenia Roz-
woju M³odzie¿y �Wzrastanie� w Brze-
sku. M¹¿ - geodeta powiatowy, trzech
doros³ych synów, czterech wnuków.
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W BRZESKU I OKOLICY

14 czerwca w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jasieniu zosta-
³a zorganizowana impreza �ro-
dowiskowa pod nazw¹ �Jasieñ -
moja miejscowo�æ�. Na uroczy-
sto�æ przybyli zaproszeni przed-
stawiciele w³adz gminnych z
burmistrzem Brzeska Janem
Musia³em na czele oraz lokal-
nych instytucji.
To niezwyk³e spotkanie zainau-
gurowa³o nabo¿eñstwo w ko�cie-
le parafialnym, po którym  ks.
proboszcz  J. Laskowski przed-
stawi³ historiê XV-wiecznego ko-
�cio³a i dokonanych w nim nie-
dawno odkryæ. Potem m³odzie¿,
nauczyciele, rodzice oraz go�cie
udali siê na szkolny dziedziniec,
gdzie powita³a ich dyr. Urszula
Brachuc. Z histori¹ Jasienia za-
pozna³ zgromadzonych prof.
Marian Stolarczyk. Nastêpnie
g³os zabrali przedstawiciele
miejscowych instytucji: Zgroma-
dzenia Sióstr S³u¿ebniczek,
Szko³y Podstawowej, Domu
Dziecka, Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej. Wypowiadali siê byli dy-
rektorzy szko³y oraz uczniowie.
Nastêpnie dzieci zaprezentowa-
³y efekty kilkumiesiêcznej pra-
cy: w³asne wiersze, piosenki,
rysunki, makiety jasieñskich bu-
dowli oraz tañce krakowskie i
przy�piewki. Najlepsi otrzyma-
li nagrody. Po zakoñczeniu pre-
zentacji uczestnicy imprezy mo-
gli ogl¹daæ wystawê prac,
ekspozycjê pami¹tek historycz-
nych, izbê regionaln¹. Mogli te¿
wspomóc szko³ê poprzez udzia³
w loterii oraz zakup pami¹tko-
wych folderów i specjalnego wy-
dania szkolnej gazetki �Kleks�.
Na zakoñczenie druhowie OSP
zaprezentowali ekwipunek stra-
¿acki i wozy bojowe.
Dyrekcja szko³y szczególne po-
dziêkowania kieruje pod adre-
sem sponsorów: Firma H.-T.
B³ysk, Bank PKO BP w Brze-
sku, PZU S.A., Biuro Partner G.
Bach, Hurtownia Sport - LUX,
Telefony Brzeskie S.A., Agencja
DK Piotr Kaczmarczyk, Przed-
siêbiorstwo Handlowe Koba M.

B

BOGDAN HAJDUGA (dyr. ZSP nr
2): - Nie widzê ¿adnych powodów, dla
których nie powinna powstaæ niepu-
bliczna szko³a katolicka w naszym
mie�cie. Natomiast nieporozumieniem
jest sierpniowa rekrutacja, która spo-
woduje odp³yw czê�ci uczniów, którzy
znale�li siê na listach przyjêtych w in-
nych szko³ach, a tym samym zablo-
kowali miejsca innym kandydatom,
zmuszonym szukaæ szko³y poza tere-
nem Brzeska.

Co z rekrutacj¹?

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e ka¿da inicjatywa zwi¹zana z two
rzeniem nowych placówek o�wiatowych, w aktualnej sytu
acji gospodarczej naszego pañstwa, wydaje siê byæ cenna,

tym bardziej, gdy jest zapotrzebowanie spo³eczne na utworzenie ta-
kiej placówki.
Sprawa utworzenia szko³y katolickiej w Brzesku budzi jednak spo-
ro w¹tpliwo�ci. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, ¿e two-
rzenie katolickiego gimnazjum i liceum napotyka na powa¿ne prze-
szkody zwi¹zane z remontem lokalu przysz³ej szko³y, a tak¿e z jej
finansowaniem. Wypada w zwi¹zku z tym zadaæ pytanie: czy nale-
¿y w po�piechu otwieraæ szko³ê ju¿ 1 wrze�nia, czy te¿ spokojnie
wszystkie przygotowania zapi¹æ na przys³owiowy ostatni guzik i
uruchomiæ szko³ê w nastêpnym roku? Tak¿e sprawa rekrutacji do
szko³y w sierpniu spowoduje pewne perturbacje w istniej¹cych szko-
³ach na terenie miasta. Maj¹c na wzglêdzie dobro m³odzie¿y, w³a-
dze o�wiatowe i twórcy szko³y powinni podj¹æ dobrze przemy�lan¹
decyzjê. Po�piech najczê�ciej jest z³ym doradc¹. RC

JANINA CEHAK (dyrektor ZSP nr 1):
- Konsekwencj¹ wprowadzonej reformy
o�wiatowej jest mo¿liwo�æ istnienia za-
równo publicznych jak i niepublicznych
placówek o�wiatowych. Uwa¿am, ¿e
powstanie szko³y katolickiej, je¿eli jest
takie zapotrzebowanie, jest uzasadnio-
ne, zapewne stworzy to podstawy zdro-
wej konkurencji i powinno wp³yn¹æ na
podniesienie poziomu kszta³cenia. Po-
winny jednak obowi¹zywaæ pewne jed-
nolite zasady rekrutacji, poniewa¿
sierpniowy nabór do gimnazjum i li-
ceum katolickiego mo¿e skomplikowaæ
pracê innych szkó³.

Po�piech
z³ym doradc¹

Jasieñ
- moja miejscowo�æ
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Pasmo problemów zainaugurowa³o po-
rozumienie zawarte 17 pa�dziernika
2002 r. pomiêdzy likwidatorem spó³ki,
a Miêdzyzak³adow¹ Komisj¹ NSZZ �So-
lidarno�æ� i �Solidarno�æ 80�, które dzia-
³aj¹ na terenie zak³adu w roli obroñ-
ców pracowników i mediatorów w
sporach. Nad wspomnianym porozu-
mieniem pracowali, obok likwidatora
Jerzego Migda³a, tak¿e przedstawi-
ciele obydwu zwi¹zków - Czes³aw
Kwa�niak i Andrzej Gagatek.

400 km od domu
Tre�ci¹ porozumienia by³y zasady do-
konywania zwolnieñ grupowych w fir-
mie CPT, którym poddani mieli byæ
wszyscy pracownicy spó³ki, czyli w su-
mie 125 osób. Zwalnianym zapewnio-
no odprawy pieniê¿ne oraz jak ustalo-
no w § 6: �1. Pracownikom, z którymi
pracodawca rozwi¹¿e umowê o pracê na
zasadzie porozumienia stron z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, zosta-
nie wyp³acona rekompensata (...) w
wysoko�ci czteromiesiêcznego wynagro-
dzenia, obliczonego wg zasad obowi¹-
zuj¹cych przy obliczaniu ekwiwalentu
za urlop wypoczynkowy (...). 2. Pracow-

TRUDNE SPRAWY

Kto broni
pracownika?

ikwidacja spó³ki Can-Pack Pol-Am-Pack Transport w Brzesku wywo³a³a
wielkie oburzenie i rozgoryczenie w�ród jej pracowników. Wszystko sta³o
siê tak szybko, nikt nie zadba³ o wprowadzanie programu naprawczego,
atmosferê podsyca³y niedomówienia, a nawet ewidentne oszustwa.

L

nicy zatrudnieni na czas okre�lony, z
którymi pracodawca rozwi¹¿e umowê
(...) otrzymaj¹ rekompensatê, o której
mowa wy¿ej w wysoko�ci dwumiesiêcz-
nego wynagrodzenia (...). 3. Postanowie-
nia ust. 1 i 2 nie maj¹ zastosowania w
przypadku, gdy zwolniony pracownik w
ci¹gu dwóch miesiêcy od daty rozwi¹-
zania stosunku pracy znajdzie zatrud-
nienie dziêki pomocy by³ego pracodaw-
cy lub podejmie samodzieln¹
dzia³alno�æ gospodarcz¹.�
Niebawem pojawi³y siê pierwsze oferty
pracy dla zwalnianych kierowców. Sêk
w tym, ¿e pochodzi³y z firmy maj¹cej
swoj¹ siedzibê w Miñsku Mazowieckim,
oddalonym ok. 400 km od Brzeska. - By-
liby�my go�æmi w naszych domach
- mówi¹ rozgoryczeni kierowcy.
Ci, którzy byli jednak zdecydowani pod-
j¹æ zatrudnienie, musieli ponadto za³o-
¿yæ w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ i
przyj¹æ kiepskie warunki finansowe
(tylko 21 gr za przejechany kilometr z
³adunkiem, pokrywanie we w³asnym
zakresie podatków, ubezpieczenia, nie
mówi¹c o ci¹g³ym przebywaniu w dele-
gacji). Aby zarobiæ na w³asne utrzyma-
nie kierowcy musieliby pracowaæ nie-

11lipca 1943 roku o godzinie
    trzeciej nad ranem oddzia-

³y gestapo i policji niemieckiej
otoczy³y Jadowniki. W wielkiej
panice mieszkañcom przeprowa-
dzono rewizje. Wypêdzono ich
przed budynki mieszkalne i
aresztowano 32 osoby. Nastêpnie
przewieziono je do szko³y, gdzie
przyst¹piono do przes³uchañ. Po
nich czê�æ osób zwolniono. Dla in-
nych w tym dniu rozpoczê³a siê
wojenna gehenna: Hitlerowskie
wiêzienia, obozy, z których nie
wszyscy wrócili. Dowódca oddzia-
³u Armii Krajowej w Jadowni-
kach Karol Bernacki, ps. Bór,
aresztowany i pilnowany przez
gestapowców przed domem, pod-
j¹³ brawurow¹ decyzjê o uciecz-
ce. Choæ niemiecki ¿o³nierz od-
da³ kilka strza³ów, Bernackiemu
uda³o siê zbiec. Nie mia³ tego
szczê�cia Roman K¹dzio³ka, któ-
rego dosiêg³a kula wroga.

Do dzi� ¿yj¹ �wiadkowie, a równo-
cze�nie uczestnicy tych tragicznych
wydarzeñ: ppor. Adam Czernec-
ki - ps. Brzozowski, Julian Grze-
bieniarz - ps. Gajek, Anna To-
polska-Tyka - ps. Czarna, prof.
Stanis³aw Martyna - ps. Kapu-
sta, Helena Wawryka z domu
Bernacka, ppor. Kazimierz
Owsiak - ps. Okoñ, Henryk Ber-
nacki - ps. Magnes.
Piêæ lat temu ods³oniêto i po�wiê-
cono tablicê pami¹tkow¹, umiesz-
czon¹ na �cianie budynku Szko³y
Podstawowej nr 1, w której prze-
bywali wyrwani ze snu 11 lipca
1943 r. mieszkañcy wioski. Nato-
miast w�ród 876 krzy¿y w �wiêto-
krzyskim Mauzoleum Martyrolo-
gii wsi polskiej w Michniowie
znajduje siê krzy¿ z tablic¹ upa-
miêtniaj¹c¹ pacyfikacjê Jadownik.
Warto przypomnieæ, ¿e w latach
1939-1945 zginê³o 106 mieszkañ-
ców Jadownik: 14 - na polach bi-
tewnych kampanii wrze�niowej,
26 - w obozach koncentracyjnych
lub na skutek chorób poobozo-
wych, 12 - rozstrzelano, 46 - na-
rodowo�ci ¿ydowskiej rozstrzela-
no lub zamordowano w obozach
koncentracyjnych, 8 - nie wróci-
³o z przymusowych robót w
Niemczech.

60 lat temu
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mal non-stop. Szkopu³ w tym, ¿e na
drodze staje jeszcze tachograf, czyli
urz¹dzenie rejestruj¹ce czas pracy kie-
rowcy, którego przekroczenie jest suro-
wo karane przez Inspekcjê Transportu
Drogowego. I tym sposobem kó³ko siê
zamyka. Ale mimo to, znalaz³o siê kil-
ku �mia³ków, którzy zainteresowali siê
ofert¹ firmy Euroad. Jak siê jednak
szybko okaza³o, rozmowy zosta³y nagle
przerwane, a kontakt z firm¹ z Miñska
Mazowieckiego urwa³ siê na dobre.

Dziwna interpretacja
Jakie¿ by³o zdziwienie pracowników,
kiedy pewnego dnia zobaczyli na tabli-
cy og³oszeñ zak³adowego NSZZ �Soli-
darno�æ� zaskakuj¹c¹ informacjê. Otó¿
pojawi³a siê tam �Nota interpretacyj-
na� do porozumienia zawartego z likwi-
datorem kilka dni wcze�niej. Kto� nie-
opatrznie, a mo¿e celowo (?) zapomnia³
opatrzeæ notê dat¹. W informacji pra-
cownicy mogli dowiedzieæ siê m.in., ¿e:
�Okre�lenie zapisu § 6 ust. 3 �znajdzie
zatrudnienie dziêki pomocy by³ego pra-
codawcy� oznacza ka¿d¹ formê podjê-
cia pracy, a wiêc zarówno umowy o pra-
cê, umowy zlecenia, umowy o dzie³o,
pracê nak³adcz¹ i wszelkie inne formy
zatrudnienia, w tym tak¿e samozatrud-
nienie oraz z³o¿enie zarówno przez pra-
codawcê, jak i przez jakikolwiek inny
podmiot jakiejkolwiek propozycji za-
trudnienia zgodnego z kwalifikacjami
pracownika obojêtne, czy przez pracow-
nika przyjêt¹ czy nie.�
Jak nietrudno siê domy�liæ, tak¿e uto-
pijna propozycja Euroadu zosta³a po-
traktowana jako propozycja powa¿na. W
rêkach kierowców jest tak¿e fragment
proponowanej umowy z firm¹ z Miñska,
która gwarantowa³a im zatrudnienie
tylko na okres sze�ciu miesiêcy. W nie-
oficjalnej rozmowie jeden z pracowników
przedsiêbiorstwa Euroad poinformowa³
pracowników CPT o istniej¹cej umowie
pomiêdzy firmami, która mówi, ¿e je�li
zwalniane osoby nie podejm¹ zatrudnie-
nia, to nikt nie powinien sk³adaæ im ko-
lejnych ofert pracy.

W czyim interesie?
Zwolnieni z Can-Pack Pol-Am-Pack
Transport kierowcy z³o¿yli ju¿ stosow-
ny wniosek do s¹du o wyp³acenie czte-
romiesiêcznej odprawy, uzgodnionej
wcze�niej ze zwi¹zkami. O swoich ra-
cjach przekonali siê wymianie kore-
spondencji z Zarz¹dem Regionu Ma³o-
polska NSZZ �Solidarno�æ�. Roz¿aleni
pracownicy pisali wtedy: �Zwracamy siê
z pro�b¹ o interwencjê w sprawie doty-
cz¹cej czterokrotnych wyp³at od by³ego
pracodawcy, a wynikaj¹ce z porozumie-

nia miêdzy pracodawc¹ a NSZZ �Soli-
darno�æ� Organizacja Zak³adowa. Wy-
ja�niamy, ¿e po telefonicznej interwen-
cji w regionie, przewodnicz¹cy Czes³aw
Kwa�niak powiesi³ w gablocie spó³ki
informacjê dotycz¹c¹ zasad zwalniania
pracowników w likwidowanej firmie
(...). Oznajmiamy, ¿e nie otrzymali�my
¿adnej oferty pracy, tylko zaproponowa-
no nam, by�my sobie za³o¿yli w³asn¹
dzia³alno�æ gospodarcz¹. (...) Pracodaw-
ca odmówi³ nam wyp³aty rekompensa-
ty zas³aniaj¹c siê aneksem podpisanym
przez przewodnicz¹cego Kwa�niaka,
który wyklucza³ wyp³acenie nam re-
kompensaty. Fakt podpisywania umów
lub aneksów do umów przez NSZZ �So-
lidarno�æ� po fakcie zwolnienia pracow-
ników, a dotycz¹cy ich zwolnienia jest
karygodny i �wiadczy o tym, ¿e zwi¹-
zek broni interesów pracodawcy, a nie
pracowników. (...) Nadmieniamy, ¿e w
czasie wcze�niejszym mia³y miejsce fak-
ty dzia³ania Zwi¹zku przeciwko inte-
resom pracowniczym, a dotyczy³y one
m.in. niewyp³acenia premii, wyra¿enia
zgody na zaniechanie podwy¿ek p³aco-
wych, rozdzia³u funduszu socjalnego,
pozytywnego opiniowania decyzji na ob-
ni¿anie delegacji s³u¿bowej. Na bazie
przed³o¿onych faktów prosimy o inter-
wencjê i zbadanie czy podpisany aneks
w sprawie niewyp³acenia rekompensat
by³ podpisany przez przewodnicz¹cego
Kwa�niaka z woli Komisji Zak³adowej
czy tylko jego w³asn¹ inicjatyw¹�.
Walcz¹cy o swoje racje kierowcy otrzy-
mali odpowied� z Zarz¹du Regionu
Ma³opolska NSZZ �S� i opiniê podpisa-
n¹ przez radcê prawnego, Barbarê
Porzuczek: �Paragraf 6 Porozumienia
zawiera niespójne przepisy. Z jednej
strony przewiduje siê wyp³atê rekom-
pensaty - wymaganej w dniu najbli¿-
szej wyp³aty wynagrodzenia za ostatni
miesi¹c pracy, a z drugiej wy³¹cza ich
stosowanie pod warunkiem zaistnienia
okoliczno�ci wymienionych w ust. 3, lecz
ju¿ wymagalnych. Jednocze�nie strony
Porozumienia dokona³y (w dacie nie-
znanej) interpretacji § 6, polegaj¹cej
m.in. na zawieszeniu wyp³at rekompen-
saty na dwa miesi¹ce od daty rozwi¹-
zania stosunku pracy, rozszerzenia po-
jêcia �zatrudnienie� o umowy
cywilnoprawne polegaj¹ce na wykony-
waniu czynno�ci prawnej lub wykony-
waniu dzie³a, co nie jest zatrudnieniem.
Ponadto wymagalno�æ wyp³aty rekom-
pensaty (w nocie interpretacyjnej) zo-
sta³a uzale¿niona od z³o¿enia propozy-
cji zatrudnienia bez wzglêdu na to, czy
zostanie ona przyjêta czy nie. Tak do-
konana interpretacja mo¿e prowadziæ
do sk³adania pracownikom fikcyjnych

propozycji zatrudnienia, co prawda
zgodnych z kwalifikacjami, lecz niemo¿-
liwych do przyjêcia np. ze wzglêdu na
z³o¿enie propozycji pracy w Szczecinie.
Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
s¹d w przypadku sporu nie bêdzie roz-
strzyga³ prawid³owo�ci zapisów Porozu-
mienia i Noty uznaj¹c, ¿e nie wyp³ace-
nie rekompensaty jest zgodne z § 6
Porozumienia i jego interpretacj¹, a jed-
nocze�nie dojdzie do wniosku, ¿e inter-
pretacja zawarta w Nocie koryguje
sprzeczno�æ opisan¹ w pierwszym zda-
niu opinii. Z uwagi jednak na fakt, i¿
ka¿dy sk³ad orzekaj¹cy s¹du ma pra-
wo orzekaæ niezawi�le, tylko wniesie-
nie pozwu do s¹du pracy mo¿e rozwiaæ
w¹tpliwo�ci w tym zakresie.�

Emigracja radnego
Aby wyja�niæ pewne w¹tpliwo�ci, pró-
bowali�my skontaktowaæ siê z przewod-
nicz¹cym KM NSZZ �Solidarno�æ�, Cze-
s³awem Kwa�niakiem. Niestety, gdy
zbierali�my materia³y do tej publikacji,
by³ on nieuchwytny. Podobno przebywa³
poza granicami naszego kraju.
Pracownicy spó³ki Can-Pack Pol-Am-
Pack Transport z³o¿yli pozew do s¹du,
licz¹c na wyp³atê czteromiesiêcznych
wynagrodzeñ. Sprawa jeszcze siê nie
rozstrzygnê³a, wiêc bêdziemy do niej
jeszcze wracaæ. Równolegle toczy siê po-
stêpowanie o wyp³acenie zaleg³ych diet
dla kierowców pracuj¹cych za granic¹.

IRENEUSZ WÊGLOWSKI
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Zwolnieni pracownicy spodziewali sie
wiêcej po przew. NSZZ �Solidarno�æ�.
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Konkurs ma wy³oniæ i promowaæ naj-
ciekawsze i najbardziej warto�ciowe
oferty dla turysty odwiedzaj¹cego Ma-
³opolskê, wyró¿niaj¹c miejscowo�ci,
bazê noclegow¹, gastronomiczn¹, inne
atrakcje turystyczne oraz gospodarstwa
agroturystyczne. Patronat nad plebiscy-
tem obj¹³ marsza³ek województwa ma-
³opolskiego Janusz Sepio³, który ufun-
duje Grand Prix.
Oto nasi kandydaci do wielkiej nagro-
dy w poszczególnych kategoriach:

BAZA NOCLEGOWA
Restauracja - Hotel �August�
ul. Mickiewicza 66

AUGUST  jest  czê�ci¹  kompleksu
budowli  pa³acowych  Goetzów-Oko-
cimskich. Mie�ci siê na terenie za³o¿o-
nego w 1900 r. 17-hektarowego parku
angielskiego, przylegaj¹cego do 23-
hekterowego  lasu.  Hotel  s¹siaduje
ze znajduj¹cym  siê w parku pa³acem
Goetza - jedn¹  z najciekawszych, za-
bytkowych, ma³opolskich rezydencji
prze³omu XIX/XX wieku.  �AUGUST�
zaprasza do swojej restauracji na wy-
kwintn¹, smaczn¹, staropolsk¹ kuch-
niê. Mo¿na tu smakowaæ specja³y szla-
checkich i ch³opskich sto³ów, pocz¹wszy
od drobiu przyrz¹dzonego na ró¿ne
sposoby, na prosiêciu pieczonym w ca-
³o�ci skoñczywszy.
Restauracja - Hotel dysponuje par-
kingiem oraz zapewnia 40 miejsc
noclegowych w 1,2,3-osobowych po-
kojach (TV sat + ³azienka). W sali
balowej o powierzchni 600 m2 , któ-
ra mie�ci 200 osób organizowane s¹
bankiety, imprezy okoliczno�ciowe,
konferencje.

Z przyjemno�ci¹ pragniemy poinformowaæ, ¿e w organizowanym przez Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹, Województwo
Ma³opolskie, Ma³opolsk¹ Organizacjê Turystyczn¹, Telewizjê Kraków, Radio Plus oraz �Gazetê Krakowsk¹� plebiscycie
pod nazw¹ �Wielkie odkrywanie Ma³opolski� a¿ piêæ brzeskich kandydatur przebrnê³o do trzeciej fazy konkursu.

BAZA GASTRONOMICZNA
Restauracja �Galicyjska�
ul. Tadeusza Ko�ciuszki 61
Od wielu lat restauracja Galicyjska sta-
nowi symbol wysokiej jako�ci. Potrawy
przygotowywane s¹ na bazie natural-
nych  i ekologicznych sk³adników. Ser-
wowane potrawy zosta³y wielokrotnie
docenione, o czym �wiadcz¹ uzyskane
wyró¿nienia i nagrody. Polskie Towa-
rzystwo Promocji Zdrowego ̄ ycia i ̄ yw-
no�ci, doceniaj¹c walory smakowe i
zdrowotne potraw serwowanych przez
restauracjê Galicyjsk¹ przyzna³o znak
towarowy �¯ywno�æ atestowana� oraz
z³oty medal XVIII Targów �ECOLIFE
2002�. W³a�ciciele restauracji Galicyj-

ska posiadaj¹ tytu³
�Ma ³opo l sk i ego
Rzemie�lnika Roku
2000� oraz z³oty
medal Marsza³ka
Województwa Ma-
³opolskiego za ze-
staw potraw regio-
nalnych.
Restauracja po³o¿o-
na jest w pobli¿u
trasy Kraków-Tar-

nów. Specjalizuje siê w potrawach kuch-
ni staropolskiej, ale równocze�nie w
menu posiada wiele potraw opartych o
w³asne receptury. Wspania³a atmosfe-
ra, mi³a obs³uga, ma³opolska go�cinno�æ
oraz wykwintne dania stwarzaj¹ wyj¹t-
kowy klimat. Restauracja �Galicyjska�
proponuje: obs³ugê go�ci indywidual-
nych, grup biznesowych i grup tury-
stycznych (dla pilota wycieczki i kie-
rowcy obiad gratis), organizacjê

wszelkiego rodzaju przyjêæ takich jak:
wesela, bankiety, urodziny, spotkania
okoliczno�ciowe.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Szczepanów
Na szczególn¹ uwagê pod wzglêdem
atrakcyjno�ci turystycznej zas³uguje
Szczepanów. Jako miejsce narodzin bi-
skupa mêczennika �wiêtego Stanis³a-
wa, jest Szczepanem tak¿e doskona³ym
miejscem rekreacji, wypoczynku oraz
oaz¹ dla pielgrzymów. W dawnych cza-
sach Szczepanów go�ci³ m.in.  Jana D³u-
gosza, Augusta III Sasa, W³adys³awa
Jagie³³ê, Jana Kazimierza, biskupa
Zbigniewa Ole�nickiego.
Miejscowo�æ po³o¿ona jest 8 km od Brze-
ska, w pobli¿u strategicznej trasy A4
Kraków-Tarnów. Okalaj¹ j¹ wsie: Wo-
kowice, £êki, Przyborów, Mokrzyska i
Sterkowiec.
G³ówny element krajobrazu stanowi¹
lasy sosnowo-dêbowe, ³¹ki oraz stawy
�ródle�ne. Na pó³noc od Szczepanowa
znajduj¹ siê najwiêksze skupiska ro-
�linno�ci ³¹kowej, które obfituj¹ w wie-
le gatunków ro�lin chronionych (stor-
czyk plamisty, mieczyk dachówkowaty,
go�dzik pyszny, goryczka w¹skolistna,
kosaciec syberyjski, kruszczyk b³otny).
Stawy pomiêdzy Szczepanowem, a
Przyborowem s¹ ostoj¹ dla ptactwa
wodnego - ³abêdzia bia³ego, perkoza
dwuczubego i czapli siwej. Dziêki bo-
gactwu przyrodniczemu, teren Ziemi
Szczepanowskiej zosta³ w³¹czony do
projektowanego Bratucickiego Obszaru
Chronionego. Do najwarto�ciowszych

zabytków nale¿¹ m.in:
gotycki ko�ció³ �w. Ma-
rii Magdaleny z herba-
mi Polski, Litwy ufun-
dowany przez Jana
D³ugosza, neogotycka
�wi¹tynia po�wiêcona
�w. Stanis³awowi oraz
�róde³ko z uzdrawiaj¹-
c¹ wod¹. �ród³o symbo-
lizuje miejsce, w któ-
rym �wiêty przyszed³
na �wiat, klasycystycz-
ny ko�ció³ �w. Stanis³a-

Wielkie odkrywanie



19

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNYlipiec-sierpieñ  2003

        

wa Biskupa, w³oskiego architekta Vin-
cenza Brenne, figury przydro¿ne: ka-
mienny pos¹g �w. Floriana na s³upie z
1840 r., kamienny pos¹g Matki Bo¿ej i
Chrystusa z 1844 r., drewniany pos¹g
�w. Onufrego umieszczony na pniu drze-
wa z pocz. XIX w.
Na uwagê zas³uguje tak¿e cmentarzyk
¿o³nierski z czasów I wojny �wiatowej
oraz zawi¹zek niedosz³ego miasteczka
w postaci czworobocznego placu rynko-
wego z 3 kamiennymi kapliczkami, przy
drodze do Mokrzysk.

GOSPODARSTWA
AGROTURYSTYCZNE
Porêba Spytkowska 202
W³a�ciciele - Maria i Andrzej Kara�
4-hektarowe gospodarstwo usytuowane
jest w malowniczym miejscu w miejsco-
wo�ci Porêba Spytkowska. Gospodar-
stwo posiada ogólnorolny profil produk-
cji. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ posiada

Bezpieczne wakacje
Podczas posiedzenia Powiatowego Ze-
spo³u Reagowania Kryzysowego omó-
wiono zasady organizowania w powie-
cie brzeskim bezpiecznych wakacji dla
dzieci i m³odzie¿y.   Rozmawiano m.in.
o zwalczaniu patologii spo³ecznych,
warunkach sanitarno-epidemiologicz-
nych bazy noclegowej, sto³ówek, base-
nów i k¹pielisk, zabezpieczeniu prze-
ciwpo¿arowym budynków, obozowisk i
miejsc biwakowania, a tak¿e wymo-
gach zwi¹zanych z przeznaczeniem
�rodków transportu do przewozu dzie-
ci i m³odzie¿y.

Konkurs na lato
Podczas uroczystego otwarcia brzeskie-
go szlaku turystycznego starosta powia-
towy Grzegorz Wawryka og³osi³ kon-
kurs turystyczny, który przebiegaæ
bêdzie pod has³em �Letnie wêdrów-
ki na szlaku po³udniowej czê�ci
powiatu brzeskiego�. Wzi¹æ w nim
udzia³ mog¹ uczniowie wszystkich ro-
dzajów szkó³. Obowi¹zuj¹ dwie formy
konkursu:
1. dla szkó³ podstawowych - prezenta-
cja prac plastycznych wraz z opisem
atrakcji turystycznych szlaku
2. dla gimnazjów i szkó³ ponadgimna-
zjalnych - prezentacja prac plastycz-
nych lub fotograficznych wraz  z opi-
sem atrakcji turystycznych szlaku.
Prace nale¿y przes³aæ do 16 wrze�nia
br. na adres Starostwa Powiatowego w
Brzesku; ul. G³owackiego 51, 32-800
Brzesko.

Lokalni partnerzy
W siedzibie Ministerstwa Gospodarki
Pracy i Polityki Spo³ecznej odby³a siê
ceremonia wrêczenia certyfikatów i za-
�wiadczeñ o ukoñczeniu specjalistycz-
nych kursów uczestnikom szkoleñ pro-
wadzonych w ramach Programu
Wdra¿ania Modelu Partnerstwa Lokal-
nego. Program polega na wspieraniu
przedsiêbiorców a tak¿e spo³eczno�ci
lokalnej w rozwi¹zywaniu problemów
natury spo³eczno - ekonomicznej. Sta-
rosta Grzegorz Wawryka otrzyma³
certyfikat za odpowiednie przystosowa-
nie powiatu do programu. Certyfikat
otrzymali tak¿e dwaj inni urzêdnicy
powiatowi: Agnieszka Polanowska i
Andrzej Mleczko. Certyfikaty wrêcza-
li m.in. ambasador USA w Polsce Chri-
stopher Hill oraz sekretarz stanu w
Kancelarii Prezydenta RP Barbara
Labuda.

Z ¯YCIA POWIATUbardzo dogodne po³o¿enie w stosunku
do obiektów rekreacyjnych i turystycz-
nych: 5 km do stacji PKP (Brzesko), 50
m do lasu, 1 km do rzeki, 5 km do kor-
tów tenisowych (Brzesko), 21 km do
Jeziora Czchowskiego, 5 km do O�rod-
ka Zdrowia (Brzesko), 5 km do Kom-
pleksu Sportowego w Brzesku  (basen,
boiska do siatkówki pla¿owej oraz pi³ki
no¿nej) .
Gospodarstwo zaprasza przez ca³y rok
i oferuje pokoje go�cinne o wysokim
standardzie, z wêz³em sanitarnym oraz
jadalniê i aneks kuchenny, proponuj¹c
pe³ne wy¿ywienie, kuchniê regionaln¹
z produktów z w³asnego gospodarstwa.
Go�cie mog¹ korzystaæ ze sprzêtu au-
dio-video i sportowego oraz przewodni-
ka. Wokó³ domu znajduje siê ciekawie
zagospodarowany ogród wypoczynkowy
z miejscem na ognisko (grill), z oczkiem
wodnym, hu�tawk¹, altank¹. Zapewnia

go�ciom mi³y i spokojny pobytu w go-
spodarstwie.
Do dyspozycji go�ci jest staw, w którym
mo¿na wêdkowaæ, p³ywaæ ³ódk¹ lub
pontonem.

Stadnina Koni �Rancho Pansja�
Brzesko, ul. Szcze-
panowska
Stadnina oferuje naukê
jazdy konnej. Rancho
dysponuje 6 koñmi. Do-
datkowo jest mo¿liwo�æ
przejazdu bryczk¹ spor-
tow¹ lub �wózkiem kra-
kowskim�. �Pasja� jest
równie¿ miejscem im-
prez muzycznych (kon-
certy i dyskoteki) oraz
okoliczno�ciowych.
Rancho posiada zada-
szon¹ scenê (namiot)
wraz z miejscami do
siedzenia oraz plac za-
baw dla dzieci.

W BRZESKU I OKOLICY
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Póki co, w gminie Brzesko powsta³
pierwszy, oznakowany szlak tury-

styczny. Jest to pocz¹tek realizacji
pomys³ów zwi¹zanych z ekspansj¹
promocji zdrowego, aktywnego wypo-
czynku i to nie tylko dla okolicznych
mieszkañców, ale równie¿ przyjezd-
nych. Szlak maj¹cy swój pocz¹tek w
rejonie dworca PKP w Brzesku, bie-
gnie ulicami miasta �zahaczaj¹c� po
drodze najciekawsze zak¹tki, m.in.
cmentarz wyznania moj¿eszowego i
wojskowy, okolice browaru, gdzie po-
dziwiaæ mo¿na niezwyk³¹ architektu-
rê przemys³ow¹ oraz osiedle robotni-
cze. Turysta mo¿e tak¿e pospacerowaæ
wzgórzami Okocimia i dalej udaæ siê
szlakiem w kierunku Bocheñca. Tu-
taj znajduje siê cel wielu wycieczek, a
mianowicie zabytkowy ko�ció³ek �w.
Anny, �róde³ko oraz pozosta³o�ci daw-
nego grodziska.
Pomys³ utworzenia szlaku turystycz-
nego zosta³ zrealizowany dziêki zaan-

Czerwonym
szlakiem

hocia¿ niektórych to zaskakuje, dla innych jest oczywiste. Powiat brzeski
powinny i bêd¹ w przysz³o�ci przecinaæ szlaki turystyczne. Wszak mo¿emy
siê przecie¿ poszczyciæ doskona³ymi walorami krajobrazu, dziesi¹tkami
zabytków i miejsc, jakich w innych regionach ze �wiec¹ szukaæ.

C

ga¿owaniu w³adz starostwa i reakty-
wowanego niedawno brzeskiego od-
dzia³u PTTK. Na trasê mo¿na siê wy-
braæ zarówno pieszo jak i rowerem.
Nie ma przeszkód, aby w eskapadzie
bra³y udzia³ ca³e rodziny, gdy¿ szlak
przebiega bardzo ³agodnymi stokami,
w pobli¿u domostw, a wêdrówkê prze-
rwaæ mo¿na w ka¿dym niemal mo-
mencie i bez najmniejszych przeszkód
powróciæ do Brzeska.
Wiêkszo�ci mieszkañców gminy tra-
sa ta jest doskonale znana, bo któ¿ z
nas nie by³ chocia¿by jeden raz na
Garbatce czy Bocheñcu. Po prostu naj-
ciekawsze miejsca na po³udnie od
Brzeska zosta³y wreszcie po³¹czone ze
sob¹ malownicz¹ tras¹ turystyczn¹ i
sta³y siê obecnie celem jednodniowych
wêdrówek.    IW, fot. arch.

Uroczyst otwarcie szlaku.
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Trudno przes¹dzaæ, jak potoczy³yby
siê dzieje Brzeska, gdyby nie anons

prasowy w wiedeñskim dzienniku �Wie-
ner Zeitung� z wiosny 1845 roku. Z in-
formacji tej wynika³o, ze Józef Neu-
man - kupiec z Cieszyna i w³a�ciciel
dóbr ziemskich w Okocimiu - poszuku-
je wspólnika do za³o¿enia browaru.
Anons ten zainteresowa³ Jana Goet-
za, który w jednym z wiedeñskich bro-
warów pe³ni³ funkcjê kierownika tech-
nicznego, ale ci¹gle marzy³ o posiadaniu
w³asnego zak³adu piwowarskiego.
Kim by³ cz³owiek, z którego przybyciem
do Okocimia wi¹¿e siê ca³kowita zmia-
na stylu ¿ycia dla setek osób z galicyj-
skich wiosek, skupionych wokó³ ma³e-
go, smutnego, zapyzia³ego galicyjskiego
miasteczka, Brzeska, po³o¿onego gdzie�
na pó³nocnych kresach monarchii
habsburskiej?

Jan Ewangelista Goetz urodzi³ siê
15 listopada 1815 r. w niewielkiej miej-
scowo�ci Langenenslingen, le¿¹cej w
ówczesnym ksiêstwie Hohenzollern -
Sigmaringen, w po³udniowych Niem-
czech, w rodzinie trudni¹cej siê produk-
cj¹ piwa od wielu pokoleñ. Szko³ê po-
wszechn¹ a nastêpnie wydzia³ow¹
ukoñczy³ w Wilfingen nad Jeziorem
Bodeñskim. Od 15 do 18 roku ¿ycia pra-
cowa³ w browarze swojego ojca, naby-
waj¹c fachowych umiejêtno�ci potrzeb-
nych przy produkcji piwa. Pó�niej
wyruszy³ na wêdrówkê, po po³udnio-
wych Niemczech i pó³nocnej Szwajca-
rii, po³¹czon¹ z prac¹ w ró¿nych bro-
warach, których na tych terenach by³o
mnóstwo. W koñcu dotar³ do Wiednia,
gdzie w 1837 r. zacz¹³ pracowaæ w bro-
warze swojego wuja Antoniego Dreche-
ra. Przeszed³ tutaj wszelkie szczeble
awansu zawodowego, od prostego robot-
nika, poprzez piwnicznego, a¿ do sta-
nowiska kierownika technicznego, któ-
rym zosta³ w 1839 r.
W 1845 r. rozpoczyna siê nowy etap w
¿yciu Goetza. Przybywa nad Uszwicê,
gdzie zauroczony piêknem krajobrazu,
krystalicznie czyst¹, górsk¹ wod¹ w
rzece i tani¹ si³¹ robocz¹, podpisuje
umowê ze wspomnianym Józefem Neu-
manem. Ju¿ po 40 tygodniach budowy,
w niewielkim browarze w Okocimiu
uwarzono pierwsz¹ warkê z³ocistego
napoju. By³o to dok³adnie 23 lutego
1846 r.  Mimo wielu przeszkód, w po-
cz¹tkowym okresie istnienia browaru,
zwi¹zanych ze s³ynn¹ �rabacj¹ galicyj-
sk¹� z 1846 r. i wydarzeniami �Wiosny
Ludów� z 1848 r., Goetz rozbudowuje
zak³ad, mimo niechêci do jakichkolwiek
inwestycji ze strony swojego wspólni-
ka. Po �mierci Neumana, odkupuje od

Goetz
by³ pierwszy

a kilka miesiêcy nasz kraj stanie siê cz³onkiem Unii Europejskiej. O wiele
wcze�niej, bo ponad 150 lat temu, Europa przyby³a do Brzeska. Sta³o siê
to za spraw¹ barona Jana Ewangelisty Goetza, za³o¿yciela m.in.
okocimskiego browaru�

Z

jego ¿ony Ernestyny udzia³y w browa-
rze, wchodzi te¿ w posiadanie dóbr, któ-
re posiada³ w Okocimiu Jan Kodreb-
ski. Od tej chwili sta³ siê samodzielnym
w³a�cicielem, inwestuj¹c ka¿dy zarobio-
ny grosz i powiêkszaj¹c produkcjê. Piwo
okocimskie staje siê znane nie tylko w
ca³ej Galicji, ale tak¿e daleko poza jej
granicami.

Ju¿ w 1855 r. Brzesko uzyskuje po³¹
czenie kolejowe z Krakowem, a tym

samym z ca³¹ Europ¹ oraz w 1861 r. z
Przemy�lem i Lwowem. W 1856 r. bro-
war produkuje ju¿ ponad 15 tys. hekto-
litrów piwa, a Jan Ewangelista Goetz,
mo¿e wiêcej czasu po�wiêciæ sprawom
prywatnym. W tym samym roku poj-
muje za ¿onê m³odsz¹ od siebie o 20 lat,
rodem z Czech, Albinê Katarzynê
¯iszkê. �lub odbywa siê w ko�ciele �w.
Miko³aja na Ma³ej Stranie w Pradze.
Browar funkcjonuje coraz lepiej a jego
produkcja w 1890 roku osi¹ga 80 tys.
hektolitrów i jest jedn¹ z najwiêkszych
w Galicji.
W 1866 r. zakupi³ Goetz browar Johna
w Krakowie przy ul. Lubicz, o wydajno-
�ci 15 tys. hl. Naby³ równie¿ kopalniê

wêgla w Libi¹¿u, zniszczon¹ jednak
przez wodê podskórn¹. Ponadto za³o¿y³
w Okocimiu cegielniê, fabrykê octu, spi-
rytusu i dro¿d¿y. W latach 80. zmienio-
no bieg Uszwicy, tworz¹c dogodny zbior-
nik wody na potrzeby zak³adu, a w 1892
r. wybudowano bocznicê kolejow¹ ze sta-
cji S³otwina-Brzesko do browaru.
Zgromadzon¹ przez siebie fortunê ci¹-
gle pomna¿a³, ale te¿ przeznacza³ spo-
re sumy na cele filantropijne. Ju¿ w
1862 r. ufundowa³ Goetz w Okocimiu
szko³ê podstawow¹; osiem lat pó�niej
przekaza³ gminie grunt pod budowê
nowej szko³y ludowej, drewno i ceg³ê
potrzebne do budowy, w tym samym
czasie wyjedna³ u biskupa tarnowskie-
go zgodê na usytuowanie w Okocimiu
parafii, ufundowa³ i uposa¿y³ now¹ ple-
baniê. Ju¿ w latach 70. za³o¿y³ szko³ê
dla dzieci swych pracowników, pó�niej,
ambulatorium z izb¹ chorych, zorgani-
zowa³ kasê zapomogowo-po¿yczkow¹, a
tak¿e wybudowa³ neogotycki ko�ció³ pod
wezwaniem �w. Trójcy, zbudowany w
latach 1884-85 wed³ug projektu wiedeñ-
skiego architekta Maksymiliana Schwe-
dy. Ko�ció³ ten, który mia³ spe³niaæ tak-
¿e funkcjê mauzoleum rodzinnego,

EUROPEJSKIE KORZENIE

Tak wygl¹da³ browar na pocz¹tku dwudziestego wieku.
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hojnie wyposa¿y³ w o³tarze, ambonê i
inne utensylia.
Jan Ewangelista w 1881 r. otrzyma³ od
cesarza Franciszka Józefa I dziedzicz-
ne szlachectwo z herbem w³asnego imie-
nia: Goetz - Okocimski. Uhonorowany
tak¿e licznymi odznaczeniami, m.in.
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi z Koron¹ i
papieskim Krzy¿em Komandorskim �w.
Sylwestra, Jan Ewangelista Goetz -
Okocimski zmar³ w Okocimiu 14 mar-
ca 1893 r. i zosta³ pochowany w krypcie
ko�cio³a pod wezwaniem �w. Trójcy.

Jego syn Jan Albin Goetz - Oko
cimski urodzi³ siê 18 lipca 1864 r.

w Okocimiu. Szko³ê realn¹ ukoñczy³ w
Krakowie, po czym studiowa³ na Wy-
dziale Rolniczo-Le�nym Uniwersytetu
Wiedeñskiego. Postêpuj¹ca choroba ojca
nie pozwoli³a mu ukoñczyæ studiów. Po-
wróci³ do Okocimia, aby zaj¹æ siê pro-
wadzeniem zak³adu. Odziedziczony bro-
war pod jego kierownictwem znacznie
siê rozwin¹³ i unowocze�ni³. Przed 1914
r. produkowa³ ju¿ blisko 400 tys. hl
piwa, staj¹c siê najwiêkszym bro-
warem w Galicji i pi¹tym w ca-
³ym Cesarstwie Austro-We-
gierskim. Powiêksza³
tak¿e swoje dobra w okoli-
cach Brzeska, a tak¿e za-
kupi³ dwa klucze dóbr w
okolicach Niska, nabywa³
nieruchomo�ci w Krako-
wie i we Lwowie. Z racji
posiadania browaru i ma-
j¹tków ziemskich Jan Al-
bin odgrywa³ powa¿n¹ rolê
w ¿yciu gospodarczym i
politycznym autonomicz-
nej Galicji. Pe³ni³ m.in. funkcje wice-
prezesa Izby Handlowej i Przemys³owej
w Krakowie, wiceprezesa Centralnego
Galicyjskiego Przemys³u Fabrycznego
we Lwowie, prezesa Galicyjskiego
Zwi¹zku Piwowarów, Zwi¹zku Przemy-
s³owców w Krakowie, Banku Ma³opol-
skiego, Towarzystwa Ekonomicznego.
Czynny by³ tak¿e jako polityk; godno�æ
marsza³ka Rady Powiatowej w Brzesku
piastowa³ od 1897 r. przez 29 lat. W la-
tach 1889-1918 by³ pos³em do Austro-
Wêgierskiej Rady Pañstwa (Parlamen-
tu), w którym w 1917 roku zosta³
wiceprezesem, a rok pó�niej prezesem
Ko³a Polskiego. W latach 1901-1918 by³
pos³em na Sejm Galicyjski. Gdy rozpa-
da³o siê Cesarstwo Austro-Wêgierskie
by³ cz³onkiem Polskiej Komisji Likwi-
dacyjnej w Krakowie, a gdy odrodzone-
mu pañstwu polskiemu zagra¿a³a na-
wa³a bolszewicka, zosta³ wybrany
zastêpc¹ przewodnicz¹cego Powiatowe-
go Komitetu Obrony Pañstwa. W wol-

nej Polsce by³ pos³em na Sejm, a na-
stêpnie Senatorem z ramienia BBWR.

W roku 1908 uzyska³ dziedziczny
tytu³ barona. Poza dzia³alno�ci¹

gospodarcz¹ i polityczn¹, prowadzi³ tak-
¿e szerok¹ dzia³alno�æ filantropijn¹.
Szczególnie bliskie by³y, temu biegle
w³adaj¹cemu czterema jêzykami mece-
nasowi sztuki, sprawy o�wiaty. W 1912
r. wybudowa³ budynek nowej szko³y w
Okocimiu i Porêbie Spytkowskiej,
utrzymywa³ szkó³kê w Jasieniu, przy-
czyni³ siê do powstania brzeskiego gim-
nazjum, które pó�niej nieustannie
wspiera³. Z rozwojem o�wiaty wi¹za³a
siê tak¿e jego dzia³alno�æ w Towarzy-
stwie Popieraj¹cym Gimnazjum w Brze-
sku, Towarzystwie Gimnazjalnym i
Sekcji �redniej Wydzia³u Rady Powia-
towej. Z pozaszkolnych  fundacji Goet-
za mo¿na wymieniæ budynek teatru
(dzisiejszy Zajazd Pa-
wilon Okocim),
Ochron-

kê sióstr s³u¿ebniczek, plebaniê w Po-
rêbie Spytkowskiej, du¿y wk³ad w bu-
dowê ko�cio³a parafialnego w Jadowni-
kach i za³o¿enie Domu Sierot w
Brzesku. To tak¿e on zbudowa³ obok
browaru osiedle przyfabryczne, w któ-
rym pracownicy zak³adu mieszkali w
warunkach, jak na tamte czasy, abso-
lutnie nietypowych - z ³azienkami, ka-
nalizacj¹, pr¹dem elektrycznym. Dla
dyrektora zak³adu wybudowa³ nato-
miast wielopokojow¹ willê. Za³o¿y³ tak-
¿e Kasê Wsparcia Chorych.
Na uwagê zas³uguje równie¿ ofiarowa-
nie w 1918 r. pó³ miliona koron na cele
publiczne oraz wyekwipowanie w 1920
r. brzeskiego oddzia³u piechoty. Jego
zainteresowania artystyczne znalaz³y
uj�cie w budowie pa³acu letniego po³o-
¿onego w doskonale zorganizowanym
parku. Pa³ac zosta³ wzniesiony w 1898
r., wed³ug projektu wiedeñskich archi-
tektów Ferdynanda Fellnera i Her-
mana Hellmera. W 1909 r. pa³ac zo-

sta³ rozbudowany o czê�æ wschodni¹,
któr¹ projektowa³ Leopold Simona. W
pa³acu znalaz³a siê, ci¹gle powiêksza-
na, ciekawa kolekcja dzie³ sztuki, rze�-
by, obrazy, ceramika, meble i du¿y zbiór
biblioteczny. Jan Albin Goetz -Okocim-
ski, wyró¿niony szeregiem odznaczeñ i
tytu³ów austriackich, Komandori¹ Or-
deru Polonia Restituta i tytu³em Szam-
belana Jego �wi¹tobliwo�ci Ojca �w.
Piusa XI, zmar³ 24 kwietnia 1931 r.

Rz¹dy trzeciego i ostatniego z w³a
�cicieli Okocimia i szeregu innych

dóbr, przypad³y na najtrudniejszy
okres lat 1931-1939. Antoni Goetz
urodzi³ siê 17 grudnia 1895 r. w Oko-
cimiu. Ukoñczy³ II gimnazjum w Kra-
kowie, a nastêpnie podj¹³ studia w
Wy¿szej Szkole Handlowej w Krako-
wie, któr¹ ukoñczy³ w 1924 r. Ju¿ w
1915 r wraz ze swym bratem Janem
Reginaldem zg³osi³ siê do s³u¿by
w I dywizji austriackiej artylerii kon-

nej, a w 1918 r. ochotniczo wst¹pi³ do
Wojska Polskiego i walczy³ w woj-

nie polsko-bolszewickiej.
Historia w³adania Antoniego
browarem i pozosta³ymi do-
brami to ci¹g³e zmaganie siê
z wierzycielami, spadkiem
produkcji i utrzymaniem za-
k³adów. Mimo ogromnych pro-
blemów zwi¹zanych z wielkim
kryzysem gospodarczym, uda-
³o mu siê uratowaæ przed licy-
tacj¹ miêdzynarodowego kapi-
ta³u zarówno browar jak i
wszystkie majêtno�ci otrzy-
mane w spadku po ojcu.

Podobnie jak jego ojciec zajmowa³ siê
dzia³alno�ci¹ polityczn¹ i gospodar-

cz¹, pe³ni¹c szereg funkcji, m.in. by³
pos³em na Sejm RP, pe³ni³ funkcjê pre-
zesa krakowskiej Izby Przemys³owo-
Handlowej oraz by³ radc¹ Izby Rolni-
czej w Krakowie. Mimo ciê¿kich czasów,
podobnie jak jego dziad i ojciec, stara³
siê prowadziæ dzia³alno�æ filantropijn¹.
Ufundowa³ dom ludowy i przedszkole
oraz przeprowadzi³ remont kapitalny
plebani w Okocimiu, ³o¿y³ na klub spor-
towy, którego by³ honorowym prezesem.
Mimo pogró¿ek i ¿¹dañ, aby przypo-
mnia³ sobie o niemieckim pochodzeniu,
dochodz¹cych w anonimowych listach
z Niemiec ju¿ od 1938 r., Antoni Goetz -
Okocimski do koñca pozosta³ Polakiem.
Zdaj¹c sobie sprawê z konsekwencji
pozostania w Okocimiu, kiedy wejd¹ tu
wojska hitlerowskie, Antoni opu�ci³
pa³ac 5 wrze�nia 1939 r. zapewne nie
zdaj¹c sobie sprawy, ¿e tutaj ju¿ nigdy
nie powróci. Poprzez Nisko, Lwów prze-

Langenenslingen
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dosta³ siê do Rumunii, a nastêpnie do
Francji, gdzie zg³osi³ siê do Wojska Pol-
skiego. Otrzyma³ przydzia³ jako adiu-
tant do szko³y podoficerów artylerii.
W czerwcu 1940 r. przedosta³ siê do
Anglii, gdzie s³u¿y³ w  I pu³ku artylerii
ciê¿kiej Wojska Polskiego. W 1943 r.
zosta³ odwo³any z wojska w celu objê-
cia stanowiska sekretarza generalnego
PCK z siedzib¹ w Londynie. Po wojnie
wyjecha³ do Kenii, gdzie otworzy³ ma³¹
herbaciarniê. Zmar³ bezpotomnie w
Nairobi 31 pa�dziernika 1962 r.

Miliony przybyszów osiedla ³o siê w
obcych dla siebie krajach, a jed-

nak swoj¹ prac¹, wiedz¹ i do�wiadcze-
niem s³u¿y³o swojemu nowemu �rodo-
wisku, z czasem asymilowa³o siê i
uznawa³o jako swoj¹ now¹ ojczyznê,
s³u¿bê dla niej traktuj¹c jako swój �wiê-
ty obowi¹zek. Nie inaczej by³o w naszym
kraju. W XII-XIII wieku rozwinê³o siê
osadnictwo na tzw. prawie niemieckim,
przybysze z Europy Zachodniej osiedlali
siê na naszych ziemiach, zak³adaj¹c
wsie, osady i miasta. Przybyli tak¿e
¯ydzi, których wypêdzono z innych kra-
jów, a tutaj znale�li swoj¹ ojczyznê i
wiêkszo�æ z nich, mimo ¿e czêsto byli
szykanowani, w godzinie najwy¿szej
próby, wype³ni³o swój obywatelski obo-
wi¹zek. Tak by³o tak¿e z Goetzami -
przybyszami z po³udniowych Niemiec,
którzy szybko spolonizowali siê. Jak
silne by³o ich uto¿samianie siê z jêzy-
kiem, histori¹, polsk¹ tradycj¹, demon-
strowa³y pokolenia Goetzów w czasie
kolejnych wojen. Po Janie Ewangeli�cie
Goetzu, który przyby³ do Okocimia w
1845 r., w latach 1845-1848 sprowadzo-
no tutaj kilkudziesiêciu specjalistów z
cesarstwa Habsburgów, a trzeba pamiê-
taæ, ¿e cesarstwo by³o konglomeratem
dziesi¹tków narodowo�ci. Nad Uszwi-
cê trafili Austriacy, Niemcy, Czesi, któ-
rzy najczê�ciej spolonizowali siê ju¿ w
pierwszym pokoleniu.

Ju¿ za niespe³na rok znajdziemy siê
w Unii Europejskiej, wielkiej wspól-

nocie narodów, przed wej�ciem do niej
wielu z nas drêcz¹ okre�lone obawy.
Chyba jednak niepotrzebnie, bo nasz
region przecie¿ od ponad 150 lat, kiedy
to nad Usznicê przyby³ pierwszy z rodu
Goetzów, ma bogate tradycje uczestnic-
twa we wspólnej Europie�

Opr. RYSZARD CUBER
(Opracowano na podstawie tekstów

zamieszczonych w BIM-ie, autorstwa
Jerzego Wyczesanego i ksi¹¿ki �Naj-

lepsze z Najlepszego�
Leszka Mazana)

W lipcu ruszy³a ogólnopolska spo-
³eczna kampania edukacyjna, orga-
nizowana przez Pañstwow¹ Agen-
cjê Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Zwi¹zek Pracodaw-
ców Przemys³u Piwowarskiego. £a-
twy dostêp nieletnich do alkoholu
jest jedn¹ z g³ównych przyczyn wie-
lu spo³ecznie szkodliwych zjawisk
w�ród dzieci i m³odzie¿y.
Przera¿aj¹ce s¹ dane o u¿ywaniu alko-
holu przez polskie dzieci i m³odzie¿. Z
badañ wynika, ¿e a¿ 71% ch³opców i
dziewcz¹t w wieku 11-15 lat próbowa³o
napojów alkoholowych, w tym 20% 11-
latków!
30 czerwca 2003, na specjalnie zorga-
nizowanej konferencji prasowej przed-
stawiciele PARPA i ZPPP przedstawili
za³o¿enia kampanii pod has³em
�Alkohol - nieletnim dostêp wzbro-
niony!� Ma ona na celu  zmniejszenie
rozmiarów zjawiska sprzeda¿y alkoho-
lu nieletnim oraz zmianê postaw sprze-
dawców i �wiadków tego procederu. Do-
tychczasowe do�wiadczenia wskazuj¹,

¿e sprzeda¿ alkoholu nieletnim to wci¹¿
zjawisko zbyt czêste, a zgodnie z usta-
w¹ o wychowaniu w trze�wo�ci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi jest to prze-
stêpstwo.
Kampania ma przypomnieæ  sprzedaw-
com o obowi¹zku sprawdzania wieku
kupuj¹cego alkohol, je�li jego wygl¹d
sugeruje, ¿e mo¿e byæ to osoba niepe³-
noletnia. Uprawnienia takie daje sprze-
dawcy ustawa o wychowaniu w trze�-
wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(art. 15).  Organizatorom kampanii za-
le¿y tak¿e, aby doro�li reagowali, gdy
widz¹ nastolatków, którym sprzedawa-
ny jest alkohol.
Na u¿ytek kampanii przygotowano:
spoty telewizyjne, plakaty, ulotki edu-
kacyjne dla sprzedawców oraz billbo-
ardy. Do koñca lipca przedstawiciele
handlowi browarów oraz hurtownicy
dotr¹ z  materia³ami kampanijnymi do
80 tys. punktów sprzeda¿y alkoholu na
terenie ca³ego kraju. Kampania, w któ-
rej uczestniczy tak¿e Carlsberg Okocim
SA,  trwaæ bêdzie przez ca³e wakacje.

Dobra wiadomo�æ dla odwiedzaj¹cych
kryt¹ p³ywalniê w Brzesku: w okre-
sie wakacyjnym dyrekcja basenu
wprowadzi³a znaczne zni¿ki cen bile-
tów wstêpu. Dla grup dzieci i m³odzie-
¿y wypoczywaj¹cych na zorganizowa-
nych przez stowarzyszenia, placówki
o�wiatowe i kulturalne koloniach,
obozach, oazach godzinowa wej�ciów-
ka kosztuje tylko 2 z³ od osoby. Nie-
spodziank¹ jest te¿ znaczny rabat na
karnety rodzinne. Ponadto od 14 lip-
ca p³ywalnia czynna jest ju¿ od godzi-
ny 7.00, a¿ do 23.00. Zapraszamy.

NIE dla NIEletnich!

...za 2 z³ote

Na basen...

Podziêkowania
Spo³eczno�æ Publicznej Szko³y Podstawowej im. T. Ko�ciuszki
w Mokrzyskach pragnie z³o¿yæ serdeczne wyrazy wdziêczno�ci
wszystkim rodzicom, przyjacio³om, sponsorom i darczyñcom, któ-
rzy w minionym roku szkolnym wspierali placówkê w organizowa-
niu imprez kulturalnych i sportowych. Bez pomocy licznych dar-
czyñców by³oby to niemo¿liwe.
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Z amiar jego za³o¿enia powzi¹³ ów
 czesny w³a�ciciel Szczepanowa,
 stra¿nik wielki koronny Stani-

s³aw Lubomirski (ok. 1720-1783). Sta-
³o siê to najpewniej po 1752 roku, w któ-
rym o¿eni³ siê on z posa¿n¹ Izabel¹
Czartorysk¹ i rozpocz¹³ tworzenie
swej w³asnej fortuny, która mia³a za-
pewniæ mu miejsce w�ród najwiêkszych
magnatów ówczesnej Rzeczypospolitej.
Trzeba bowiem wiedzieæ, i¿ maj¹tek,
jaki pozostawi³ mu jego zmar³y w roku
1745 ojciec Józef, nie by³ okaza³y. Bar-
dziej znacz¹cym posesjonatem sta³ siê
dopiero kilka lat pó�niej, obj¹wszy w
spadku po swym zmar³ym stryju Teo-
dorze Lubomirskim £añcut wraz z
zamkiem i przynale¿nymi doñ dobra-
mi. D¹¿¹c do odbudowania rodowej for-
tuny, siedem lat pó�niej odkupi³ od ksiê-
cie Janusza Sanguszki zamek
wi�nicki, miasteczko Wi�nicz oraz czter-
dzie�ci jeden wsi, w�ród których by³
tak¿e Szczepanów.
W przedrozbiorowym okresie dziejów
Rzeczypospolitej Stanis³aw Lubomirski
zapisa³ siê przede wszystkim jako zwi¹-

KRAJOBRAZY HISTORYCZNE

Jak wie� Szczepanów
stawa³a siê miastem

iewiele brakowa³o, a w drugiej po³owie XVIII wieku, tu¿ pod bokiem
Brzeska pojawi³oby siê nowe, konkurencyjne dlañ miasteczko. Mia³o ono
zaistnieæ na gruntach Szczepanowa, wsi o bardzo starej metryce, znanej
obecnie przede wszystkim jako miejsce urodzenia �wiêtego Stanis³awa,
jednego z g³ównych patronów Polski.

N

zany ze stronnictwem Czartoryskich, z
których wywodzi³a siê jego ¿ona oraz
jako pose³ na sejmy z województwa san-
domierskiego. Pos³owa³ miêdzy innymi
na sejm koronacyjny 1764 roku, po któ-

rym król Stanis³aw August powo³a³ go
do rady królewskiej, a pó�niej uczyni³
marsza³kiem wielkim koronnym. Jed-
nak pomimo zaanga¿owania siê w dzia-
³alno�æ publiczn¹ nie zaniedbywa³ w³a-
snych spraw. Nadal gromadzi³ maj¹tki
i dochodowe starostwa, modernizowa³
folwarki, zak³ada³ wsie, a nawet mia-
steczka.

Jedynym, ale za to znacz¹cym przed
siêwziêciem Lubomirskiego na naszym

terenie mia³a byæ lokacja miasteczka,
które postanowi³ za³o¿yæ tu¿ obok bêd¹-
cego w jego posiadaniu Szczepanowa i
nazwaæ je od imienia swego �wiêtego
patrona Stanis³awowem. Realizacjê jego
rozpocz¹³ zapewne zaraz po uzyskaniu
nañ królewskiej zgody, której w roku
1761 udzieli³ mu król August III Sas.
Najpierw wiêc przywo³any przezeñ ar-
chitekt wykre�li³ odpowiednie plany,
potem mierniczy wymierzy³ w terenie
granice przysz³ego miasteczka oraz
dzia³ki siedliskowe. A na koniec wyzna-
czony przez pana Lubomirskiego zasad�-
ca, rozpocz¹³ rozdzielanie owych dzia³ek
tym, którzy zdecydowali siê budowaæ na
nich swoje domy, by zostaæ stanis³awow-
skimi mieszczanami.
Miasteczko, do zak³adania którego przy-
st¹pi³ Lubomirski, usytuowane zosta³o
po zachodniej stronie wsi Szczepanów.
Mia³o ono mieæ kszta³t do�æ regularne-
go czworoboku o powierzchni oko³o dzie-
siêciu hektarów. W jego centrum wyty-
czony zosta³ rozleg³y, szeroki na 100, a
d³ugi a¿ na 200 metrów plac rynkowy,
na którym mia³y odbywaæ siê jarmarki
i odpusty. Dooko³a niego zaczê³y powsta-
waæ niewielkie drewniane domy pierw-
szych osadników, za którymi ci¹gnê³y
siê nale¿¹ce do nich w¹skie, ale za to

Szczepanów wraz z �miastem� wg planu katastralnego z 1847 r.  1 - wie�, 2 - ko�ció³
�w. Marii Magdaleny, 3 - rynek miasteczka, 4 - ko�ció³ �w. Stanis³awa

Po³udniowa pierzeja szczepanowskiego rynku.
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d³ugie na trzysta i wiêcej metrów pa-
sma niw obsiewanych pszenic¹ lub ¿y-
tem oraz zagony kapusty. Rola jedynej
ulicy miasteczka przypad³a starej dro-
dze prowadz¹cej ze Szczepanowa do
Morzysk.

Rzecz jednak w tym, ¿e pomimo wy
stawienia przywileju królewskie-

go, zabiegów Lubomirskiego i faktu
wytyczenia w terenie elementów miej-
skiego za³o¿enia miasto Szczepanów
formalnie nigdy nie zaistnia³o, a wy-
stawiony dlañ akt lokacyjny nie zosta³
skonsumowany. Nie by³ to wypadek
odosobniony. Wszak podobny los by³ ju¿
w przesz³o�ci udzia³em pobliskich Mo-
rzysk, niezbyt odleg³ej Uszwi w Brze-
skiem, Jod³owej i Rygli na Pogórzu
Ciê¿kowickim oraz szeregu innych
miejscowo�ci. Powodów tego nie zna-
my. Mo¿emy siê ich tylko domy�laæ.
Zapewne zawa¿y³ tu sprzeciw miesz-
czan brzeskich obawiaj¹cych siê kon-
kurencji. Win¹ za to mogliby�my ob-
ci¹¿yæ tak¿e samego Stanis³awa
Lubomirskiego, który dost¹piwszy w
roku 1765 godno�ci marsza³ka wielkie-
go koronnego osiad³ na d³u¿ej w War-
szawie i po�wiêci³ siê niemal bez resz-
ty dzia³alno�ci politycznej zaniedbuj¹c
spraw dalekiego Szczepanowi i powsta-
j¹cego przy nim miasteczka.
Powróci³ do nich dopiero kilkana�cie
lat pó�niej wznosz¹c w 1782 roku kla-
sycystyczny ko�ció³ek �w. Stanis³awa.
Istniej¹cy do dzi� ko�ció³ek ten zbudo-
wany zosta³ po zachodniej stronie mia-
steczka na miejscu szesnastowiecznej
drewnianej kaplicy upamiêtniaj¹cej
miejsce, gdzie wed³ug miejscowej tra-
dycji staæ mia³ na pocz¹tku XI wieku
dom rodziców �wiêtego. Niestety,
przedwczesna �mieræ (zmar³ na gru�-
licê w rok pó�niej) po³o¿y³a kres reali-
zacji jego zamierzeñ, które szybko po-
sz³y w zapomnienie. Albowiem wdowa
po nim, Izabela z Czartoryskich,
która przejê³a Szczepanów, nie by³a za-
interesowana kontynuowaniem mê-
¿owskich planów. Nie podjê³a ich te¿
ich córka Julia.

Tak to Szczepanów do dzi� pozosta³
wsi¹ z niedokoñczonym za³o¿e-

niem ma³omiasteczkowym. Ale dziê-
ki temu stanowi on niezwykle intere-
suj¹ce zjawisko w historycznym
krajobrazie kulturowym nie tylko naj-
bli¿szych okolic Brzeska, lecz tak¿e
ca³ej ziemi brzeskiej, które mo¿e staæ
siê w przysz³o�ci jedn¹ z bardziej zna-
cz¹cych atrakcji.

ANDRZEJ B. KRUPIÑSKI

W Jadownikach ju¿ od ponad roku
istnieje Izba Regionalna. Mie�ci siê
ona w budynku poczty. Powsta³a z
inicjatywy Towarzystwa Mi³o�ni-
ków Ziemi Jadownickiej oraz rady
so³eckiej. W�ród licznie zgroma-
dzonych eksponatów dominuje
sprzêt gospodarstwa domowego
oraz narzêdzia wykorzystywane do
prac na roli.

Opiekun ekspozycji, Stanis³aw �wier-
czek, z dum¹ opisuje zgromadzone
zbiory: - Powstanie Izby Regionalnej to
w du¿ej mierze zas³uga mieszkañców
Jadownik, ich zaanga¿owania i ofiar-
no�ci. Wci¹¿ przybywa eksponatów. To
cieszy, jednak powoli zaczyna brakowaæ
miejsca na ich prezentacjê - martwi siê
kustosz.
Obok Izby Regionalnej, funkcjonuje od
ponad roku sta³a ekspozycja prac arty-
sty-rze�biarza Tadeusza �wierczka,
pochodz¹cego tak¿e z Jadownik. Swoj¹
artystyczn¹ edukacjê rozpoczyna³ przed
ostatni¹ wojn¹, a po jej zakoñczeniu

Warto
zwiedziæ

osiad³ w Warszawie. Spod jego d³uta
wysz³y liczne rze�by o charakterze sa-
kralnym. Jest autorem m.in. figur
w ko�ciele Naj�wiêtszej Marii Panny
w Warszawie oraz o³tarza bocznego
w Maszkienicach. Warto równie¿ pod-
kre�liæ, ¿e Tadeusz �wierczek reagowa³
swoj¹ twórczo�ci¹ na aktualne wyda-
rzenia, m.in. po otrzymaniu przez Cze-
s³awa Mi³osza literackiej Nagrody
Nobla wyrze�bi³ popiersie poety, a z
okazji zdobycia przez Waldemara Ba-
szanowskiego z³otego medalu olimpij-
skiego wykona³ jego popiersie.

Opr. i fot. £P

Stanis³aw �wierczek troskliwie opiekuje siê cennymi zbiorami.
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-  Stwierdzi³ Pan kiedy�, ¿e zacz¹³
�piewaæ trochê z przymusu, gdy¿
zabrak³o w zespole wokalisty.
- Faktycznie tak by³o, chocia¿ muszê
stwierdziæ, ¿e pocz¹tkowo wcale nie po-
ci¹ga³o mnie �piewanie. Kiedy chodzi-
³em do szko³y, nale¿a³em do zespo³u
muzycznego i to w³a�nie koledzy wyty-
powali mnie do roli solisty. Pocz¹tkowo
sz³o mi to topornie i z tego powodu
ogromnie siê denerwowa³em. Z pomoc¹
przysz³a mama, która ukoñczy³a szko³ê
muzyczn¹ w zakresie wokalistyki.
Udzieli³a mi cennych wskazówek, miê-
dzy innymi dotycz¹cych æwiczeñ g³oso-
wych. Edukacja okaza³a siê na tyle efek-
tywna, ¿e zosta³em zauwa¿ony przez
zespó³ �IRA�, z którym wzi¹³em udzia³
w Ogólnopolskim M³odzie¿owym Prze-
gl¹dzie Piosenki. To tam w³a�nie Kuba
Wojewódzki, pracuj¹cy wówczas dla III
programu Polskiego Radia, namówi³ nas
do nagrania naszych pierwszych utwo-
rów. Pó¿niej wyst¹pili�my w Opolu, a w
1989 r. ukaza³a siê nasza debiutancka
p³yta.
- Ira z jêzyka ³aciñskiego oznacza:
�gniew, gorycz, w�ciek³o�æ�. Sk¹d
pomys³ na tak¹ nazwê zespo³u?
- Termin ten zaproponowa³ za³o¿yciel
grupy, Kuba P³ucisz. By³ on fanem ze-
spo³u TSA,  którego nazwa sk³ada siê z
trzech liter. Stwierdzi³, ¿e dobrze siê ni¹
skanduje, gdy¿ jest krótka. Chcia³ wiêc
znale�æ podobne okre�lenie i wyszuka³
je w s³owniku. Znaczenie to pasowa³o
do nas, gdy¿ byli�my bardzo m³odzi i
gniewni.
- Rzeczywi�cie, potrz¹sa³ Pan
kiedy� na scenie d³ugimi blond
w³osami i gra³ ostrzejsz¹ muzykê.
Ale fryzura zosta³a zmieniona,
a i brzmienie niektórych utworów
jakby nieco zbli¿y³o siê do klasycz-
nego rocka...
- Byæ mo¿e wygl¹dam nieco ³agodniej, ale
s¹dzê, ¿e tylko na krótki czas czê�ciowo
�ostudzi³em� brzmienie. Nowa p³yta bê-
dzie ostrzejsza od poprzedniej, chocia¿ nie
tak ostra, jak album �Znamiê�.

Gniewny
jubiler

 - Wróæmy wspomnieniami do wcze-
�niejszego okresu, kiedy po zawie-
szeniu dzia³alno�ci IRY w 1996 roku,
rozpocz¹³ Pan karierê solow¹ i  pro-
wadzi³ w TVP letni program
�Fiks�...
- Czas ten kojarzy mi siê z przygod¹ i
mnóstwem ciekawych ludzi. Program
by³ nagrywany g³ównie w Gdañsku, cho-
cia¿ pracowali�my w ca³ym Trójmie�cie.
Mia³em wiêc mo¿liwo�æ przez kilka mie-
siêcy spêdzaæ weekendy na pla¿y. Jed-
nak w tym czasie nie traci³em kontaktu
z kolegami, a efektem tego by³o reakty-
wowanie zespo³u IRA i wydanie kolej-
nego albumu w 2002 r.  Nawi¹zali�my
równie¿ kontakt z Jurkiem Owsiakiem,
a �piewany przez nas utwór pt. �Nadzie-
ja� sta³ siê jednym z hymnów Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy.
- Sytuacja na polskim rynku mu-
zycznym nie jest wiêc dobra, skoro
nawet tak szlachetne cele wykorzy-
stuje siê do promowania zespo³ów...
- Zgadzam siê z tym stwierdzeniem.
Przecie¿ m³odzi ludzie, którzy graj¹ np.
rocka, nie maj¹ wiêkszych szans na
d³u¿sze utrzymanie siê na scenie. Uwa-
¿am, ¿e w Polsce brakuje profesjonal-
nych instytucji, aby móg³ prawid³owo
funkcjonowaæ showbiznes. Wprawdzie
istniej¹ przedstawicielstwa handlowe
firm fonograficznych, ale czêsto pracu-
j¹ tam ludzie, którzy nie wiedz¹, jak
wyszukuje siê nowe twarze, kreuje ar-
tystê, a przede wszystkim podtrzymu-
je jego karierê. Istniej¹ programy, któ-
re maj¹ pomóc znale¿æ kogo�
oryginalnego, jak np. �Idol� czy �Szan-
sa na sukces�. Ale popatrzmy, co tak
naprawdê dzieje siê z nowo wykreowa-
nymi gwiazdami. Zwykle po kilku mie-
si¹cach utrzymywania siê na szczycie,
z nielicznymi wyj¹tkami, znikaj¹ z ho-
ryzontu.
- Zanim Pan wyszed³ na estradê,
pracowa³ Pan jako jubiler...
- Tak i to przez ca³e cztery lata, chocia¿
z³ota nie lubiê. By³ to pomys³ mojej
mamy, która pewnego dnia o�wiadczy-

³a, ¿e skoro przejawiam zdolno�ci ma-
larskie i uwielbiam grafikê, powinienem
wybraæ dobrze p³atny zawód. Poniewa¿
nie by³o to moje hobby, praca stawa³a
siê dla mnie coraz bardziej nudna. A¿
wreszcie postanowi³em z niej zrezygno-
waæ. W tej chwili niewiele pamiêtam z
tej dziedziny. Potrafiê tylko odró¿niæ
metal szlachetny od tombaku, a kamie-
nie szlachetne od syntetyków.
- IRA w tym roku obchodzi piêtna-
stolecie istnienia.
- Tak, z tej okazji zagramy 25 wrze�nia
prawdopodobnie ostatni koncert letni
w tym sezonie. Zaprosimy wszystkich,
którzy byli i s¹ zwi¹zani z naszym ze-
spo³em i tych, co ca³y czas nam towa-
rzysz¹. Mamy sporo pracy, gdy¿ do ju-
bileuszowego koncertu podró¿ujemy po
Polsce. A poza tym zamierzamy uczciæ
nasz jubileusz wydaniem nowej p³yty.
A potem to ja ju¿ chyba wybiorê siê na
emeryturê...
- Z pewno�ci¹ nie tak szybko. Sym-
patycy sobie tego nie ¿ycz¹ i na
pewno odej�cia by nie wybaczyli.
Dziêkujê Panu za rozmowê, a w
imieniu brzeskich fanów i swoim
za wspania³y koncert z okazji Dni
Brzeska.
- Ja równie¿. Muszê przyznaæ, ¿e pu-
bliczno�æ reagowa³a bardzo emocjonal-
nie i spontanicznie. Bo to jest tak: wy-
chodzimy na scenê, zaczynamy graæ i
przekazywaæ s³uchaczom pozytywn¹
energiê. Je�li odbiór jest w³a�ciwy, to
oni nam siê odwzajemniaj¹ tym sa-
mym. A wtedy poziom adrenaliny pod-
nosi siê do maksimum i jest bardzo
przyjemnie. Tak te¿ w³a�nie by³o. To
siê po prostu czu³o.     n

Z  Arturem Gadowskim - wokalist¹ zespo³u IRA, gwiazd¹ tegorocznych
Dni Brzeska, rozmawia Renata Skórnóg

F
ot

. 
P.

 D
u
d
a



31

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNYlipiec-sierpieñ  2003

        

MOIM ZDANIEM

G³os obywateli przes¹dzi³ o histo
rycznej przysz³o�ci Polski. Wej�cie

w struktury Unii Europejskiej oznacza
niew¹tpliwie wielk¹ szansê dla Polski i
Polaków, gdy¿ bêdzie to historyczny
awans cywilizacyjny, gospodarczy i kul-
turowy. Trzeba jasno i wyra�nie podkre-
�liæ, ¿e cz³onkostwo Polski w UE jest
wielk¹ szans¹, ale równie¿ wielkim wy-
zwaniem, co wcale nie daje ¿adnych
gwarancji na poprawê jako�ci ¿ycia i
sytuacji gospodarczej kraju, przynaj-
mniej w najbli¿szych latach.
Bêd¹c cz³onkiem europejskiej struktu-
ry gospodarczej, musimy najpierw do-
stosowaæ siê do standardów obowi¹zu-
j¹cych w krajach �piêtnastki�, co oznacza
dla bud¿etu pañstwa - po�rednio dla nas
podatników - wielkie wyrzeczenia finan-
sowe. Tylko w dziedzinie ochrony �rodo-
wiska do roku 2015 nak³ady wynios¹ a¿
160 mld z³otych. Tyle mniej wiêcej wy-
nosz¹ roczne wydatki bud¿etu naszego
pañstwa.

Ale czy mo¿na by³o inaczej g³osowaæ
ni¿ na �tak�? Nie, bo tak naprawdê

brak Polski na nowej mapie zjednoczo-
nej Europy oznacza³by w praktyce wy-
alienowanie naszego kraju z wszelkich
spo³ecznych i gospodarczych stosunków
miêdzynarodowych. Mo¿emy polemizo-
waæ z eurosceptykami, ¿e je�li nie Unia,
to co? Jeste�my krajem zbyt s³abym go-
spodarczo, aby móc byæ pañstwem sa-
mowystarczalnym. Ale te¿ intencja
pañstw cz³onkowskich w kwestii posze-
rzenia Unii o kolejnych dziesiêciu cz³on-
ków nie by³a przypadkowa, ani te¿ nie
wynika³a z chêci poprawy jako�ci ¿ycia
mieszkañców krajów kandyduj¹cych.
Inicjatywa poszerzenia na wschód gra-
nic unijnych jest efektem wystêpuj¹cej
od pewnego czasu w gospodarce �wiato-
wej tendencji globalizacyjnych. Wyni-
kiem tego s¹ chocia¿by fuzje megakor-
poracji ponadnarodowych, w celu
optymalizacji kosztów i wspólnej polity-
ki rynkowej. Ponadto poszerzenie UE o
nowych cz³onków, daje mo¿liwo�æ wej-
�cia produktów wytwarzanych w krajach
�piêtnastki� na rynek pañstw kandydu-
j¹cych, co w okresie nadprodukcji i rece-
sji gospodarczej ma istotne znaczenie.
Tymczasem celem wej�cia Polski w
struktury Unii Europejskiej jest przede
wszystkim gospodarcze i polityczne bez-
pieczeñstwo, stworzenie warunków roz-

Quo vadis Europo?
woju, zmniejszenie bezrobocia i wzrostu
dochodów, zniesienie barier celnych i
handlowych, swoboda dostêpu do edu-
kacji i rynku pracy. Bior¹c po uwagê
specyfikê naszego regionu, sensu stric-
to naszego powiatu, s¹dzê, ¿e znaczna
uwaga w kwestiach unijnych jest sku-
piona wokó³ szans i zagro¿eñ zwi¹zanych
z sektorem rolnictwa. Wg podpisanego
traktatu akcesyjnego, w pierwszych la-
tach naszego cz³onkostwa rolnicy bêd¹
otrzymywaæ dop³aty bezpo�rednie w tzw.
systemie uproszczonym.

Oznacza to, ¿e wielko�æ dotacji zale
¿eæ bêdzie od powierzchni u¿ytków

rolnych w gospodarstwie. Ka¿dy rolnik,

które nie odpowiadaj¹ nowoczesnym
wymogom rynku unijnego. Inaczej wy-
gl¹da sytuacja na ziemiach zachodnich,
czy wielkopolskich, gdzie wielko�æ gospo-
darstwa waha siê w granicach kilkuset
hektarów, a produkcja rolna jest �ci�le
wyspecjalizowana. Na przyk³ad gospodar-
stwo specjalizuj¹ce siê na du¿¹ skalê w
produkcji buraków cukrowych, skorzysta
znacz¹co na efektywno�ci swojej produk-
cji, gdy¿ cena skupu w 2004 roku za tonê
buraków wyniesie ok. 180 z³. Obecnie
cukrownie p³ac¹ za tonê buraka cukro-
wego 120-130 z³. Rolnictwo na niewielk¹
skalê - co jest charakterystyczne dla na-
szego powiatu, musi siê tak¿e liczyæ z
prawdopodobieñstwem utraty czê�ci ryn-
ku zbytu na rzecz obcych - du¿ych pro-
ducentów rolnych z UE. Ju¿ dzisiaj kal-
kulacja op³acalno�ci indywidualnej
produkcji rolnej w wiêkszo�ci gospo-
darstw, np. w produkcji mleka, ¿ywca wie-
przowego, czy wo³owego, jest ujemna.

Innym problemem �ogólnonarodo
wym�, który równie¿ stanowi istotny

punkt w bilansowaniu plusów i minu-
sów naszej integracji, jest problem bez-
robocia. W naszym powiecie pozostaje
bez pracy ok. 7 tys. osób. Wiele z nich
wi¹¿ê z UE du¿e nadzieje, pragn¹c szu-
kaæ zatrudnienia w krajach �piêtnast-
ki�.  Sytuacja nie przedstawia siê jed-
nak tak optymistycznie, gdy¿ Niemcy -
kraj najczê�ciej odwiedzany przez Pola-
ków - przez siedem najbli¿szych lat nie
wyra¿a gotowo�ci do zatrudniania oby-
wateli krajów nowo przyjêtych do UE.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿¹dania niemiec-
kiego kanclerza nie s¹ wygórowane, bo
gdy w 1986 r. do Unii przystêpowa³y
Hiszpania i Portugalia, wprowadzono
10-letni okres przej�ciowy na prawo do
uzyskania legalnej pracy w UE. Jedy-
nie Szwecja, Irlandia, Dania i Holandia
zapowiedzia³y, ¿e nie bêd¹ stosowaæ ¿ad-
nych ograniczeñ czasowych w zatrudnia-
niu obywateli nowych pañstwa cz³on-
kowskich.
Ponad 450 mln obywateli, 25 pañstw, 21
jêzyków, ponad 50% �wiatowej produk-
cji, taka bêdzie potêga Unii Europejskiej
po przyst¹pieniu do niej nowych pañstw,
w tym Polski. A zatem pytanie posta-
wione w tytule - dok¹d zmierzasz Euro-
po? - pozostanie jaki� czas jeszcze pyta-
niem zaprz¹taj¹cym my�li Polaków.

MAREK BIA£KA

niezale¿nie od produkcji w jego gospo-
darstwie, otrzyma w pierwszym roku po
przyst¹pieniu Polski do Unii, 161 z³ na
ka¿dy hektar powierzchni swego gospo-
darstwa, 199 z³ w roku 2005 i 238 z³ w
roku 2006. Szacuje siê, ¿e przeciêtna
wielko�æ gospodarstw funkcjonuj¹cych
w naszym powiecie wynosi ok. 4-5 ha, a
wiêc �rednia dotacja do jednego hekta-
ra wyniesie w pierwszym roku ok. 650-
800 z³. Mo¿na s¹dziæ, ¿e jest to kwota,
która na pewno nie pokryje kosztów
zwi¹zanych z dostosowaniem i moder-
nizacj¹ gospodarstw rolnych, które prê-
dzej czy pó�niej i tak musz¹ zostaæ po-
niesione, aby móc funkcjonowaæ i
konkurowaæ na rynku rolnym wg ogól-
nych zasad. Rozdrobnione gospodarstwa
rolne s¹ ma³o wydajne i maj¹ niewiel-
kie mo¿liwo�ci wykorzystywania nowo-
czesnych technologii upraw, ponadto sto-
suj¹ one tradycyjne techniki produkcji,
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Naszym celem nie jest zak³ócanie spoko-
ju w³adzom powiatu i zwyk³e awanturnic-
two, walczymy o suwerenno�æ najstarszej
w powiecie szko³y �redniej, która posiada
ponad 90-letni¹ tradycjê i przetrwa³a naj-
trudniejsze zawirowania dziejowe, takie
jak wojna i okupacja. Uwa¿amy, ¿e nie
mo¿emy byæ bierni w tej sprawie, gdy¿ ci¹-
¿y na nas moralny obowi¹zek wobec daw-
nych i przysz³ych pokoleñ. Nasi poprzed-
nicy tworzyli przez dziesi¹tki lat
wizerunek szko³y, po�wiêcali jej swoje si³y
i uczucia, co zadecydowa³o o tym, ¿e sta³a
siê �ark¹ przymierza� miêdzy starymi i
m³odymi pokoleniami. Zmiany, które do-
konuj¹ siê obecnie, tak¿e w dziedzinie
o�wiaty, oceni dopiero historia. Nie chce-
my, by w przysz³o�ci oskar¿ono  nas o
grzech zaniechania i bierno�æ wobec dzie-
j¹cych siê wydarzeñ. (...)
Nie podzielamy opinii autorki artyku³u, ¿e
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Koperni-
ka nie zosta³o zlikwidowane, a wrêcz zy-
ska³o w nowych uk³adach. To prawda, ¿e
zostawiono mu nazwê, patrona, pozwolo-
no na w³asny statut i pod naporem ¿¹dañ
rodziców i nauczycieli na odrêbne rady
pedagogiczne i rodziców. Inaczej to jednak
wygl¹da w praktyce. Samodzielne przez 90
lat Liceum Ogólnokszta³c¹ce sta³o siê szko-
³¹ podporz¹dkowan¹ Zespo³owi nr 1 i ano-
nimow¹. Czy Brzesko nie zas³u¿y³o na to,
by posiadaæ nie tylko dwa zespo³y szkó³ o
ró¿nych profilach kszta³cenia, ale tak¿e sa-

POLEMIKA

W ostatnim numerze BIM-u ukaza³ siê artyku³ �Awantura o ogólniak�
p. Agaty Brzeskiej-Lebieckiej, która kwestionuje rzetelno�æ informacji
przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjació³ Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Kopernika w Brzesku na temat losów szko³y. Poniewa¿ opinie
autorki s¹ tendencyjne, a tak¿e nie zawsze zgodne z prawd¹, zostali�my
zmuszeni do wyja�nienia t¹ drog¹ pewnych spraw.

To nie awantura
!

modzieln¹ placówkê dydaktyczno-wycho-
wawcz¹ przygotowuj¹c¹ m³odzie¿ wy³¹cz-
nie do kontynuowania nauki w szko³ach
wy¿szych? Czy konieczne by³o w³¹czenie
ogólniaka w strukturê zespo³u, �uszczê�li-
wiaj¹c� na si³ê m³odzie¿ i nauczycieli?
Coraz czê�ciej s³ychaæ g³osy, tak¿e i tych,
którzy wcze�niej nie widzieli problemu,
stwierdzaj¹ce, ¿e pope³niono b³¹d w brze-
skiej polityce o�wiatowej. By³y potrzebne
pieni¹dze na budowê nowej szko³y, dlate-
go sprzedano wraz z uczniami i nauczycie-
lami budynek, w którym Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce funkcjonowa³o zupe³nie dobrze.
Co ciekawe, w³adze nie pyta³y o zdanie ani
dyrekcji, ani uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców, a zainteresowani dowiedzieli siê o tym
dopiero po fakcie z lokalnej prasy. Co zy-
skali�my? Sk³ócenie �rodowiska, obawy ro-
dziców i uczniów, niezadowolenie - to tyl-
ko niektóre zjawiska towarzysz¹ce
omawianym zmianom. Nikogo przecie¿ nie
trzeba przekonywaæ, ¿e praca w mniejszym
zespole, samodzielnie decyduj¹cym o for-
mie kszta³cenia daje lepsze efekty. Z nie-
pokojem patrzymy na decyzje rodziców,
którzy coraz czê�ciej wysy³aj¹ swoje dzieci
do liceów Bochni, Tarnowa i Krakowa.
Mo¿e trzeba by³o udoskonalaæ star¹ szko-
³ê poprzez stworzenie jej nieco lepszych wa-
runków pracy, doskonalenie kadry i sta-
wianie wysokich wymagañ edukacyjnych?
Argumenty, ¿e szko³a nic nie straci³a w
nowych warunkach, s¹ jedynie sztucznie

dorabian¹ filozofi¹ do podjêtych przez brze-
skie w³adze, bez zgody Rady Pedagogicz-
nej LO, decyzji. I a¿ ci�nie siê na usta py-
tanie, czy gdyby tak np. Urz¹d Starostwa
w Brzesku w³¹czono w struktury bocheñ-
skie - zyska³by czy straci³by na swoim zna-
czeniu, nie mówi¹c ju¿ o statusie ca³ego
miasta?
Nie rozumiemy intencji autorki kontro-
wersyjnego artyku³u, która fa³szuje wie-
dzê historyczn¹ na temat szko³y, twier-
dz¹c, ¿e liceum tworzy³o do r. 1967 wraz
ze szko³¹ podstawow¹ integraln¹ XI-kla-
sow¹ szko³ê ogólnokszta³c¹c¹ pod wspól-
nym kierownictwem. Poniewa¿ powo³ano
siê na �ród³o, jakim jest �Monografia Gim-
nazjum i Liceum�, przytaczamy fragment
dotycz¹cy omawianego problemu. �Mimo
zamys³ów Ministerstwa O�wiaty, aby od
roku szkolnego 1948/49 liceum tworzy³o
wraz ze szko³¹ podstawow¹ integraln¹ XI-
klasow¹ szkolê ogólnokszta³c¹c¹ ze wspól-
nym kierownictwem w Brzesku, liceum
tworzy³o samodzieln¹ jednostkê organiza-
cyjn¹ obejmuj¹c¹ klasy VIII-XI.� Uwa¿na
wiêc lektura tekstu dowodzi, ¿e szko³a po
wojnie zawsze funkcjonowa³a jako oddziel-
na placówka z w³asn¹ dyrekcj¹ oraz pro-
gramem dydaktyczno-wychowawczym.
Mog¹ to na szczê�cie potwierdziæ liczni,
¿yj¹cy przecie¿ jeszcze, absolwenci z lat
50-tych i 60-tych. Samodzielno�æ utraci³o
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dopiero
1.09.2002 r.
Oskar¿a siê nas o to, ¿e wydajemy krzyw-
dz¹ce opinie na temat decyzji w³adz po-
wiatowych. Nic bardziej b³êdnego! Doce-
niamy pracê brzeskiego Starostwa,
cieszymy siê z jego sukcesów, optymizmem
napawa nas fakt, ¿e w³adzê w mie�cie spra-
wuj¹ ludzie m³odzi, prê¿ni, zaanga¿owa-
ni, których praca daje wymierne efekty.
Cieszy nas to tym bardziej, ¿e wielu z nich
to w³a�nie absolwenci Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. M. Kopernika. Nie mo¿e-
my jednak zaakceptowaæ czego�, co nie s³u-
¿y dobru m³odzie¿y, nauczycieli, rodziców,
miejscowo�ci. Przecie¿ ka¿de szanuj¹ce siê
miasto dba o to, by eksponowaæ swoje osi¹-
gniêcia, tak¿e i w dziedzinie o�wiaty.
A mo¿e zamiast publicznej polemiki bêdzie
mo¿liwa wspólna rozmowa, w której spró-
bujemy siê zrozumieæ i uzgodniæ satysfak-
cjonuj¹ce obie strony stanowisko?
Zapraszamy na spotkania Stowarzyszenia
Przyjació³ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
M. Kopernika w Brzesku, które odbywaj¹
siê w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹-
ca o godz. 19.00 w brzeskim MOK-u. (...)

Za Zarz¹d Stowarzyszenia
Przyjació³ Liceum Ogólnokszta³c¹cego

im. M. Kopernika w Brzesku
Bo¿ena Kalinowska, Maria Tyka

Reprezentacja LO im. M. Kopernika w pierwszomajowym pochodzie...
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- Dla wielu rezygnacja prezesa Du-
dziñskiego by³a posuniêciem nie-
zrozumia³ym, a jego oficjalne
o�wiadczenie o �nawale pracy i
braku czasu� niczego w³a�ciwie nie
wyja�nia. Dlaczego tak naprawdê
Pana poprzednik mia³ dosyæ pra-
cy w klubie?
- Najlepiej to jego zapytaæ, ale nie mam
powodów nie wierzyæ mu, ¿e najnormal-
niej zaczê³o mu brakowaæ czasu, by
nale¿ycie zarz¹dzaæ klubem. Jest cz³o-
wiekiem niezwykle aktywnym, a oprócz
pracy zawodowej udziela siê spo³ecznie
jako radny miejski. Uwa¿am, ¿e trzeba
tê decyzjê uszanowaæ i poprzestaæ na
z³o¿onych do prasy wyja�nieniach.
- Jak odebrali tê decyzjê inni cz³on-
kowie zarz¹du klubu?
- Nie ukrywam, ¿e niektórzy byli za-
skoczeni. Tym bardziej, ¿e nied³ugo
pó�niej odby³o siê posiedzenie zarz¹-
du klubu, na którym, w razie przyjê-
cia rezygnacji, nale¿a³o wybraæ nowe-
go prezesa.
- Mia³ Pan kontrkandydatów?
- Tylko ja kandydowa³em, a w g³osowa-
niu 9 cz³onków zarz¹du by³o �za�, 5 g³o-
sowa³o �przeciw�.
- Jakich zmian nale¿y siê spodzie-
waæ w kierowaniu klubem?
- Praktycznie ¿adnych, bo strategiê
dzia³ania klubu wypracowali�my na
pocz¹tku kadencji tego zarz¹du. Cele
pozosta³y te same, wiêc i metody dzia-
³ania powinny pozostaæ bez zmian. Z
wyj¹tkiem dokooptowania do zarz¹du
Jerzego Zydronia, nie zmieni³ siê te¿
sk³ad klubowych w³adz. Mogê jedynie
potwierdziæ konsekwencjê, z jak¹ bê-
dziemy realizowaæ postawione przed
nami zadania. Nadal bêdziemy d¹¿yæ
do tego, by klub by³ jak najlepsz¹ wizy-
tówk¹ sponsora strategicznego i nasze-

Okocimski ma nowego prezesa

Po radê do taty
Rezygnacja z pe³nienia funkcji prezesa Okocimskiego Klubu Sportowego przez
Krzysztofa Dudziñskiego nie zaskoczy³a tylko najbli¿ej obracaj¹cych siê wokó³
spraw OKS-u. Poda³ siê do dymisji po zaledwie kilku miesi¹cach zarz¹dzania
klubem, kiedy wreszcie po trudnym okresie stagnacji, mo¿na z wielk¹ nadziej¹
budowaæ plany na nastêpne sezony. Ale nie mniejszym zaskoczeniem by³o
przejêcie po Dudziñskim prezesowskich sterów przez dotychczasowego
wiceprezesa ds. finansowych, niespe³na 30-letniego Szczepana Zydronia (na
zdjêciu). Wakuj¹ce po nim miejsce w zarz¹dzie zaj¹³ jego ojciec, wieloletni
dzia³acz OKS-u Jerzy Zydroñ...

go miasta. Inaczej byæ po prostu nie
mo¿e. Zreszt¹ ju¿ teraz mo¿na zobaczyæ
go³ym okiem, jak wiele zrobiono przez
te ostatnie siedem miesiêcy.
- Najbardziej widaæ efekt kosme-
tycznych zabiegów, jakie przeszed³
stadion. Wymalowane ogrodzenie,
od�wie¿one szatnie, w �wietnym
stanie utrzymana murawa...
- Istotnie, ale równie¿ za³atwili�my wie-
le spraw, których nie dostrzega zwyk³y
kibic. To przede wszystkim konsekwent-
nie prowadzona polityka odd³u¿ania
klubu. Uda³o siê ustaliæ z wszystkimi
wierzycielami - nie tylko z tymi najwiêk-
szymi: ZUS-em i Urzêdem Skarbowym
- dogodne formy sp³at naszych d³ugów.
Oczywi�cie, bie¿¹ce zobowi¹zania reali-
zujemy bez najmniejszej zw³oki. Korzy-
staj¹c z okazji, pragnê podziêkowaæ
wielu sponsorom i darczyñcom, bez któ-
rych wykonanie prac o warto�ci oko³o
65 tysiêcy z³otych, nie by³oby mo¿liwe...
- Czy nie ba³ siê Pan wzi¹æ na sie-
bie sporej odpowiedzialno�ci i to w
okresie, kiedy znacznie wzros³y
aspiracje klubu?
- Rzecz jasna, ¿e nie by³a to ³atwa decy-
zja i powiem szczerze, ¿e trochê siê jej
ba³em. Ale na szczê�cie w zarz¹dzie jest
wielu rozs¹dnych i do�wiadczonych lu-
dzi, którzy z Okocimskim zwi¹zani s¹ od
lat. By tylko wspomnieæ Krzysztofa Ba-
rana, Antoniego Bulowskiego, Janusza
Szyszkê i Zygmunta Skurnóga, którzy
doskonale dawali sobie radê nawet wów-
czas, kiedy pi³karze grali w drugiej lidze.
- Ale z pewno�ci¹ pierwszym kon-
sultantem bêdzie Pana ojciec�
- Oczywi�cie, ale nie tylko dlatego, ¿e
jest moim tat¹ i posiada spore do�wiad-
czenie ¿yciowe, ale tak¿e dlatego, ¿e w
tym klubie zostawi³ wiele ³adnych lat.
Na pewno w wa¿nych kwestiach finan-

sowych bêdê siê jego radzi³. Przez kil-
kana�cie lat pe³ni on funkcjê skarbni-
ka w Kole £owieckim i wywi¹zuje siê z
niej znakomicie. Jego do�wiadczenie w
tym zakresie bêdzie wrêcz nieocenione.
- Sympatycy sportu w Brzesku
oczekuj¹ od dru¿yny pi³karskiej
awansu do trzeciej ligi. Czy po-
twierdza Pan podobne aspiracje
klubowych w³adz i sponsorów?
- Gdyby�my nie postawili sobie takiego
celu, to w ogóle nie mia³aby sensu na-
sza praca. Awans pi³karzy to nasz g³ów-
ny cel, z którego nie wycofujemy siê, ale
osi¹gniêcie go wcale takie ³atwe nie
bêdzie. Uwa¿am jednak, ¿e organiza-
cyjnie staæ nas na to, by podo³aæ trze-
cioligowym wymogom.
- Zapewne trzeba jednak pomy�leæ
o personalnych wzmocnieniach
sk³adu obecnej dru¿yny...
- Mam tego �wiadomo�æ i ju¿ nawet
prowadzone s¹ stosowne rozmowy z
kilkoma kandydatami, ale o nazwi-
skach jeszcze za wcze�nie mówiæ.
- Trener Andrzej Iwan zostanie w
klubie?
- Na 90 procent - tak.

Rozmawia³
MAREK LATASIEWICZ

SZCZEPAN ZYDROÑ - lat 30, ¿onaty,
4-letni syn Aleksander. Z wykszta³cenia
technolog ¿ywno�ci, pracuje w browa-
rze jak piwowar zmianowy. Z Okocim-
skim zwi¹zany od ponad 15 lat, najpierw
jako zawodnik pi³karskich dru¿yn m³o-
dzie¿owych i drugiego zespo³u, a pó�-
niej jako dzia³acz. Przed objêciem w
czerwcu funkcji prezesa klubu, by³ wi-
ceprezesem ds. finansowych.

F
ot

. 
£
. 
P
ie

tr
as

ze
k



34

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNY lipiec-sierpieñ  2003SPORT

- Jeste� zadowolony z postawy dru-
¿yny w rundzie wiosennej?
- Mieli�my dobre mecze, ale przytrafia-
³y siê nam tak¿e nieudane spotkania i
pora¿ki. Zak³ada³em jednak, ¿e tak bê-
dzie, bo nie wyniki by³y akurat teraz
najwa¿niejsze. Nie mieli�my po rundzie
jesiennej szans na skuteczn¹ walkê o
awans, wiêc si³¹ rzeczy trzeba by³o
skoncentrowaæ siê na wpojeniu zawod-
nikom innych nawyków gry, innego te¿
ustawienia. Dlatego te¿ nie wzmacnia-
li�my w zimie sk³adu, bo chcia³em mieæ
pe³ny pogl¹d na warto�æ tych pi³karzy,
którzy dotychczas znajdowali siê w ka-
drze.
- Na czym polega³y innowacje tak-
tyczne?
- Przede wszystkim chcia³em nauczyæ
zespó³ nowoczesnej gry w ustawieniu z
trzema zawodnikami w defensywie.
Chodzi³o te¿ o to, by maksymalnie skró-
ciæ pole gry, by ci ch³opcy stosowali wiêk-
szy pressing. Wymaga³em te¿ od po-
szczególnych zawodników wiêkszej
dyscypliny taktycznej na boisku, ale
równocze�nie wiêkszej kreatywno�ci. To
by³y wrêcz rewolucyjne zmiany, wiêc nic
dziwnego, ¿e mieli�my sporo wpadek.
Szczególnie na w³asnym boisku, gdzie
nadzwyczaj szwankowa³a skuteczno�æ.
Nie najlepiej by³o te¿ z utrzymaniem
przez wszystkich zawodników jako�ci
gry w ca³ym meczu. Zbyt du¿o by³o prze-
stojów. Skoro wspominam ju¿ o man-
kamentach, to najwiêkszy problem mie-
li moi zawodnicy z szybkim
wyprowadzaniem ataku, z sensownym
przej�ciem od obrony do ataku.
- To pierwsza Twoja samodzielna
praca trenerska.
- Wiêc tak¿e siê uczy³em. Owszem, wy-
korzystywa³em do�wiadczenia z karie-
ry pi³karskiej oraz wspó³pracy z takimi
szkoleniowcami jak Orest Lenczyk czy
Adam Nawa³ka, ale wiadomo, ¿e teraz
decyzje musia³em podejmowaæ sam.
Wzajemnie poznawali�my siê z pi³ka-
rzami, szukali�my wspólnej nici poro-
zumienia. Oczywi�cie, z niektórymi do-
gadywali�my siê w mig, ale z innymi
d³ugo by³ problem. Generalnie jednak
muszê powiedzieæ, ¿e trafi³em na na-

Wielce obci¹¿ony prac¹ spo³ecz-
n¹ i zawodow¹ radny Krzysz-
tof Dudziñski, by³y prezes Oko-
cimskiego Klubu Sportowego
znalaz³ czas, by napisaæ donos
na autora notatki, zamieszczo-
nej w czerwcowym numerze
BIM-u na temat jego dymisji z
funkcji sternika brzeskiego klu-
bu. Przypomnijmy, ¿e sprawowa³
j¹ raptem przez kilka miesiêcy,
wiêc jego rezygnacja sama w so-
bie by³a zaskakuj¹ca. Dudziñski
poczu³ siê ura¿ony tre�ci¹ kilkuz-
daniowej informacji, adekwatnej
wszak do d³ugo�ci jego prezesu-
ry w OKS-ie, a najbardziej przy-
piêciem do jego decyzji okre�le-
nia �enigmatyczna� (rezygnacja:
zagadkowa, tajemnicza, nieja-
sna). By rozwiaæ wszelkie domy-
s³y cztelników i przede wszyst-
kim sympatyków brzeskiego
klubu, do³¹czy³ do swego za¿a-
lenia kopiê pisma skierowanego
do Zarz¹du OKS-u, które zgod-
nie z jego ¿yczeniem poni¿ej przy-
taczamy:

�W zwi¹zku z du¿ym obci¹¿eniem
prac¹ spo³eczn¹ i zawodow¹, a
tak¿e z powodu ró¿nicy pogl¹dów
z niektórymi cz³onkami prezy-
dium zarz¹du na dzia³alno�æ klu-
bu, z dniem 03.06.2003 sk³adam
rezygnacjê z funkcji prezesa Oko-
cimskiego Klubu Sportowego.
Pozostaj¹c w dalszym ci¹gu cz³on-
kiem zarz¹du bedê s³u¿y³, w mia-
rê mo¿liwo�ci i wolnego czasu,
swoj¹ wiedz¹ i prac¹ dla dobra
klubu. - Krzysztof Dudziñski�

Teraz, kiedy ju¿ u�wiadomi³
wszystkich, ¿e jego rezygnacja
nie by³a ani zagadkowa, ani ta-
jemnicza, ani tym bardziej nie-
jasna, mo¿na mieæ g³êbok¹ na-
dziejê, ¿e Dudziñski znalaz³
wreszcie swoje miejsce. I tak
niech ju¿ zostanie. Dla dobra
w³asnego, rodziny i zas³u¿onego
klubu nade wszystko.

Marek Latasiewicz

Obci¹¿ony
radny

i³karze Okocimskiego zakoñczyli czwartoligowy sezon na 3. miejscu
w tabeli. Trener Andrzej Iwan da³ wszystkim zawodnikom z dotychczasowej
kadry szansê pokazania siê i wywalczenia miejsca w dru¿ynie, która od
nowego sezonu bêdzie chcia³a awansowaæ do trzeciej ligi.

P

Przegl¹d skoñczony

prawdê bardzo chêtnych do pracy za-
wodników, pragn¹cych siê uczyæ.
- Pocz¹tek rundy by³ jednak trochê
niepokoj¹cy.
- To zrozumia³e, ¿e ka¿dy chce zwyciê-
¿aæ, szczególnie za� dotyczy to aspira-
cji dzia³aczy. Po kilku nieudanych me-
czach, musia³em nieco odst¹piæ od
eksperymentów. Zreszt¹ po to tylko, by
kolejne wygrane pozwoli³y pracowaæ w
lepszej atmosferze.
- Dru¿yna zbiera³a pochwa³y za
bardzo dobre przygotowanie pod
wzglêdem motorycznym...
- To cieszy. To efekt ciê¿kiej pracy wy-
konanej w zimie. Pewnie dlatego te¿, w
ca³ej rundzie mieli�my tylko jedn¹,
przypadkow¹ kontuzjê.
- Teraz ju¿ wiesz, na co staæ ten ze-
spó³. Jest w stanie w tym sk³adzie
powalczyæ o trzeci¹ ligê?
- Do tego konieczne s¹ wzmocnienia
kilkoma do�wiadczonymi zawodnikami.
Je�li uda siê nam sprowadziæ do klubu
tych, o których my�limy, wówczas nie
mam najmniejszych w¹tpliwo�ci, ¿e w
grupie nie znajdziemy konkurenta.
- Kogo masz na my�li?
- Nie jest to ju¿ tajemnic¹, wiêc mogê
powiedzieæ, ¿e prowadzimy negocjacje
z Rafa³em Polichtem, Marcinem Manel-
skim z Sandecji, Danielem Popiel¹ z
Bocheñskiego i Sebastianem ¯urkiem
z Mokrzysk. Byæ mo¿e uda siê tak¿e
namówiæ do gry w OKS-ie Piora Sta-

Trener Andrzej Iwan i prezes Szczepan Zydroñ.
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warczyka z krakowskiej Wis³y. Z nimi
nie mogliby�my mieæ innego celu, jak
awans do trzeciej ligi. W obecnym sk³a-
dzie by³o jeszcze trochê luk.
- Na kim najbardziej siê zawiod³e�?
- Nie mo¿na tak stawiaæ sprawy. Je�li
ju¿, to co najwy¿ej zbyt du¿o po niektó-
rych pi³karzach oczekiwa³em. Dotyczy
to m.in. Daniela Sachy, zawodnika o
sporych mo¿liwo�ciach, ale z którym
d³ugo nie potrafili�my znale�æ w³a�ci-
wego jêzyka. Nie rozumia³, czego od
niego oczekujê na boisku.
- Zmiana prezesa nie wp³ynê³a
na twoj¹ pozycjê w klubie i styl
pracy?
- W ¿aden sposób. Nadal bowiem naj-
bardziej korzystam z pomocy i do�wiad-
czenia Krzysztofa Barana i Antoniego
Bulowskiego, którzy s¹ na co dzieñ z

OKOCIMSKI - Huragan Waksmund 1:1
Bramka: Rojkowicz 69.
Okocimski: Witek - Ma³ysa (61
Ostrowski), Sakowicz, �liwa (46 Mu-
sia³), Kulka - Pachota, Jag³a, D.Sacha,
Okas (46 Rojkowicz) - Bryl, Seidler (57
A.Sacha).

Orkan Szczyrzyc - OKOCIMSKI 0:2
Bramki: Okas 25, D. Sacha 45.
Okocimski: Witek - Sakowicz, �liwa,
Bryl, Kulka - Jag³a, Seidler (65 Rojko-
wicz), Okas (72 A.Sacha), D.Sacha (70
Gurgul) - Pachota, Ma³ysa.

Polan ¯abno - OKOCIMSKI 1:1
Bramka: Okas 32
Okocimski: Szuba - Musia³ (78 A.Sa-
cha), �liwa, Jag³a, Kulka - Bryl, Seidler
(86 Kostecki), Ostrowski, D.Sacha (71
Rojkowicz) - Okas, Pachota.

Victoria Witowice Dolne
- OKOCIMSKI 2:3
Bramki: Sakowicz 2, Bryl 85,
Rojkowicz 89
Okocimski: Witek - Sakowicz, �liwa,
Ostrowski (70 A. Sacha) - Kulka, Bryl,
Seidler, Okas, D. Sacha - Musia³,
Rojkowicz.

Koñcowa tabela
1. Bocheñski 3        67       73:31
1. Poprad 30     66       48:21
3. OKOCIMSK 30     45      52:34
4. Glinik 30     44       37:39
5. Wierchy 30     42       43:40
6. Lubañ 30     42       47:44
7. Dunajec 30     41       46:30
8. Tarnovia 30     41      35:34
9. Victoria 30     39      38:34
10. Polan 30     39      38:48
11. Orkan 30     38      41:36
12. Wolania 30      37       42:40
13. Huragan 30      35       39:47
14. D¹brovia 30     32      36:52
15. Szreniawa 30     26      23:65
16. Metal 30     21      35:75

Bramkarze
Krzysztof SZUBA, Grzegorz WI-
TEK, £ukasz MIKRUT - ka¿dy z nich
rozegra³ zgodnie z wcze�niejsz¹ umo-
w¹ 5 meczów. Wszyscy prezentowali
dobry, wyrównany poziom, wiêc bêdê
mia³ ma³y dylemat, z którego bêdê
musia³ zrezygnowaæ w nowym sezonie.

Obroñcy
Robert SAKOWICZ - ci¹gle podpora
defensywy, ale staæ go na jeszcze lep-
sz¹, bardziej aktywn¹ grê.
Dariusz KULKA - bardzo ambitny i
waleczny zawodnik. Ma du¿e rezerwy
w rozpoczynaniu akcji ofensywnych.
Marek MA£YSA i Piotr KOWAL-
CZYK - obaj wyra�nie odstawali od
poprzedniej dwójki. S¹ jednak m³odzi i
nie mo¿na ich przekre�laæ.
Arkadiusz OSTROWSKI - zagra³ w
dwóch ostatnich spotkaniach, nie za-
wiód³, wiêc dostanie szansê.

Pomocnicy
S³awomir JAG£A - zdecydowanie wy-
ró¿niaj¹cy siê zawodnik, o �wietnych
warunkach fizycznych, bardzo dobrze
graj¹cy g³ow¹. Lepszy w zadaniach de-
fensywnych, ale tak¿e gro�ny pod bram-
k¹ rywala. Móg³by byæ liderem dru¿yny.
Arkadiusz �LIWA - solidny, defensyw-
ny pomocnik, mo¿e te¿ graæ w obronie.
Gdyby tak jeszcze poprawi³ siê w roz-
poczynaniu akcji ofensywnych...
Daniel SACHA - wiêcej siê po nim spo-
dziewa³em. Ma spore umiejêtno�ci pi³-
karskie, ale nie zawsze potrafi prawi-
d³owo oceniæ sytuacjê na boisku. Na
pewno ma umiejêtno�ci wiêksze ni¿ to
co w tej rundzie zademonstrowa³.

Rafa³ OKAS - tak¿e staæ go znacznie
wiêcej. Strzela³ sporo bramek, bardzo
dobry taktycznie.
Rafa³ BRYL - podobnie jak poprzed-
nik mocny punkt dru¿yny. Najbardziej
zaskoczy³ in plus. By³ najrówniej gra-
j¹cym zawodnikiem w dru¿ynie. Musi
popracowaæ nad technik¹.
Artur SACHA - nie zawiód³. Ambit-
ny, waleczny, ale czeka go jeszcze spo-
ro pracy.
Dawid MUSIA£ - jest jeszcze junio-
rem i warto w niego inwestowaæ.
Sergiusz KOSTECKI - dobrze zapo-
wiadaj¹cy siê, inteligentny 16-latek.
Mateusz GURGUL - nie gra³ tyle, ile
by chcia³, bo chyba niezbyt skutecznie
podejmowa³ walkê o sw¹ szansê.

Napastnicy
Pawe³ PACHOTA - szybki, dobrze
wyszkolony technicznie. Zdobywa³ zbyt
ma³o bramek.
Rafa³ SEIDLER - gdyby wykorzysta³
tylko po³owê ze stuprocentowych oka-
zji, by³by pewnie królem strzelców IV
ligi. Musi popracowaæ nad psychik¹,
zbyt ³atwo siê zniechêca, a mo¿e za³a-
muje zmarnowan¹ okazj¹.
Grzegorz P£ACHTA - w stosunku
do krótkiego czasu przebywania na bo-
isku, wykaza³ siê najwy¿sz¹ skutecz-
no�ci¹.
Piotr ROJKOWICZ - tak¿e pomoc-
nik, jeden z najlepiej wyszkolonych za-
wodników w zespole. Je�li bêdzie da-
wa³ jeszcze wiêcej z siebie, wówczas z
jego umiejêtno�ciami nie bêdzie mia³
problemów zmie�ciæ siê w III-ligowym
sk³adzie.

Laurki Andrzeja Iwana

dru¿yn¹. Zreszt¹, nie mogê z³ego s³owa
powiedzieæ o warunkach do pracy, ja-
kie mi tutaj stworzono.
- Jak bêd¹ przebiega³y przygotowa-
nia do sezonu?
- Mam na nie równy miesi¹c. Bêdzie-
my pracowali g³ównie na w³asnych
obiektach. Jedynie w dniach 14-19 lip-
ca bêdziemy przebywaæ na zgrupowa-
niu w Lipnicy. Mamy w planie rozegra-
nie czterech sparingów: z Trzebini¹
(23.07) i kadr¹ Ma³opolski (30.07) na
w³asnym boisku oraz Wis³¹ Szczucin
(30.07) na wyje�dzie. Czwartego prze-
ciwnika (2.08) na pocz¹tku lipca jesz-
cze nie znali�my. Nowy sezon zostanie
zainaugurowany 9 sierpnia�

Rozmawia³
MAREK LATASIEWICZ

OSTATNIE MECZE WIOSNY

SPORT
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Pierwsza krêgielnia zosta³a wybudo-
wana przez barona Goetza w Brzesku
przed 1936 r., przy Pawilonie Okocim.
Korzystali z niej wówczas ludzie
uprzywilejowani i w³a�ciciele Browa-
ru Okocim. W listopadzie 1967 r. wy-
konano remont glinianej, jednotoro-
wej nawierzchni krêgielni i oddano j¹
ponownie do u¿ytku. W latach 1968-
70 dokonano ponownie remontu, dziê-
ki któremu zmieniono oszklenie, ocie-
plenie i u³o¿ono dwa tory. Wielki
wk³ad w tê inwestycjê wnie�li wtedy
Marian Osiñski, Kazimierz Ropek
i Micha³ Wojtas. Wspomnieæ warto
równie¿ cz³onków sekcji krêglarskiej,
którzy grali jeszcze przed 1939 r. przy
Pawilonie i przez wiele lat uprawiali
czynnie tê dyscyplinê: Jakub Gdow-

Brzeska specjalno�æ

rzeski TKKF, istniej¹cy ju¿ od 1982 r., sta³ siê organizacj¹ spo³eczn¹ na
sta³e zwi¹zan¹ z miastem i od lat zajmuj¹c¹ siê krzewieniem kultury
fizycznej i masow¹ rekreacj¹. Najczê�ciej jednak �Sokó³� kojarzy siê
z krêglami i to tymi na najwy¿szym poziomie.

B

ski, W³adys³aw Kuba-
la, Jan Niedzielski,
Stanis³aw Gdowski,
Ryszard Pukalski,
Kazimierz Ropek,
Marian Osiñski oraz
w sekcji kobiet Irmgar-
da Pukalska, Irena
Wojtas i Maria Stoliñ-
ska. Dzia³alno�æ dru-
¿yny da³a pocz¹tek
kontaktom z krêgla-
rzami z zak³adów pra-
cy z Krakowa, My�le-
nic, Dobczyc.
9 pa�dziernika 1966 r.
zorganizowano pierw-
szy turniej dru¿yn
sze�cioosobowych, a I

Ogólnopolski Turniej Krêglarski roze-
grano dwa lata pó�niej z udzia³em
zawodników z Poznania.
Na zebraniu sprawozdawczo-wybor-
czym w 1978 r. Stanis³aw Stoliñski wi-
dz¹c dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê dys-
cyplinê sportu zawnioskowa³ o
wybudowanie w Brzesku krêgielni
wyczynowej czterotorowej. Inicjatywa
znalaz³a poparcie ówczesnego Urzêdu
Wojewódzkiego w Tarnowie oraz To-
talizatora Sportowego. Okaza³y budy-
nek zosta³ przekazany do eksploata-
cji w 1981 r., ale uroczyste otwarcie
nast¹pi³o dopiero w 1983 r., po kom-
pleksowym wyposa¿eniu krêgielni w
nowoczesny sprzêt. Do dnia dzisiejsze-
go podstawow¹ form¹ rekreacji w
TKKF �Sokó³� jest w³a�nie krêglar-

1966 - pierwszy turniej dru¿yn sze�cio-
osobowych.
1968 - pierwszy turniej ogólnopolski
z udzia³em zawodników z Poznania.
1983 - otwarcie krêgielni przy ul. Bro-
warnej.
1983-84 - nawi¹zanie kontaktów z za-
wodnikami ze S³owacji Vardar Skopje
z Jugos³awii
1986 - pierwszy Memoria³ im. W³ady-
s³awa Piotrowskiego; dru¿yna senio-
rów wygrywa II ligê, jednak przegry-
wa bara¿e o wej�cie do I ligi; juniorzy
zdobywaj¹ srebrny medal w rozgryw-
kach o dru¿ynowe mistrzostwo Polski
m³odzików; m³odzicy i m³odziczki zdo-
bywaj¹ z³oty medal mistrzostw Polski.
1987 - dru¿yna seniorów wygrywa II
ligê i turniej fina³owy awansuj¹c do I
ligi; dru¿yna m³odzików po raz kolejny
zdobywa z³oty medal; indywidualnie
Jan Guzek zostaje Mistrzem Polski
Juniorów
1988 - dru¿yna m³odzików zwyciê¿a
w mistrzostwach Polski, a juniorzy
zdobywaj¹ srebrny medal; indywidu-
alnie Jan Guzek zostaje mistrzem Pol-
ski juniorów, a Dariusz P³aczek jest
drugi w indywidualnych MP seniorów.
1994 - dru¿yna juniorów zdobywa II
miejsce w mistrzostwach Polski w pa-
rach.
1997 - juniorzy zdobywaj¹ wicemi-
strzostwo Polski w parach.

Z okazji Dni Brzeska na krêgielni odby³ siê mecz towarzyski pomiêdzy
zawodniczkami reprezentuj¹cymi barwy KS Podgórze Kraków i  TKKF
Sokó³ Brzesko. Zaciety i wyrównany pojedynek zakoñczy³ siê zwyciêstwem
brzeszczan 2840:2826. Dru¿yna z Brzeska wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³a-
dzie: Pawe³ Policht, Tomasz Soból, Marek Szczupak, Krzysztof So-
ból, Bart³omiej Kordecki oraz Mariusz Szuba, który okaza³ siê najlep-
szym zawodnikiem tej rywalizacji z wynikiem 499 punktów. W�ród go�ci
najlepsz¹ form¹ zademonstrowa³a Dorota Litewka (485) punktów.

Pokonali jubilata

stwo. Uprawiaj¹ je czynnie zawodni-
cy w wieku od 10 do 70 lat. Du¿e za-
interesowanie i zaanga¿owanie dzia-
³aczy oraz sporo godzin spêdzonych na
treningach wci¹¿ owocuje nowymi
sukcesami na arenie sportowej.
Pierwszym prezes brzeskiego TKKF-u
by³ Stanis³aw Stoliñski, a od 1986 r.
funkcjê tê pe³ni nieprzerwanie Adam
Malaga (na zdjêciu powy¿ej).

IW

HISTORIA
BRZESKICH KRÊGLI
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NA OBIEKTACH OKS-u po raz czwar-
ty odby³a siê Spartakiada Integracyjna
Osób Niepe³nosprawnych. W tym roku
na zawody w Brzesku, przyjecha³o dwa-
na�cie ekip, miêdzy innymi z Tarnowa,
Gorlic, Bochni, Podolan, Stró¿. Rozegra-
no wiele konkurencji, m.in. rzut pi³k¹
lekarsk¹, rzut pi³eczk¹ palantow¹ do
celu, tor przeszkód, sztafeta cztery razy
50 metrów. Najlepszym przyznano
atrakcyjne nagrody.

W MISTRZOSTWACH Ma³opolski w
sportach po¿arniczych, rozegranych w
Andrychowie i Wadowicach, triumfowali
stra¿acy z Brzeska. W klasyfikacji indy-
widualnej w pierwszej dziesi¹tce znala-
z³o siê a¿ piêciu zawodników. Natomiast
w klasyfikacji generalnej reprezentacja
Brzeska odnios³a pi¹te z rzêdu zwyciê-
stwo. Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: An-
drzej Zych, Bogdan Jurek, Krzysztof
Migda³, Krzysztof Burzawa, Rafa³ Woj-
nicki, Piotr Zapart, Szymon Podle�, W³a-
dys³aw Imio³o, S³awomir Michalik, Wi-
told Kury³o i Marek Knutelski.

PODCZAS IX Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y w Sportach Halowych para krê-
glarzy TKKF �Sokó³� Brzesko - Mateusz
Biel, Krzysztof Soból zajê³a trzecie miej-
sce. Mikst - Marzena Soból, Krzysztof So-
ból uplasowa³ siê na 4. miejscu, Krzysztof
Soból indywidualnie tak¿e by³ 4.

W RAMACH Tygodnia dla Zdrowia w
Szczurowej odby³ siê Turniej Pi³ki No¿-
nej Dziewcz¹t o Puchar Dyrektora Zespo-
³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Szczu-
rowej. Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna
�Dziewczyny Jamesa Bonda�, w sk³adzie:
Monika Czesak, Beata Czesak, Agniesz-
ka Wo�niczka oraz Patrycja Nicpoñ.

NA BOISKU Gminnego O�rodka Sportu
i Rekreacji w Mokrzyskach odby³a siê
czwarta Gimnazjada. Na zakoñczenie kil-
kugodzinnej imprezy odby³ siê mecz pi³ki
no¿nej, rozegrany miêdzy nauczycielami
a uczniami. Lepsza okaza³a siê m³odzie¿,
która pokona³a swoich opiekunów 4:1.

PI£KARZE Jadowniczanki zajêli 14.
miejsce w zakoñczonych rozgrywkach
klasy okrêgowej i zostali zdegradowani.
Znacznie lepiej powiod³o siê dru¿ynie
Stra¿aka z Mokrzysk, która zajê³a 10.
miejsce w tabeli.

FINA£ powiatowego turnieju pi³karskie-
go has³em �Z podwórka na stadion� roz-
grywany by³ na stadionie �Baszty�
Czchów. Wziê³y w nim udzia³y ekipy z
gmin powiatu brzeskiego. Najlepszymi
okazali siê reprezentanci gminy Iwkowa,

którzy w decyduj¹cym meczu pokonali
Dêbno 4:3. W spotkaniu o trzecie miejsce
Gnojnik pokona³ zespó³ Brzeska 1:0.

I MIÊDZYPOWIATOWY Turniej Szkó³
Ponadgimnazjalnych w £ysej Górze za-
koñczy³ siê triumfem reprezentacji po-
wiatu brzeskiego. W zawodach wziê³y
udzia³ tak¿e dru¿yny powiatu tarnow-
skiego i d¹browskiego. Rywalizowano w
sze�ciu konkurencjach: pi³ce no¿nej i
siatkowej, koszykówce, prze³ajach, prze-
ci¹ganiu liny oraz na torze przeszkód.
Zawody zorganizowa³o Samorz¹dowe
Centrum Edukacji w Tarnowie oraz
wydzia³y edukacji trzech powiatów.

BARTOSZ GAWENDA - siatkarz Oko-
cimskiego Klubu Sportowego zosta³ lau-
reatem plebiscytu na najlepszego spor-
towca Ziemi Brzeskiej, organizowanego
przez Gazetê Krakowsk¹ oraz Starostwo
Powiatowe w Brzesku.  Starosta Grze-
gorz Wawryka wrêczy³ najlepszemu
sportowcowi puchar oraz nagrodê rze-
czow¹.  Bartosz Gawenda jest absolwen-
tem Uniwersytetu Jagielloñskiego na
wydziale Zarz¹dzania i Komunikacji
Spo³ecznej. Obecnie odbywa sta¿ absol-
wencki w Szkole Wy¿szej im. Bogdana
Janickiego w Krakowie.

TURNIEJ SZACHOWY rozgrywany w
Gminnym O�rodku Sportu i Rekreacji
w Mokrzyskach na starcie zgromadzi³
ponad czterdziestu uczestników. Turniej
rozgrywany by³ systemem �szwajcar-
skim�, kontrolowanym na dystansie
dziewiêciu rund, nad jego prawid³owym
przebiegiem czuwa³ sêdzia Wies³aw Ka-
sperek. Po piêciogodzinnych zmaganiach
zwyciêzc¹ imprezy zosta³ tarnowianin
Piotr Tworzyd³o.

NA ZAKOÑCZENIE roku szkolnego na
terenie brzeskiej gminy zorganizowano
kilkadziesi¹t miêdzyszkolnych imprez
sportowych, w których uczestniczy³o
ponad tysi¹c dzieci i m³odzie¿y. Spor¹
cze�æ imprez przeprowadzi³ Wydzia³
Edukacji, Kultury i Sportu brzeskiego
magistratu. Najbardziej usportowion¹
m³odzie¿ posiada Szko³a Podstawowa nr
2 w Brzesku. Tu¿ za ni¹ znalaz³a siê SP
nr 2 z Jadownik oraz SP z Porêby Spyt-
kowskiej. Wsród Gimnazjów najlepsze
by³o PG 2 Brzesko, wyprzedzaj¹c Jadow-
niki oraz PG 1 Brzesko.

W NIEDZIELISKACH odby³a siê
pierwsza eliminacja tegorocznego cyklu
zawodów o Puchar Wójtów Powiatu
Brzeskiego w kolarstwie górskim. Zawo-
dy zorganizowa³ brzeski klub Olimp. Ry-
walizowano w kilku kategoriach wieko-

wych. Najbardziej pasjonuj¹c¹ walkê
stoczy³y zawodniczki w kategorii 13-14
lat. Triumfowa³a El¿bieta Cisak (Mo-
krzyska), przed Miriam Baran (Olimp
Brzesko) i Katarzyn¹ Grochoñsk¹ (Mo-
krzyska). W�ród mê¿czyzn w kategorii
19-24: 1. Bart³omiej Kwolek (Kraków),
2. Mariusz Kuku³ka (Tarnów), 3. £ukasz
Skowron (Sokó³ Tarnów); seniorzy - 1.
Artur G¹ga³a (Dêbica), 2. Daniel Mazur
(Bochnia), 3. £ukasz �cibor (Tar-
nów);oldboje 1 miejsce zaj¹³ Waldemar
Banasiñski (Kielce).

W OGÓLNOPOLSKIM turnieju dar-
ta o Puchar Dyrektora Browaru Okocim
i Burmistrza Brzeska zwyciê¿yli: Wal-
demar Rydzik i Gra¿yna Staniec.

WYNIKI MIEJSKO-GMINNEJ Spar-
takiady LZS, rozegranej na obiektach
B³êkitni Sterkowiec:

Fina³ pi³ka no¿nej:
Wokowice - Porêba Spytkowska 1:0.
Fina³ siatkówki:
Wokowice - Sterkowiec 1:2.
Koszykowka: Wokowice, Jasieñ , Bucze,
Porêba Spytkowska, Sterkowiec, Szcze-
panów, Mokrzyska, Jadowniki.
Przeci¹ganie liny: Sterkowiec, Mokrzy-
ska, Wokowice, Porêba Spytkowska,
Jadowniki, Bucze, Jasieñ, Szczepanów.
Rzut lotk¹ do tarczy: Jasieñ, Sterkowiec,
Porêba Spytkowska, Bucze, Wokowice,
Jadowniki, Mokrzyska, Szczepanów.
Podnoszenie odwa¿nka: Sterkowiec,
Szczepanow, Wokowice, Mokrzyska, Po-
rêba Spytkowska, Bucze, Jadowniki,
Jasieñ.
Pchniêcie kul¹: Mokrzyska, Sterkowiec,
Wokowice, Szczepanów, Jadowniki, Po-
rêba Spytkowska, Bucze, Jasieñ.
Skok w dal: Mokrzyska, Wokowice, Ja-
downiki, Sterkowiec, Bucze Porêba Spyt-
kowska, Jasieñ, Szczepanów.

Klasyfikacja generalna: 1. LKS Vocovia
Wokowice - 153 pkt, 2. B³êkitni Sterko-
wiec - 139, 3. Stra¿ak Mokrzyska - 120,
4. Porêba Spytkowska - 108, 5. Szczepa-
nów - 103, 6. Olimpia Bucze - 94, 7. Ja-
sieñ - 92, 8. Jadowniczanka - 83.
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Zas³u¿ony dla miasta
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla Stare
Miasto, Adam Kwa�niak skierowa³ do
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej wnio-
sek o nadanie po�miertnie tytu³u �Za-
s³u¿ony dla Miasta Brzeska� profesoro-
wi brzeskiego liceum B³a¿ejowi Palejowi.
- Nasz wniosek uzasadniamy tym, ¿e
profesor Palej by³ osob¹ o niezwyk³ym
¿yciorysie, zas³u¿y³ siê dla Ojczyzny i
naszego miasta. Postrzegany by³ przez
lokaln¹ spo³eczno�æ jako cz³owiek uczci-
wy, prawy, tolerancyjny, o du¿ej m¹dro-
�ci ¿yciowej, wra¿liwy na krzywdê ludz-
k¹ i piêkno przyrody, spo³ecznik,
przyjaciel m³odzie¿y, której po�wiêci³ 42
lata pracy w szkole. Profesor by³ dobrym
duchem naszego miasta, szanowanym i
kochanym przez m³odzie¿. Tym wiêkszy
dla nas zaszczyt, ¿e ¿y³ i mieszka³ na
naszym osiedlu - mówi Adam Kwa�niak.
Dziennik Polski, 2 czerwca 2003 r.

Pó³ wieku �Kamionki�
Regionalna grupa �Kamionki� z £y-
sej Góry by³a kiedy� jedn¹ z bar-
dziej znanych w kraju, a jej cz³on-
kowie pojawili siê
choæby na planie
�Wesela� Wajdy.
Jej cz³onkowie
obchodzili w³a-
�nie 50-lecie ist-
nienia.
Epizody z do¿yn-
kami, filmem, a na-
wet pojawieniem
siê na oficjalnych
obchodach 200-lecia Stanów Zjednoczo-
nych przypada³y na lata 60. i 70. Teraz
grupa przygarniêta przez Dêbiñskie
Centrum Kultury to m³odzi ludzie, któ-
rzy chc¹ nawi¹zaæ do najlepszego okre-
su. Jubileusz pó³wiecza zespó³ obchodzi³
w amfiteatrze w £ysej Górze. Gratula-
cje artystom sk³adali parlamentarzy�ci
z regionu, listy okoliczno�ciowe nades³a³
minister kultury Waldemar D¹browski
oraz wojewoda Jerzy Adamik.
Gazeta Krakowska, 3 czerwca 2003 r.

Miasto marzeñ
Klaudia Syty i Angelika Jeziorek z
Przedszkola nr 1 w Brzesku zosta³y lau-
reatkami w Ma³opolskim Konkursie
Plastycznym zatytu³owanym �Rabka -
miasto dzieci - miasto marzeñ�. Prace
ma³ych artystek z Brzeska ogl¹daæ
mo¿na w galerii �Pod Anio³em� w Rab-
ce. (�) Swoje dzie³a wykonywa³y pod
czujnym okiem pani Urszuli Cierlik z
Przedszkola nr 1.
Dziennik Polski, 4 czerwca 2003 r.

Polityczna posada?
Czes³aw Mida, by³y wicestarosta brze-
ski, zosta³ w³a�nie g³ównym specjalist¹
ds. logistyki miejscowego szpitala - To
dzielenie ³upów - grzmi opozycja, twier-
dz¹c, ¿e posada dla eksnotabla to
sztuczny etat, stworzony przez dyrek-
tora szpitala pod �naciskiem� rz¹dz¹-
cych powiatem.
Opozycja nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e za za-
trudnieniem Midy w szpitalu stoi sta-
rosta. - Nie uda³o siê go �wkrêciæ� po-
nownie na fotel wicestarosty, to w koñcu
co� mu znale�li. W szpitalu do tej pory
nie by³ potrzebny g³ówny specjalista, a
teraz jest niezbêdny. To dziwne? - za-
stanawiaj¹ siê niektórzy.
Gazeta Krakowska, 5 czerwca 2003 r.

Integracyjne szkolenia
Perspektywom rozwoju ma³opolskiej
wsi w kontek�cie rych³ej integracji z
Uni¹ Europejsk¹ po�wiêcono czwartko-
we spotkanie w brzeskim starostwie.
By³o to zarazem ostatnie szkolenie w
ramach funduszu PHARE 2001 - Teraz
integracja. W maju ca³a seria spotkañ
odby³a siê we wszystkich gminach po-
wiatu brzeskiego. Wziê³o w nich udzia³
w sumie pó³ tysi¹ca osób. (�) - W obli-
czu przemian zachodz¹cych na polskiej
wsi nie wolno nam zaprzepa�ciæ dzie-
dzictwa kulturowego - podkre�la³ A.
Gmi¹t - Niech rolnik nadal w po³udnie
�ci¹ga czapkê z g³owy na Anio³ Pañski,
a przechodzieñ pozdrawia pracuj¹cych
na roli prostymi, a tak wiele znacz¹cy-
mi s³owami �szczê�æ Bo¿e�.
Gazeta Krakowska, 14  czerwca 2003 r.

D³ugi umorzone
Ponad sto siedemdziesi¹t tysiêcy z³o-
tych zaleg³ych podatków nie wp³ynie do
kasy miejskiej w Brzesku. To efekt de-

cyzji burmistrza, który dwóm przedsiê-
biorstwom umorzy³ zaleg³o�ci z tytu³u
lokalnych podatków. Na jego przychyl-
no�æ mog³y liczyæ miejscowy szpital oraz
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunika-
cji. Ka¿dy z podatników który z uisz-
czeniem op³at sobie nie radzi, mo¿e pró-
bowaæ ubiegaæ siê o umorzenie
zaleg³o�ci. Od tego roku proces umarza-
nia zaleg³o�ci stal siê na tyle jawny, ze
gmina musi do publicznej wiadomo�ci
podaæ nazwy firm, którym umorzono po-
datkowe zaleg³o�ci z tytu³u op³at lokal-
nych oraz podatników podatku rolnego
i le�nego którym, umorzone zaleg³o�ci
przekracza³y sto z³otych. Pierwsza taka
lista obejmuje osiem pozycji. Wynika z
niej, ¿e najwiêcej na elastycznej polity-
ce podatkowej gminy skorzysta³ jak
dot¹d w bie¿¹cym roku samodzielny
Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w
Brzesku. Drugim co do wielko�ci bene-
ficjentem podatkowych umorzeñ jest w
stu procentach kontrolowane przez gmi-
nê Miejskie Przedsiêbiorstwo Komuni-
kacyjne. Gmina, bêd¹ca w³a�cicielem
spó³ki, stara siê ja podratowaæ w sytu-

acji, kiedy ubieg³y rok zakoñczy³ siê
dla MPK finansow¹ strat¹.

Listê d³u¿ników, któ-
rym darowano zale-
g³o�ci, uzupe³nia
sze�æ osób. Przyczy-
ny umorzeñ dotyczy-
³y przewa¿nie utraty
przez podatników
sta³ych �róde³ docho-
dów.
Gazeta Krakowska,

18 czerwca 2003 r.

Nie pal!
Blisko 400 uczniów wziê³o udzia³ w
przemarszu zorganizowanym przez
brzeski Sanepid i Wydzia³ Edukacji,
Kultury i Sportu. Mia³ on na celu u�wia-
domienie dzieciom i m³odzie¿y zgub-
nych skutków palenia papierosów. Im-
preza rozpoczê³a siê na placu
Kazimierza Wielkiego, tam m³odzie¿ siê
zebra³a, ogl¹da³a wystêp zespo³u �Za-
borowiacy�, a nastêpnie przemaszero-
wa³a ulicami Ko�ciuszki i Sobieskiego i
wróci³a na plac. Sponsorem akcji by³
Urz¹d Miejski.
Impreza organizowana jest w Brzesku
od dwóch lat, zawsze w okolicy daty
�wiatowego Dnia bez Papierosa.
Dziennik Polski, 20 czerwca 2003 r.

Gest drukarza
Czy istnieje mo¿liwo�æ nieodp³atnego
korzystania z us³ug brzeskiej krytej
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p³ywalni? Okazuje siê, ¿e tak, o ile
znajdzie siê sponsor, który zechce
ufundowaæ karnet dla amatora k¹-
pieli wodnych. Uczyni³ tak Janusz
Mastek, w³a�ciciel prywatnej drukar-
ni w Brzesku, który zorganizowa³
b³yskawiczny konkurs, w którym
nagrod¹ by³ w³a�nie taki �sponsoro-
wany karnet�.
- Chcia³em wykonaæ taki gest w stro-
nê kogo� m³odego, nie bardzo wie-
dzia³em jednak, w jaki sposób doko-
naæ wyboru w³a�ciwej osoby.
Postanowi³em zdaæ siê na �lepy los.
W jednej z drukowanej u mnie gaze-
tek reklamowych umie�ci³em kupon
konkursowy. W duchu liczy³em jed-
nak, ¿e los u�miechnie siê do kogo�
m³odego - opowiada Janusz Mastek.
Dziennik Polski, 20 czerwca 2003 r.

Auta jak amfibie
Po trwaj¹cych wiele dni czerwcowych
upa³ach Brzesko nawiedzi³y intensyw-
ne ulewy. Chocia¿ wiêkszo�æ z nich nie
wyrz¹dzi³a powa¿niejszych strat, to jed-
nak woda dawa³a siê we znaki kierow-
com. Po jednym z takich deszczów do-
szczêtnie zalana ulica
Uczestników Ruchu
Oporu by³a przez
kilkadziesi¹t minut
nieprzejezdna.
System kanalizacji
opadowej okaza³ siê
nieskuteczny ju¿ po
paru chwilach trwa-
nia ulewy. Studzienki
nie tylko nie odbiera-
³y wody z jezdni, ale wrêcz wyrzuca-
³y j¹ na asfalt. Woda sp³ywaj¹ca ka-
na³ami z wy¿ej po³o¿onych ulic
wytworzy³a takie ci�nienie, ¿e wiêk-
szo�æ pokryw zosta³a wyrzucona do
góry ponad jezdniê. Stworzy³o to ol-
brzymie zagro¿enie dla samochodów
i pieszych. Policjanci odebrali formal-
ne zg³oszenie o uszkodzeniu jednego
z pojazdów, który wjecha³ do otwar-
tego kana³u.
Niewiele brakowa³o, aby deszczówka
podtopi³a tak¿e okoliczne posesje.
Mieszkañcy, widz¹c wodê wdzieraj¹-
c¹ siê do gara¿y i korytarzy, sami za-
brali siê za udra¿nianie kratek �cie-
kowych. Na szczê�cie opady usta³y po
oko³o 15 minutach, a poziom olbrzy-
miej ka³u¿y zacz¹³ siê szybko obni-
¿aæ. Wtedy te¿ pracownicy Rejonowe-
go Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i
Kanalizacji mogli przyst¹piæ do za-
bezpieczania otwartych w³azów do
studzienek.
Temi - 21 czerwca 2003 r.

Piêæ miesiêcy ZOZ-u
Dyrektor SP ZOZ-u w Brzesku Józe-
fa Szczurek przed³o¿y³a radnym miej-
skim sprawozdanie z realizacji kon-
traktu z Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kas¹
Chorych (obecnie z Ma³opolskim Od-
dzia³em Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia) za pierwsze piêæ
miesiêcy bie¿¹cego roku. Wynika z
niego, ¿e miêdzy innymi w zakresie
ambulatoryjnego lecznictwa specjali-
stycznego wykonanie wynios³o 132,93
procent w stosunku do zakontrakto-
wanej liczby us³ug.
Dziennik Polski, 24 czerwca 2003 r.

Milion na ZUS
Starania o utworzenie w Brzesku Za-
k³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
trwaj¹ ju¿ od wielu lat i najprawdo-
podobniej nic siê w tej kwestii nie

zmieni. Jeden z brzeskich studentów
obliczy³ (na potrzeby swojej pracy
magisterskiej), ¿e mieszkañcy powia-
tu brzeskiego, na pocztê, telefony i
dojazdy do bocheñskiego oddzia³u
ZUS-u wydaj¹ rocznie� milion z³o-
tych. Milion czy nie milion, du¿o
prawdy na pewno w tym jest. - ZUS
ma obecnie k³opoty finansowe, a pró-
by za³atwienia sprawy tak, aby od-
dzia³ znajdowa³ siê w Brzesku, po-
dejmowali�my ju¿ wiele razy. Na
razie nie widzê szans, ale próby bê-
dziemy ponawiaæ - mówi burmistrz
Jan Musia³.
Dziennik Polski, 30 czerwca 2003 r.

Jak ochrzciæ p³ywalniê?
Brzescy urzêdnicy nie bêd¹ sobie za-
prz¹taæ g³owy wymy�laniem nazwy
dla niedawno otwartej krytej p³ywal-
ni. Zaj¹æ siê tym zadaniem mog¹
mieszkañcy miasta, bior¹c udzia³ w
specjalnym konkursie.

Wystarczy mieæ dobry pomys³, by na
jego ujawnieniu wiele zyskaæ. Najlep-
sza z proponowanych nazw ma byæ bo-
wiem nie byle jak nagrodzona. Autor
zwyciêskiej nazwy, któr¹ potem przyj-
mie obiekt, mo¿e liczyæ na dwie�cie
godzin bezp³atnych k¹pieli w brze-
skim basenie.
Gazeta Krakowska, 1 lipca 2003 r.

Za ma³o piasku
Dzisiaj o gofdzinie 16.00 rozpoczn¹
siê pierwsze tego lata zawody w siat-
kówce pla¿owej. Rozegrane bed¹ na
nowych boiskach uruchomionych
niedawno w s¹siedztwie brzeskiej
krytej p³ywalni. Wnioskuj¹c z du¿e-
go zainteresowania m³odych brzesz-
czan t¹ dyscyplin¹, mo¿na �mia³o
za³o¿yæ, ¿e frekwencja podczas tur-
nieju powinna byæ bardzo wysoka.
(...) Skoro mowa o s³owach krytycz-
nych, to zatrzymajmy siê na chwilê
przy uwagach wyg³aszanych przez
siatkarzy. Po pierwsze, zwracaj¹
uwagê na zbyt ma³¹ ilo�æ piasku,
który "wynoszony" jest przez gra-

j¹cych w butach, na spoden-
kach i koszulkach.

Jest go coraz
mniej, tote¿ w
wielu miej-
scach wystaj¹
ju¿ go³e kamie-
nie, które mog¹
zagroziæ zdro-
wiu. (...) Tym-
czasem trudno
po zakoñczonej

rozgrywce szukaæ
tutaj choæby jednego kranu z wod¹,
pod którym mo¿na by³oby sp³ukaæ
brud.
Dziennik Polski, 4 lipca 2003 r.

Po¿yteczna prelekcja
Stowarzyszenia Wspierania Inicja-
tyw Gospodarczych DELTA PART-
NER, Starostwo Powiatowe w Brze-
sku oraz Fortis Bank zorganizowa³y
seminarium po�wiêcone omówieniu
sposobów i mo¿liwo�ci otrzymywania
pomocy przez ma³e i �rednie przed-
siêbiorstwa ze �rodków Unii Europej-
skiej. Jak skorzystaæ z funduszu
PHARE? Na to pytanie znale�li od-
powied� jego uczestnicy podczas pre-
lekcji po�wiêconej prezentacji dostêp-
nych programów pomocowych dla
przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na te-
renie powiatu brzeskiego.
Dziennik Polski, 8 lipca 2003 r.

n
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NA SYGNALE

To siê naprawdê wydarzy³o
Inauguracja wakacji?
W ciekawy sposób postanowili �wiêto-
waæ rozpoczêcie wakacji trzej m³odzi
ludzie z okolic Brzeska. Po wcze�niej-
szym spo¿yciu sporej ilo�ci napojów
wyskokowych, ch³opcy zajêli siê regu-
larnym wybijaniem szyb w zabytkowym
Pa³acu Goetza. Czy¿by z³e wspomnie-
nia zwi¹zane z funkcjonuj¹c¹ tu do nie-
dawna szko³¹? Na szczê�cie pa³ac, mimo
¿e nie u¿ytkowany od wielu miesiêcy,
jest przez ca³¹ dobê dozorowany. W
chwilê po zdarzeniu na miejscu poja-
wi³a siê policja, która zatrzyma³a krew-
kich m³odzieñców - dwóch szesnastolat-
ków i dziewiêtnastolatka. W sumie
wybili oni 25 szyb i spowodowali straty
szacowane na ok. tysi¹c z³otych.

Podróbki na targowisku
Podrobion¹ odzie¿ sportow¹ zarekwiro-
wali 30-letniemu mieszkañcowi Tarno-
wa brzescy policjanci. Handlarz otwo-
rzy³ stoisko z ubraniami na placu
targowym, jednak bardzo szybko zwró-
ci³ na siebie uwagê patrolu policji. Wy-
roby renomowanych firm oferowane po
cenach ni¿szych co najmniej o po³owê
oraz metki niemal identyczne z orygi-
nalnymi kusi³y potencjalnych nabyw-
ców i by³y praktycznie nie do odró¿nie-
nia przez klientów. Funkcjonariusze nie
mieli jednak w¹tpliwo�ci. Sprzedaj¹ce-
go zatrzymano, a towar (blisko dwie-
�cie sztuk kurtek, koszulek, spodni, cza-
pek itp.) zabezpieczono w policyjnym
depozycie. Sprzedaj¹cemu �lewe� ciuchy
postawiono zarzut obrotu odzie¿¹ z pod-
robionymi znakami towarowymi.

Tankowanie za darmo
Pod koniec czerwca z³odzieje postano-
wili zatankowaæ swoje samochody na

stacji benzynowej w Sufczynie, nieczyn-
nej w godzinach nocnych. Po zerwaniu
k³ódek zabezpieczaj¹cych wjazd na te-
ren obiektu, skradli z dystrybutorów pó³
tysi¹ca litrów paliwa wartego w sumie
1,3 tys. z³.

Tragedia za tragedi¹
Trzy dni po po tragicznym wypadku, w
którym na drodze w Uszwi zginê³o sze�æ
osób, niedaleko tego miejsca rozegra³ siê
kolejny dramat. W Okocimiu "Fiat Se-
icento", prowadzony przez 20-letniego
mê¿czyznê, nagle zjecha³ na lewy pas
jezdni wprost pod ciê¿arówkê. Kierow-
ca poniós³ �mieræ na miejscu. Przyczy-
ny kolizji nie s¹ znane. W ubieg³y roku
na drogach powiatu brzeskiego odnoto-
wano blisko 180 wypadków, w których
zginê³o 19 osób, a 250 zosta³o rannych.

Mniej po¿arów, wiêcej kolizji
* Czerwiec by³ dla brzeskich stra¿aków
miesi¹cem bogatym w tzw. zagro¿enia
miejscowe, a o zdarzeniach w du¿ej
mierze decydowa³a niesprzyjaj¹ca aura
i niefrasobliwo�æ kierowców.

* 1 czerwca w Czchowie w wyniku nie-
zachowania zasad bezpieczeñstwa sa-
mochód opel omega uderzy³ w przydro¿-
ne drzewo. Dzia³ania ratowników
polega³y na zabezpieczeniu miejsca
wypadku, zamkniêciu wyp³ywu gazu ze
zbiornika pojazdu i udzieleniu pomocy
poszkodowanym.

* Dzieñ pó�niej na ul. Mickiewicza w
Brzesku w wyniku uszkodzenia dr¹¿-
ka kierowniczego samochód ciê¿arowy
MAN zjecha³ z drogi i zatrzyma³ siê nad
korytem Uszwicy. W dzia³aniach ratow-
niczych bra³y udzia³ trzy zastêpy stra-

¿aków z Jednostki Ratowniczo - Ga�ni-
czej PSP.
* Tego samego dnia stra¿acy gasili rów-
nie¿ po¿ar transformatora na ul. Wy-
zwolenia. Niemal identyczn¹ akcjê pro-
wadzono tak¿e 15 czerwca w Iwkowej.

* 9 czerwca w Woli Dêbiñskiej 3 zastê-
py JRG zosta³y wezwane na ratunek
tu¿ po tym jak podczas wy³adowania
atmosferycznego dosz³o do pora¿enia
dwóch ch³opców. Niestety, pomimo wy-
si³ków ratowników jeden z poszkodowa-
nych zgin¹³ na miejscu, natomiast dru-
gi w stanie ciê¿kim zosta³ odwieziony
do szpitala.

* 14 czerwca na drodze K-75 w Tymo-
wej, tu¿ przed pó³noc¹ w wyniku wy-
strza³u opony nissan almera (na zdjê-
ciu) wypad³ z jezdni i zawis³ nad
przydro¿nym rowem. Tym razem obe-
sz³o siê bez ofiar, a kierowca móg³ mó-
wiæ tylko o szczê�ciu.

* 15 czerwca w Strzelcach Ma³ych z
nieustalonych przyczyn powsta³ po¿ar
stodo³y i stajni. Straty spowodowane
przez ¿ywio³ oszacowano na ok. 20 tys.
z³. W akcjê ratownicz¹ zaanga¿owano
jeden zastêp JRG i piêæ OSP.

* W ci¹gu minionego miesi¹ca stra¿acy
trzykrotnie wyje¿d¿ali, aby usuwaæ po-
³amane przez silny wiatr drzewa oraz
zmagali siê z gniazdami os i szerszeni,
które zagra¿a³y domostwom. Ponadto
odnotowano jedn¹ bardzo nietypow¹
akcjê. Otó¿ na ul. Za lasem w Brzesku
w¹¿ zaskroniec wdar³ siê do budynku
mieszkalnego. Stra¿acy bez trudu z³a-
pali �intruza� i wypu�cili go do pobli-
skiego lasu.

Opr. IRENEUSZ WÊGLOWSKI
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TO I OWO...

�Pierwsze miejsce przypad³o w
udziale �Krakowiakom Ziemi Brze-
skiej� z Brzeska. Ów nauczycielski
zespó³ zachwyci³ dostojeñstwem
prezentacji, artyzmem, opanowa-
niem sztuki tanecznej�- tak oceni-
³a ukazuj¹ca siê na Podkarpaciu
�Sztafeta� majowy wystêp naszego
zespo³u regionalnego �Krakowiacy
Ziemi Brzeskiej� w Stalowej Woli.

Pierwsze wyró¿nienie Krakowiacy
przywie�li z festiwalu organizowane-
go przez polsk¹ sekcjê  C.I.O.F.F., miê-
dzynarodowej organizacji folklory-
stycznej. Prezydent jej polskiego
oddzia³u, prof. Jerzy Chmiel, powie-
dzia³ �Sztafecie�: �To jedyny nasz ogól-
nopolski festiwal po³¹czony z konkur-
sem. Nasza organizacja jest z za³o¿enia
przeciwna konkursom, lecz tym o za-
siêgu miêdzynarodowym. Trudno bo-
wiem porównywaæ folklor ró¿nych kra-
jów. Natomiast imprezê stalowowolsk¹
wymy�lili�my po to, aby wp³ywa³a sty-
muluj¹co na pracê zespo³ów.�
Tegoroczna edycja festiwalu po�wiêco-
na by³a prezentacjom regionalnym. W
konkursie uczestniczy³o 6 zespo³ów, a
Grand Prix Polskiej Sekcji C.I.O.F.F.
wytañczy³a �Ziemia ¯ywiecka�. Poza
konkursem wystêpowa³ m.in. zespó³
�Lahden  Tanhuujat� z Finlandii. Fe-
stiwal folklorystyczny by³ jedn¹ z wie-
lu imprez w ramach tradycyjnych Dni
Stalowej Woli, w czasie których bawio-
no siê doskonale. W relacji Edyty, po-
cz¹tkuj¹cej tancerki, która mia³a za
zadanie pisaæ kronikê wyjazdu, czyta-
my m.in: �Po ca³odziennych emocjach
konkursowych zespo³y bawi³y siê, ka-
pele gra³y wspólnie, tañczono przy
ognisku, w salach, na korytarzach  -
by³o �odjazdowo�. Trudno siê potem
rozstaæ, kapele ¿egna³y odje¿d¿aj¹ce
autokary, by³y wspólne �piewy, nawet
³zy... jak to na spotkaniach ludzi ko-
chaj¹cych folklor.
I mnie ³za zakrêci³a siê w oku, bo nie
mog³am pojechaæ do Stalowej Woli. Ale
zespó³ pamiêta³ o mnie, bo tu¿ po kon-
kursowym wystêpie, jeszcze przed og³o-
szeniem wyników, Regina zadzwoni³a
do mnie, uspokajaj¹c, ¿e dobrze posz³o,
a  kapela zagra³a mi do telefonu kra-
kowiaka i od�piewa³a �¯ebym siê pto-
skiem sto³�.

JADWIGA PODOLAÑSKA

Ju¿ po raz kolejny z rzêdu stra¿acy re-
prezentuj¹cy Jednostkê Ratowniczo-
Ga�nicz¹ PSP w Brzesku zostali mi-
strzami Ma³opolski w Wojewódzkich
Zawodach w Sporcie Po¿arniczym, roz-
grywanych w Andrychowie i Wadowi-
cach. W nagrodê zwyciêska dru¿yna
otrzyma³a pralkê automatyczn¹ dla
swojej komendy.
We wszystkich czterech konkurencjach
reprezentanci Brzeska zajmowali czo-
³owe lokaty w klasyfikacjach indywidu-
alnych. We wspinaniu przy u¿yciu dra-
biny hakowej 2. miejsce zaj¹³
Krzysztof Migda³, 4. Krzysztof Bu-
rzawa, a 6. Marek Knutelski. Rów-
nie dobrze stra¿acy spisywali siê na
po¿arniczym torze przeszkód. W tej
konkurencji drugie miejsce przypad³o
Piotrowi Zapartowi, a czwarte Bog-
danowi Jurkowi. Brzeszczanie oka-

zali siê bezkonkurencyjni w sztafecie 4
x 100 m. Równie dobre wyniki sportow-
cy osi¹gali w æwiczeniach bojowych.
W zestawieniu najlepszych zawodników
w dwuboju po¿arniczym reprezentanci
brzeskiej jednostki zajêli piêæ miejsc w
pierwszej �dziesi¹tce�.
Dru¿yna z Komendy Powiatowej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Brzesku
wystartowa³a w sk³adzie: Krzysztof
Migda³, Krzysztof Burzawa, Piotr
Zapart, W³adys³aw Imio³o, Bogdan
Jurek, Szymon Podle�, S³awomir
Michalik, Rafa³ Wojnicki, Witold
Kury³o, Marek Knutelski, natomiast
kierownikiem ekipy by³ Andrzej Zych.
Po kilku dniach odpoczynku dru¿yna
wzmocniona kolegami z innych jedno-
stek z terenu Ma³opolski w dniach 13-
14 czerwca wyjecha³a na zawody ogól-
nopolskie do Czêstochowy, gdzie
wywalczy³a 14. miejsce na dwadzie�cia
startuj¹cych dru¿yn.         (IW)

Pralka za zwyciêstwo

Dostojeñstwo
prezentacji

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Masz-
kienicach obchodzi³a w czerwcu
100-lecie istnienia. Jest to jedna
z najstarszych jednostek w powie-
cie brzeskim, maj¹ca bogat¹ histo-
riê i tradycje.
Inicjatywa utworzenia tamtejszej OSP
zrodzi³a siê na pocz¹tku ubieg³ego stu-
lecia. Wówczas Maszkienice, bêd¹ce pod
zaborem austriackim by³y wsi¹ o zwar-
tej zabudowie drewnianej, ci¹gle nêka-
n¹ przez gwa³towne po¿ary. Wtedy to,
przy Kó³ku Rolniczym, zainicjowano
dzia³alno�æ ochotniczej stra¿y. Zarów-
no pocz¹tki, jak i pó�niejsze lata by³y
niezwykle ciê¿kie dla druhów. Brako-
wa³o pieniêdzy na sprzêt i umunduro-
wanie. Odnotowywano na przemian
lata chude i t³uste, ale prze³om nast¹-
pi³ dopiero w latach sze�ædziesi¹tych,
kiedy to wybudowano murowane gara-

100-lecie w Maszkienicach

¿e i zakupiono pierwszy samochód, za-
mieniony niebawem na wojskowego sta-
ra z demobilu. Maszkieniccy druhowie
uczestniczyli w wielu powa¿nych ak-
cjach, m.in. gaszeniu po¿aru rafinerii
w Czechowicach czy usuwaniu skutków
powodzi na terenie powiatu.
W zwi¹zku z wiekowymi zas³ugami jed-
nostki, jej sztandar odznaczono Z³otym
Znakiem Zwi¹zku OSP RP. Jednocze-
�nie najbardziej zas³u¿eni stra¿acy -
ochotnicy zostali wyró¿nieni medalami
resortowymi. Doceniono ich mozoln¹
pracê, zmagania z ¿ywio³ami, ale i z
brakiem niezbêdnych funduszy.
Jednostka w Maszkienicach mo¿e siê
równie¿ poszczyciæ wieloma sukcesami
na arenie sportów po¿arniczych. Dru-
¿yny m³odzie¿owe od lat zajmuj¹ czo³o-
we miejsca w zawodach gminnych i
powiatowych.         (IW)
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Co jest grane
w kinie �Ba³tyk�

Inauguruj¹c Dni Brzeska w MOK
otwarto wystawê malarstwa brze-
skiego plastyka, Micha³a Mleczki
(na zdjêciu).
To malarz amator, urodzi³ siê 24 wrze-
�nia 1929 roku w Por¹bce Uszewskiej
k. Brzeska, w rodzinie ch³opskiej, W³a-
dys³awa i Marii z Zychów. Tam uczêsz-
cza³ do szko³y powszechnej; siedzia³ wów-
czas w ³awce z urodzonym w Borzêcinie
S³awomirem Mro¿kiem, pó�niejszym
�wiatowej s³awy dramaturgiem, satyry-
kiem i rysownikiem, który w czasie oku-
pacji niemieckiej przebywa³ u swego
dziadka w tej miejscowo�ci. Mro¿ek ju¿
wówczas zdradza³ predylekcje do rysun-
ku, nic wiêc dziwnego, ¿e jego prace sil-
nie oddzia³ywa³y na kolegê.
Tu¿ po drugiej wojnie Mleczko ukoñ-
czy³ szko³ê powszechn¹, a maj¹c lat 18
wyjecha³ w 1947 roku do Krakowa w
poszukiwaniu pracy i odpowiedniej
szko³y. W Krakowie podj¹³ pracê w Spó³-
dzielni Pracy �Metalotechnika �, jedno-
cze�nie kszta³ci³ siê w tamtejszym Tech-
nikum Geodezyjnym. Po otrzymaniu
matury w 1952 roku przez 33 lata pra-
cowa³ jako geodeta i topograf, najpierw
do 1959 roku w Pañstwowym Przedsiê-
biorstwie Fotogramometrii w Krakowie,
a po osiedleniu siê w 1959 roku w Brze-
sku, w tutejszym Starostwie Powiato-
wym, a nastêpnie w oddziale Wojewódz-
kiego Biura Geodezji .
Micha³ Mleczko zainteresowania arty-
styczne ujawni³ ju¿ bêd¹c w przedszko-
lu - ochronce.
Pó�niej, kiedy na miko³ajowy prezent
za¿yczy³ sobie no¿yk, pasaj¹c krowy, z
wielk¹ wpraw¹ rze�bi³ w drewnie krzy-
¿e, figury Chrystusa i zwierzêta. Malo-
waæ zacz¹³ jednak stosunkowo pó�no,
bo z chwil¹ przej�cia na emeryturê w
1988 roku. Od tego czasu sztuka sta³a

W (O)�RODKU KULTURY

siê jego wielk¹ pasj¹. Maluje pejza¿e,
martwe natury, kwiaty, sceny religijne
i rodzajowe oraz portrety, a tak¿e ko-
piuje obrazy znanych malarzy. Jak wy-
znaje - jego mistrzami s¹: Leon Wyczó³-
kowski, Józef Che³moñski i Jacek
Malczewski.
Artysta prace prezentowa³ na wysta-
wach indywidualnych w Brzesku (1991,
1994, 1995, 1997, 2000, 2001), Tarnowie
(1994), Dêbnie (1992), Jadownikach
(1997), Wojniczu (1998), Por¹bce Uszew-
skiej (1999, 2000) i £oniowej (2000).Pra-
ce Micha³a Mleczki znajduj¹ siê m.in .
w ko�cio³ach: w Por¹bce Uszewskiej (Z³o-
¿enie Chrystusa do grobu), Mokrzyskach
(Chrystus Mi³osierny i �w . Faustyna),
Brzesku (Chrystus Król), Porêbie Spyt-
kowskiej (Matka Boska z La Salette) i
Tymowej (Sztandar �w. Floriana) oraz
w Domu Dziecka w Jasieniu, przedszko-
lach nr 4 w Brzesku i Por¹bce Uszew-
skiej, a tak¿e w zbiorach prywatnych w
kraju i zagranic¹.
Obecna wystawa Micha³a Mleczki jest
ekspozycj¹ jubileuszow¹, zorganizowa-
n¹ z okazji 15-lecia pracy artystycznej .

J.W.

W jednej ³awce z Mro¿kiem

Wiele atrakcji czeka na dzieci które spêdzaj¹ wakacje w MOK-u. Od ponie-
dzia³ku do pi¹tku mog¹ one uczestniczyæ w zajêciach plastycznych, mu-
zycznych , tanecznych i teatralnych. Wyje¿dzaj¹ na wycieczki miêdzy in-
nymi do Borku, Czchowa, Ciê¿kowic i Krynicy. W czasie wycieczek pieszych
poznaj¹ historiê Brzeska  i okolic. Odwiedzaj¹ pa³ac Goetza.
Dziêki uprzejmo�ci Rancho �PASJA� mog¹ braæ udzia³ w zajêciach rekra-
acyjnych w otoczeniu lasu szczepanowskiego. Wychodz¹ równie¿ na basen.
W ka¿d¹ �rodê (w dniu sportowym) przebywaj¹ na krêgielni, korzystaj¹c
ze wszystkich obiektów, które tam siê znajduj¹.
Dzieci ponosz¹ tylko koszty wstêpu na basen (2 z³). Pozosta³e atrakcje s¹
bezp³atne. Zajêcia trwaj¹ do koñca sierpnia. Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa w nich.

Wakacje w MOK-u

1-5 sierpnia, godz. 18.15
CHICAGO; USA
Re¿yseria: Rob Marshal, wystêpuj¹:
Renne Zellweger, Catherina Zeta Jones.
Opowie�æ o seksie, morderstwie, za-
zdro�ci i jazzie. Roxie Hart, piosenkar-
ka osadzona w wiêzieniu za zabiójstwo
swojego kochanka, stanie siê wkrótce
obiektem podziwu, dziêki nieocenionej
pomocy niezbyt uczciwego prawnika.

8-12 sierpnia, godz. 18.15
SHOW; POL
Re¿yseria: Maciej �lesicki, wystêpuj¹:
Cezary Pazura, Jerzy Stuhr.
Czarek - dobry oszust i fa³szywy uzdro-
wiciel, musi uciekaæ przed zemst¹
mafii. Informacje o naborze do nowe-
go �reality show� jest dla niego praw-
dziwym zrz¹dzeniem losu.

15-19 sierpnia, godz. 18.15
FRIDA; USA
Re¿yseria: Julie Taymori, wystêpuj¹:
Salma Hayek, Alfred Molena, Antonio
Banderas.
Kronika ¿ycia rewolucjonistki politycz-
nej, artystycznej i obyczajowej - Fridy
Kahlo oraz jej d³ugiego i pe³nego kon-
fliktów zwi¹zku z artystycznym men-
torem, a potem mê¿em Diego River¹.

22-26 sierpnia, godz. 18.15
GODZINY; USA
Rezyseria: Stephen Daldry, wystêpuj¹:
Nicol Kidman, Meryl Streep, Julianne
Moore.
Historia ¿ycia trzech kobiet ¿yj¹cych
w trzech ró¿nych epokach. Jedna z
nich to znana pisarka, ogarniêta samo-
bójczyni¹ mania, Virginia Woolf. Trzy
kobiety, trzy historie i jedna rzecz, która
je ³¹czy.

29 sierpnia - 1 wrze�nia, godz. 18.15
SOLARIS; USA
Re¿yseria: Steven Soderbergh, wystêpu-
j¹: George Clooney, Natascha McElhone.
Adaptacja ksi¹¿ki Stanis³awa Lema.
Kosmonauta Kris Kelvin l¹duje na sta-
cji badawczej, zawieszonej ponad po-
wierzchni¹ planety Solaris, któr¹ ob-
lewa galaretowaty ocean...

UWAGA. W lipcu kino nieczynne.
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lat temu, 28 lipca 1985 roku,
w wieku 31 lat zmar³ tragicz-

nie w Jamniczy ko³o Nowego S¹-
cza Zbyszek �Bruno� Szulc, mistrz
rysunku satyrycznego, grafik
i malarz, jeden z najznamienit-
szych brzeszczan w historii miasta.
�Bruno� urodzi³ siê 26 kwietnia 1954 roku
w Okocimiu. Po ukoñczeniu Szko³y Podsta-
wowej nr 1 w Brzesku, uczy³ siê dalej w
tutejszym Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Ob-
darzony du¿ymi zdolno�ciami plastyczny-
mi, wykonywa³ w szkole dekoracje na wie-
czornice i imprezy artystyczne oraz
ilustrowa³ szkoln¹ kronikê. Równocze�nie
by³ mocnym filarem zespo³u muzycznego,
w którym gra³ na perkusji.

Po ukoñczeniu liceum w 1973 roku zda
wa³ �Bruno� na Akademiê Sztuk Piêk-

nych w Krakowie, lecz nie zosta³ doñ przy-
jêty. Na uczelniê tê zdawa³ kilkakrotnie, w
tym tak¿e we Wroc³awiu, lecz bez powodze-
nia. Mimo tego nadal tworzy³ niezwykle doj-
rza³e grafiki, rysunki i obrazy. W 1973 roku
zadebiutowa³ równie¿ jako karykaturzysta
na ³amach pisma �P³omienie�.
Po nieudanym starcie na ASP �Bruno�
kszta³ci³ siê w Pomaturalnym Studium
Geodezyjnym w Krakowie. Zaprzyja�ni³
siê wówczas z bardami Wojtkiem Belo-
nem i Andrzejem Sikorowskim. Po ukoñ-
czeniu studium powróci³ do Brzeska,
z którym - jak mawia³ - ³¹czy³a go �pêpo-
wina grubo�ci cumy� i podj¹³ pracê jako
projektant i wykonawca szyldów w Us³u-

Pamiêci Bruna
gowej Spó³dzielni Pracy.
W 1978 roku zwi¹za³ siê z
sekcj¹ plastyczn¹ tarnow-
skiego Klubu M³odych Pi-
sarzy i Klubem Twórczym
�Brzeska Piwnica�. Zby-
szek by³ jej dusz¹, organi-
zowa³ wystawy plastyczne,
koncerty muzyczne, spo-
tkania. Jego dzie³em by³
tak¿e wystrój klubu, w
tym niezachowania ju¿
dzisiaj polichromia wnê-
trza, utrzymana w surre-
alistyczno-groteskowym
klimacie. W tym samym
klimacie wykonane zosta³y malowid³a na
terenie Browaru Okocim.
Coraz wiêcej rysowa³ i malowa³. Jego ry-
sunki satyryczne i grafiki publikowane
by³y na ³amach takich pism jak: �P³omie-
nie�, �Prometem�, �Metalowiec Tarnowski�,
�Zarzewie�, �Kontakty�, �Radar�, �Stu-
dent�, �Szpilki�, �Karuzela�, �Magazyn
Polski�, �Okolice�, �Tygodnik Che³mski�, i
�TeMi�, w którym mia³ sta³¹ rubrykê, a z
czasem zosta³ redaktorem graficznym tego
tygodnika.
�Bruno� bra³ te¿ udzia³ w wielu wystawach
m.in. w: Brzesku, Tarnowie, Warszawie,

Krakowie, Katowicach,
Kielcach, Nowym S¹czu,
Rzeszowie, Suwa³kach..

Obdarzony przez natu
rê szczególn¹ wra¿-

liwo�ci¹ i ch³onno�ci¹ za-
skakiwa³ �Bruno� szcze-
gólno�ci¹ w³asnych s¹dów
i opinii, notuj¹c zarówno
na ¿ywo, jak i po pewnym
czasie, wszystkie aspekty
otaczaj¹cej go rzeczywisto-
�ci. Próbowa³ daæ odpo-
wied� na pytanie kim jest,
a przede wszystkim jaka

jest jego sztuka i jej miejsce w coraz bar-
dziej skomercjalizowanym �wiecie. Rysun-
ki satyryczne Szulca cechuje niezwyk³a
trafno�æ w oddaniu komicznego, a nawet,
wrêcz wisielczego humoru. Dlatego te¿ jego
twórczo�æ satyryczn¹ �mia³o mo¿na ulo-
kowaæ obok takich s³aw jak: Mleczko, Cze-
czot, Lutczyn czy Krauze.
Pamiêci Zbyszka po�wiêcona jest tablica,
projektu Piotra Dudy, umieszczona w brze-
skim Ratuszu, ufundowana przez przyja-
ció³ i znajomych artysty, ods³oniêta w pa�-
dzierniku 1995 roku. A mo¿e kiedy� doczeka
siê w Brzesku swojej ulicy? JW
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Malowid³o Zbyszka Szulca przypadkowo odnalezione w magazynie okocimskiego browaru.     Fot. M. Targosz.


