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Kiedy 19 czerwca o północy przecho−
 dziłam przez Plac Kazimierza, pod

moimi stopami pękały z trzaskiem plasti−
kowe kubki po piwie. Śmieci i hałas to woda
na młyn przeciwników Dni Brzeska. Jed−
nak liczba tych, którzy przychodzą na tę
imprezę posłuchać muzyki, spotkać znajo−
mych i dobrze się bawić wciąż rośnie.

Chyba nikt nie może powiedzieć: „O mnie
nie pomyśleli”. Program, choć napięty,
uwzględnił gusta najprzeróżniejsze. Zna−
lazł się czas na metal w wykonaniu „Gnie−
wu płomieni” oraz szanty i piosenkę po−
etycką „Poszukiwanych”. Całe rodziny
bawiły się przy piosenkach zespołów
„Happysad” i „Sami”. A koneserzy wra−
żeń z koncertów gwiazd słuchali „Kultu”.
Ten zestaw uzupełniły rozliczne konkur−
sy. Gimnazjaliści na przykład wykazywali
się wiedzą o Unii Europejskiej. Starsi
natomiast popisywali się siłą, bądź umie−
jętnością naśladowania… kozła przed
drużyną z Browaru Okocim.
Plac Kazimierza nie był jedynie sielską
krainą. Zwłaszcza występ Kazika Sta−
szewskiego sprzyjał incydentom. Agenci
ochrony nieustannie sprowadzali ze sce−
ny co sprytniejszych fanów. Zdarzyły się
też wypadki, wymagające interwencji le−
karskiej. Za to zupełnie spokojnie było
w drugim dniu imprezy, choć muzyka gru−
py „Sami” wypełniła plac po brzegi.
Gdyby znieść coroczne Dni Brzeska, nic
nie zakłócałoby spokoju, nie trzeba było−
by sprzątać placu ani opatrywać poszko−
dowanych. Tylko, jakie święta ściągałyby
do miasta tyle młodzieży i były jedno−
cześnie jego promocją? Co urozmaicało−
by kalendarz? Czerwcowe i wrześniowe
koncerty to jedyna okazja dla młodych
ludzi, by posłuchać za darmo wykonywa−
nej na żywo przez gwiazdy muzyki. Wie−
lu nie stać przecież na kosztowne bilety.
Można też zapytać: jaką rozrywkę oferu−
je miasto młodzieży zmęczonej końcowo−
roczną klasyfikacją oraz jakie inne im−
prezy gromadzą całe rodziny?

Masowe uroczystości oskarża się zwykle
o prymitywizm i schlebianie pospolitym
gustom. Kilkudniowy cykl koncertów po−
kazał jednak coś innego. Oskarżenia pod
adresem systemu rzucane w tekstach
Kazika Staszewskiego, romantyczny głos
„Poszukiwanych”, śpiewających, iż na
miłość nigdy nie jest za późno, żywioło−
wa radość „Samych” dowiodły, że muzy−
ka należy do sztuki wysokiej, a jako taka
wciąż łagodzi obyczaje. Może więc zamiast
oskarżać młodych o pijaństwo i cham−
stwo, lepiej zapewnić im dobrą rozrywkę
i pokazać, jak się bawić? To przecież tak−
że część kultury.

IWONA DOJKA

Rytuał otwarcia lata
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Koncert Kazika Staszewskiego
z zespołem KULT

na Placu Kazimierza był najwiekszym
wydarzeniem czerwcowych Dni Brzeska.

Fot. Monika Targosz
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N iestety, nie powiodło się trzecie już podejście futbolowej drużyny Okocim−
skiego do trzeciej ligi. W barażowym dwumeczu lepsza na boisku okazała

się drużyna Kmity Zabierzów. I choć teraz niektórzy próbują przyczyn porażki
szukać w tendencyjnym sędziowaniu oraz innych pozasportowych przesłankach,
prawda jest bolesna: piłkarze OKS−u byli w decydujących potyczkach zespołem
po prostu gorszym! Psioczenie na fatalny regulamin rozgrywek, który nie pre−
miuje wygrania ligi w najbardziej nawet spektakularny sposób z pokaźną prze−
wagą punktową nad rywalami, także nie poprawi nastroju.

Owszem, szkoda utraconej szansy, bo – jeśli wierzyć deklaracjom strategicz−
nego sponsora – klub finansowo podołałby trzecioligowym standardom.

Z drugiej jednak strony, to tylko sport, w który wkalkulowane jest ryzyko poraż−
ki. Jest ona nieuchronna nawet wówczas, gdy dysponuje się niezbędnymi środ−
kami. Przegrywają największe zespoły i najsłynniejsi gladiatorzy. Niedawna
klęska, jaką ponieśli faworyci mistrzostw Europy z niedocenianymi Grekami,
czy też potknięcia „galaktycznego” Realu Madryt, potwierdzają, że zasobność
kasy to nie wszystko. Swą wyższość nad rywalem należy wykazać w bezpośred−
niej walce na boisku. A na nim jeden błąd, nierozważne zagranie może zniwe−
czyć rok solidnej pracy. Jeśli nie zdołano go naprawić w ciągu 90 minut, trzeba
ją rozpoczynać od nowa.

Na błędach wszak należy się uczyć i z każdej przegranej wyciągać właściwe
wnioski. Dobrze więc, że trener Andrzej Iwan zmienił ostatecznie swą decy−

zję i pozostanie na swym stanowisku. Coś jednak wcześniej musiało iskrzyć
między nim, działaczami, a może także i niektórymi zawodnikami, skoro szko−
leniowiec jeszcze przed rozpoczęciem baraży zapowiedział swoje odejście. Czy
jednak to była jedna z pośrednich przyczyn przegranej szansy, najlepiej wie
sam Iwan i jego współpracownicy. Ale skoro jednak postanowili raz jeszcze wspól−
nie powalczyć o trzecią ligę, to należy im zaufać. Choć zapewne bez personal−
nych roszad przede wszystkim w kadrze zespołu nie obejdzie się.

M iasto, klub, sponsorujący go Carlsberg Okocim i sami piłkarze mają aspi−
 racje większe niż gra ich drużyny w czwartej lidze. Poparte są one zarów−

no niezłą sportową bazą, stabilnością finansową i doświadczeniem ludzi, któ−
rzy sprawdzili się w prowadzeniu zespołu drugoligowego. To niebagatelny kapi−
tał, który – wierzę, jak wszyscy wierni OKS−owi kibice – sprawi, że w Brzesku
reguła do trzech razy sztuka sprawdzi się za czwartym razem...

Marek Latasiewicz

PS. Dzięki firmie MARK, Jerzemu Ożegalskiemu – prezesowi ZETO oraz Brze−
skiej Oficynie Wydawniczej wakacyjne wydanie BIM−u jest objętościowo większe
o dodatek, zredagowany przez uczestników warsztatów dziennikarskich, które
prowadzone były w Miejskim Ośrodku Kultury oraz o aneks do monografii Li−
ceum Ogólnokształcącego. Sponsorom serdecznie dziękujemy!

Dość
czwartej ligi !
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okończenie kanalizacji i sieci wodociągowej, stworzenie parku przemysłowego,
który dałby pracę dla kilkuset osób, budowa kolejnych przyszkolnych sal
gimnastycznych oraz zabieganie o modernizację drogi nr 768, która jeszcze
bardziej zaktywizowałaby rozwój regionu – to priorytetowe cele inwestycyjne
brzeskiej gminy na najbliższe lata. O realizacji tych ambitnych zadań mówi
wiceburmistrz Brzeska BOGDAN DOBRANOWSKI.

D

– Czym różni się praca w Urzędzie
Miejskim od tej, jaką wykonywał Pan
wcześniej w Browarze Carlsberg
Okocim?
– Zasadnicza różnica polega na tym, że
w Urzędzie Miejskim mam do czynienia
z rodzimymi, polskimi podmiotami. Mój
poprzedni pracodawca współpracował
z wieloma zagranicznymi firmami. Inna
jest też odpowiedzialność za podejmowa−
ne decyzje, bo przecież niejednokrotnie
dotyczą one losu wielu osób. Nie zapomi−
najmy, że gmina liczy prawie 36 tysięcy
mieszkańców i należy przy każdej decy−
zji mieć na względzie dobro każdego
z nich. Porównując natomiast intensyw−
ność pracy, to większej różnicy nie dostrze−
gam. Minęły czasy, kiedy w urzędzie ży−
cie toczyło się spokojniejszym rytmem.
Teraz na pewno na brak zajęć i obowiąz−
ków nie można narzekać.
– Łatwo przychodzi podejmowanie
trafnych decyzji?
– Na ile pozwalają nam środki finanso−
we i uwarunkowania prawne, to uważam,
że staramy się nie zaniedbywać żadnego
palącego problemu gminy i zakładane
plany w znacznej mierze są realizowane.
Co nie oznacza, że nie zostało jeszcze
bardzo wiele do zrobienia.

– Ostatnie nagrody i wyróżnienia
przyznane gminie oraz ilość pozyski−
wanych środków na rozwój infra−
struktury miasta i sołectw są zapew−
ne powodem do satysfakcji...
– Istotnie, cieszą realizowane inwestycje
i serce rośnie, gdy się patrzy na konkret−
ne korzyści, płynące dla mieszkańców.
Satysfakcja jest tym większa, że inwe−
stycje te w naszej gminie są przeprowa−
dzane w głównej mierze dzięki środkom
zewnętrznym.
– A mimo to „lista życzeń” mieszkań−
ców gminy jest ciągle długa. Co mo−
głoby poprawić standard ich życia,
lecz nie udaje się Panu tego natych−
miast zrealizować?
– Nie od wczoraj, lecz od dłuższego cza−
su, niedostateczna infrastruktura drogo−
wa stanowi poważny problem naszej
gminy. Doskonale zdajemy sobie sprawę
z tego, jak wielką uciążliwość dla wciąż
wielu mieszkańców naszej gminy stano−
wi komunikacja drogowa. Zresztą najczę−
ściej przypominają mi o tym petenci, któ−
rzy przychodzą do urzędu. Doskonale zda−
jemy sobie sprawę z powagi problemu
i sukcesywnie, na miarę możliwości gmi−
ny, próbujemy go rozwiązywać. Ze środ−
ków pomocowych uda się w tym i w przy−

szłym roku zmodernizować 5 kilometrów
nowych dróg, ale to kropla w morzu po−
trzeb. Są takie miejsca w niektórych so−
łectwach, gdzie sprawa komunikacji dro−
gowej jest najważniejszą kwestią. Bez−
względnie musi ona znaleźć
odzwierciedlenie przy zatwierdzaniu bu−
dżetów na kolejne lata. A jak ważny jest
system komunikacji drogowej dla rozwo−
ju miasta, niech świadczy choćby przy−
kład obwodnicy, której powstanie spowo−
dowało generowanie w jej pobliżu pod−
miotów gospodarczych.
– Podobne znaczenie mieć będzie
oddanie do użytku odcinka autostra−
dy A 4.
– Oczywiście. Nie trzeba przekonywać, że
to inwestycja o kapitalnym znaczeniu dla
rozwoju całej gminy. Autostrada przybli−
ży Brzesko do świata, ale także rozbudo−
wa drogi nr 768 uatrakcyjni naszą gmi−
nę dla potencjalnych inwestorów.
– Przygotowano dla nich jakieś kon−
kretne oferty?
– Spośród kilku interesujących propozy−
cji, najbardziej atrakcyjnym terenem dla
rozwoju przemysłu są niewątpliwie Ja−
downiki−Rędziny. Znakomicie położona,
niemal 33−hektarowa działka, jest wła−
snością Carlsberg Okocim S.A., który
zamierza zbyć te tereny. W ramach stre−
fy przemysłowej istnieje możliwość wy−
kupu dodatkowych gruntów z przeznacze−
niem pod dalszą rozbudowę. W bezpo−
średniej bliskości działki znajdują się
wszystkie media oraz biegnący obok prze−
mysłowy węzeł kolejowy i oczyszczalnia
ścieków o niewykorzystanych mocach
przerobowych. Świetnie nadająca się do
celów komercyjnych jest część Pomianow−
skiego Stoku. Druga przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkalną. Rzecz jasna,
wartość naszych ofert znacznie wzrosła
wraz zapowiedzią zakończenia w 2008
roku budowy autostrady. Ponadto warto
wspomnieć o zaawansowanych pracach
nad stworzeniem w Brzesku tzw. parku
przemysłowego. Trzeba jednak wiedzieć,
że przeprowadzenie tak dużej operacji
wiąże się z wykupem gruntów, uzbroje−
niem terenu, zbudowaniem kompletnej
infrastruktury.
– To przekonujące walory...
−... ale nie jedyne. Przyszły inwestor może
liczyć na dobrze przygotowaną kadrę pra−
cowniczą. Gmina dysponuje nowoczesną
bazą edukacyjno−oświatową, a urucho−
mienie filii Wyższej Szkoły Ekonomicz−
nej oraz międzynarodowej szkoły śred−
niej jeszcze bardziej doda prestiżu mia−
stu. Ponadto na przedsiębiorców czeka
w Urzędzie Miejskim zespół obsługi in−
westora, składający się z kompetentnie
przygotowanych i przeszkolonych urzęd−
ników. Grupa ta służy fachową pomocą

Najważniejsze drogi

W tym miejscu znajduje się
atrakcyjny rejon
dla inwestora...
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w zakresie spraw geodezyjnych, własno−
ściowych, przepisów skarbowych i finan−
sowych oraz ochrony środowiska.
– Rozumiem, że poszukiwanie po−
ważnego inwestora, to także sprawa
o kapitalnym znaczeniu dla rozwoju
gminy.
– Tak, bo to szansa na pracę nawet dla
kilkuset osób.
– Czy jednak niestabilność politycz−
na w państwie nie ma negatywnego
wpływu na realizację planów lokal−
nych społeczności?
– Niestety, nie jest to sprzyjająca oko−
liczność. Jest na przykład kilka ustaw,
których błędne zapisy ewidentnie utrud−
niają życie mieszkańców. Podam prosty
przykład. W sytuacji, kiedy na danym
terenie wygasła ważność planu prze−
strzennego, żeby wybudować zwykły ga−
raż, potrzebna jest zgoda Zarządu Wo−
jewództwa. Procedury związane z uzy−
skaniem odpowiednich pozwoleń bardzo
się wydłużają, są uciążliwe zarówno dla
urzędu, jak i mieszkańców. Czekamy
więc na nowelizację ustawy, ale nie wie−
rzę, by w obecnej sytuacji, w jakiej funk−
cjonuje Sejm, udało się szybko załatwić
tę sprawę.
– Ale zapewne do kolizji dochodzi już
na etapie realizacji lokalnych planów.
Kto lub co najbardziej komplikuje
życie i utrudnia pracę?
– Pewne problemy rodzą się zwłaszcza
wtedy, gdy po rozpoczęciu robót, dowia−
dujemy się, że w związku ze zmianami
w terenie należy uaktualnić dokumenta−
cję i dokonać przeprojektowania inwesty−
cji. Zdarzają się też konflikty międzysą−
siedzkie, ale posiadamy niezłą kadrę,
zaprawioną w podobnych „bojach”, która
umiejętnie radzi sobie z takimi proble−
mami. Największe rozczarowanie poja−
wia się jednak wówczas, kiedy w trakcie
realizacji jakiegoś przedsięwzięcia oka−
zuje się, że nie pozyskamy zaplanowa−
nych środków, gdyż instytucje, na które
liczyliśmy, zaprzestały przyznawania
dotacji. Cała, misternie tworzona kon−
strukcja finansowa zadania bierze więc
w łeb. To jest najgorsza sytuacja.
– Może Pan podać jakiś przykład
z ostatnich dni?
– Z tego powodu pod znakiem zapytania
stanęła instalacja na krytej pływalni
kolektorów słonecznych. Szukamy jednak
innych źródeł dotacji tej inwestycji.
– Kolektory słoneczne to z punktu wi−
dzenia oszczędności gospodarowania
ważna sprawa, ale z pewnością nie
najistotniejsza dla gminy. Jakie cele
będą traktowane priorytetowo w naj−
bliższych latach?
– Proszę Pana, nie powiem niczego od−
krywczego, bo zarówno dla mnie, jak i ca−

łej Rady Miejskiej priorytetem jest likwi−
dacja zapóźnień naszej gminy w zakre−
sie ochrony środowiska. Rozbudowa ka−
nalizacji w mieście i w poszczególnych
sołectwach jest w tej chwili sprawą naj−
ważniejszą. Problem w tym, jak pozyskać
z zewnątrz środki na te kosztowne inwe−
stycje. Nie mniejszą uwagę będziemy kon−
centrować na dokończeniu sieci wodocią−
gowej. Dotyczy to zarówno nowych tere−
nów budowlanych w Brzesku, jak i
w sołectwach, szczególnie zaś w Buczu i Po−
rębie Spytkowskiej. Braki wody w stud−
niach, jakie uwidoczniły się w ostatnich
latach, uświadomiły, jak pilna to jest po−
trzeba. Niezwykle istotną sprawą, do któ−
rej podchodzimy ze szczególną troską, są
próby ściągnięcia do gminy inwestora
z branży produkcyjnej. Wspomniany już
park przemysłowy przyczyniłby się do po−
ważnego zmniejszenia bezrobocia. Wciąż
wśród najpilniejszych zadań jest budowa
przyszkolnych sal gimnastycznych w kil−
ku sołectwach. Już w tym roku zaczyna−
my prace przy Szkole Podstawowej w Ja−
sieniu. Wreszcie zabiegamy o środki na
modernizację drogi nr 768...
– To plany do finalizacji jeszcze w tej
kadencji?
– Z wyjątkiem tego ostatniego zadania,
pozostałe już realizujemy lub sukcesyw−
nie będziemy realizować. Pragnę jednak
podkreślić, że żadnej z tych decyzji nie
należy wiązać z polityką. Osobiście, sta−
ram się trzymać od niej z dala.
– Były takie decyzje, których podję−
cia Pan żałował?
– Hm... Może nie tyle żałowałem, co by−
łem zły, że pewne sprawy traktowaliśmy
priorytetowo. Bo na przykład: zabiega−
my mozolnie o środki na budowę jakie−
goś odcinka drogi i gdy wreszcie wszyst−
ko pomyślnie udaje się realizować i in−
westycja materializuje się,
niespodziewanie wokół przedsięwzięcia
odżywają konflikty między sąsiadami.
I kiedy ludzie namiętnie wykłócają się
o błahostki, ja jestem zły, że w lawinie
rozmaitych potrzeb, zdecydowałem się na
budowę drogi akurat w tym konfliktowym
miejscu. Czasem takich decyzji żałuję,
ale są to rzadkie przypadki...
−... pracy w Urzędzie także?
– Nie, bo znacznie częściej mogę cieszyć
się wspólnie z mieszkańcami z tego, co
udaje się zrealizować. Podziękowania,
z jakimi przychodzą ludzie do Urzędu
Miejskiego, przysłaniają nieliczne chwi−
le zwątpienia. To wielka satysfakcja, je−
śli uda się zrobić coś konkretnego dla
dobra ogółu, a radość jest tym większa,
gdy inni potrafią docenić wysiłki realiza−
torów projektu.

Rozmawiał MAREK LATASIEWICZ

Samorząd
prorozwojowy

Kolejny sukces Brzeska! 23
czerwca odbyła się w Warsza−
wie uroczysta gala, podczas
której burmistrz Jan Musiał
odebrał z rąk Podsekretarza
Stanu MSWiA – Jerzego Ma−
zurka wyróżnienie w konkur−
sie Lider Zarządzania Samo−
rządem 2004.

Urząd Miejski startował w ka−
tegorii Prorozwojowy Samo−
rząd, w obszarze zarządzania –
Zarządzanie Projektami. Gmi−
na Brzesko zgłosiła projekt:
„Technika skutecznego opraco−
wywania i sporządzania wnio−
sków o dofinansowanie ze źró−
deł zewnętrznych”. Z wojewódz−
twa małopolskiego, obok powiatu
krakowskiego, gmina Brzesko
jest jedynym samorządem,
który został laureatem
w ogólnopolskim konkursie.
Konkurs został zorganizowany
przez MSWiA, Związek Miast
Polskich, Związek Gmin Wiej−
skich RP, Unię Miasteczek Pol−
skich oraz Związek Powiatów
Polskich.
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11 czerwca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej w Brze−
sku. Uchwalono plan rozwoju lokalnego gminy na lata 2004−2013. Ta
uchwała była niezbędnym załącznikiem do wniosków składanych o fun−
dusze strukturalne.

– Wiadomość o obowiązku przyjęcia programu
przez Radę została nam przekazana bardzo
późno, na naradzie w Urzędzie Marszałkow−
skim. Spowodowało to, że plan ten przygoto−
wywano w szybkim tempie – mówi burmistrz
Jan Musiał. – Ma on wiele niedoskonałości,
ale na bieżąco go korygujemy – dodaje.
W opracowanym planie można m.in. znaleźć
szereg szczegółowych informacji związanych
z aktualną sytuacją społeczno−gospodarczą
gminy, czyli z infrastrukturą komunikacyjną,
techniczną, komunalną, demografią, przedsię−
biorczością, rolnictwem, bezpieczeństwem,
oświatą, turystyką oraz wieloma innymi za−
gadnieniami. Ponadto zawarta jest w nim ana−
liza SWOT gminy Brzesko, identyfikacja głów−
nych problemów rozwojowych, zaplanowane
zadania inwestycyjne czy plan finansowy głów−
nych zadań na najbliższe lata.
Program rozwoju lokalnego nie stanowi jednak
prawa miejscowego, ale jest wyznacznikiem dzia−

Nadzwyczajnie
 o programie rozwoju

łań gminy na przyszłe lata. Zdaniem burmi−
strza, powinien on być żywy i ulegać ciągłym
modyfikacjom. Prawdopodobnie pierwsze zmia−
ny zostaną wprowadzone już na przełomie roku,
przy okazji uchwalania budżetu na 2005 rok.
Swoimi uwagami na temat programu dzielili
się w czasie debaty radni. Janina Druż−
kowska−Cader stwierdziła: – Przy opraco−
wywaniu tego dokumentu wzięto pod uwagę
rozmaite dane, ale zabrakło w nim dwóch pod−
stawowych dokumentów – „Raportu o stanie
rodziny” i „Strategii polityki prorodzinnej”.
Znajdują się tam przecież informacje dotyczą−
ce mieszkalnictwa, patologii, ochrony środowi−
ska, rekreacji oraz wiele innych.
Dane te jednak, jak zapowiedział burmistrz,
w najbliższym czasie zostaną wprowadzone do
treści programu.
Innym frapującym tematem, wokół którego to−
czyła się debata, było bezrobocie. – Przeczyta−
łem, że bezrobocie w Brzesku jest długotrwałe,

a bez pracy pozostają przeważnie ludzie mło−
dzi, słabo wykształceni i kobiety. Nikt nas prze−
cież z tego nie wyzwoli i jako gmina nic nie
możemy z tym zrobić, a jedynie wskazać miej−
sca pod budowę nowych zakładów pracy –
stwierdził radny Józef Kubas.
– Mamy w planach tworzenie parku przemy−
słowego, który być może będzie antidotum na
bezrobocie. W skład tego parku miałby wcho−
dzić Pomianowski Stok oraz grunty, na któ−
rych miał inwestować Browar Okocim. W Ma−
łopolsce w ogóle brakuje terenów pod przyjęcie
dużych zakładów przemysłowych, a nasze
grunty są jednymi z najatrakcyjniejszych
w województwie – twierdzi burmistrz Musiał.
Program rozwoju lokalnego gminy Brzesko
przyjęto ostatecznie siedemnastoma głosami
„za” przy trzech „wstrzymujących się”.
Podczas nadzwyczajnej sesji radni powołali tak−
że do życia doraźną komisję do spraw oceny
pracowników mianowanych. Zgodnie ze sta−
tutem gminy, w komisji zasiada burmistrz, wi−
ceburmistrz i sekretarz, natomiast trzech po−
zostałych wybiera rada. Rajcy zadecydowali,
iż będą to: Maria Kucia, Stanisław Mi−
lewski i Krzysztof Dudziński. – W Urzę−
dzie Miejskim pracuje obecnie dziesięcioosobo−
wa grupa pracowników mianowanych. Ocena
ich pracy powinna być dokonana przez komi−
sję do końca września – wyjaśniał sekretarz
gminy, Bogusław Babicz.

Placówki oświatowe już po raz trzeci stały
się przedmiotem dyskusji rajców. Po gim−
nazjach i szkołach podstawowych, przy−
szła kolej na przedszkola. Z informacji
przekazanych przez naczelnika Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu UM, Józefa
Cierniaka, wynika, iż do dziewięciu
funkcjonujących obecnie przedszkoli pu−
blicznych uczęszcza w sumie 676 dzieci,
z czego aż 176 do brzeskiej „Dziesiątki”.
„Zerówki” działają natomiast przede
wszystkim przy szkołach podstawowych.
– Biorąc pod uwagę miasto, okazuje się,
że brakuje nam pomieszczeń dydaktycz−
nych na prowadzenie oddziałów zerowych
w szkołach. Zatem niecelowe i nierozsąd−
ne byłoby burzenie tego, co obecnie do−
brze funkcjonuje. Niezłe zaplecze socjal−
ne i przygotowanie nauczycieli pozwala na
prowadzenie tych oddziałów przy przed−
szkolach – uważa Józef Cierniak.

Przedszkola, bezrobocie,
służba zdrowia...

Bezrobocie to temat, który spędza samo−
rządowcom sen z oczu. Powiatowy Urząd
Pracy przygotował więc obszerną informa−
cję na temat poziomu bezrobocia i działań,
jakie podejmuje w celu jego zmniejszenia.
Na koniec maja w PUP zarejestrowanych
było 6.121 osób, a więc o 406 bezrobotnych
mniej w porównaniu z końcem ubiegłego
roku. Jest to optymistyczna wiadomość.
Wciąż jednak wśród pozostających bez pra−
cy dominują osoby młode, mieszkające na
wsi, słabo wykształcone oraz kobiety.
Radni zapoznali się także ze sprawozda−
niem z realizacji III etapu restrukturyza−
cji Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Brzesku, zaprezen−
towanego przez jego dyrektor Józefę
Szczurek. Etap ten dotyczył przede
wszystkim przekształceń w podstawowej
opiece zdrowotnej oraz w przychodniach
specjalistycznych. W wyniku zmian wy−

dzielone zostały trzy ośrodki zdrowia, któ−
re przejęły mieszkańców, będących pod opie−
ką SP ZOZ, a w ramach przychodni spe−
cjalistycznej utworzono cztery nowe porad−
nie: hematologiczną, kardiologiczną,
nefrologiczną oraz logopedyczną. Ponadto
wprowadzono motywacyjny system wyna−
gradzania pracowników. Zdaniem dyrek−
tor ZOZ wprowadzane zmiany przynoszą
spodziewane efekty. Niemniej jednak ma−
lejące nakłady na opiekę zdrowotną, wzrost
cen towarów i usług oraz konieczność
przeprowadzenia modernizacji budynków
i zakupu sprzętu powoduje, że strata na
działalności bieżącej szpitala nadal się
utrzymuje, dlatego w dalszym ciągu po−
dejmowane będą długofalowe działania po−
zwalające ograniczyć koszty stałe.
Przyjęto również oświadczenie w sprawie
funkcjonowania ośrodka ZHP w Piaskach−
Drużkach. Obiekt ten, wybudowany w la−
tach siedemdziesiątych nakładem sił i środ−
ków brzeskich instytucji, służył tutejszym
harcerzom, potem przeszedł pod władanie
chorągwi tarnowskiej, a ostatnio krakow−
skiej. Lokalna społeczność żywiła nadzieję,
iż ośrodek przejdzie wreszcie pod władanie
Hufca Brzesko. Nic jednak na to nie wska−
zuje, więc radni w oświadczeniu wyrazili
swoje zaniepokojenie tym faktem.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Druga czerwcowa sesja, która odbyła się w ostatni dzień czerwca, po−
dobnie jak kilka poprzednich posiedzeń, przebiegła pod znakiem pre−
zentacji funkcjonowania placówek oświatowych, a także SP ZOZ oraz
analizy stanu bezrobocia.
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POSTĘPOWANIE administracyjne prowadzone przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
o wydanie Tarnowskiemu Centrum Edukacji Sp. z o. o
w Tarnowie pozwolenia na utworzenie Małopolskiej
Szkoły Wyższej w Brzesku dobiega końca.

MAŁOPOLSKA Szkoła Wyższa w Brzesku prowadzić bę−
dzie studia na kierunku Ekonomia, specjalność: Mię−
dzynarodowe stosunku ekonomiczne, w formie studiów
dziennych, wieczorowych i zaocznych.

ABSOLWENT Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku
otrzyma tytuł zawodowy licencjata kierunku Ekonomia
w specjalności Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

KSZTAŁCENIE w tej specjalności stworzy typ nowocze−
snego menedżera międzynarodowego umiejącego roz−
wiązywać zarówno problemy gospodarki krajowej, jak
i szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy go−
spodarczej. Absolwent Małopolskiej Szkoły Wyższej
w Brzesku znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach
i korporacjach zagranicznych, prowadzących działalność
międzynarodową w skali europejskiej czy też globalnej,
w instytucjach i organizacjach gospodarczych o zasię−
gu międzynarodowym oraz w organizacjach współpra−
cujących z instytucjami Unii Europejskiej, na różnych
szczeblach administracji publicznej i samorządowej (lo−
kalnej), w organizacjach administracji państwowej kształ−
tujących gospodarczą politykę zagraniczną i organiza−
cjach „nonprofit”.

ŁĄCZNY czas kształcenia w tej specjalności wynosił bę−
dzie na studiach dziennych 2205 godzin, a na studiach
wieczorowych i zaocznych 1830 godzin.

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
PRACOWNICY naukowo – dydaktyczni Małopolskiej
Szkoły Wyższej w Brzesku rekrutują się głównie ze śro−
dowiska naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Aka−
demii Pedagogicznej w Krakowie, Szkoły Głównej Han−
dlowej w Warszawie, a także z zagranicznych ośrodków
akademickich, jak: Buckingham University, Oxford Uni−
versity w Wielkiej Brytanii, Uniwersytetu Ekonomiczne−
go w Bratysławie na Słowacji oraz Lwowskiej Akade−
mii Handlowej.

ZAŁOŻYCIEL Uczelni planuje utworzenie nowoczesne−
go campusu szkoły wyższej z bogato wyposażoną bi−
blioteką akademicką, uczelni przyjaznej studentom, z licz−
nymi kontaktami zagranicznymi.

STUDENCI będą mogli skorzystać z:
· praktyk zagranicznych
· wymiany międzynarodowej
· wykładów otwartych
· nowoczesnych pracowni multimedialnych

STYPENDIA
· socjalne – uzależnione od dochodów
 na członka rodziny

· naukowe – uzależnione od wyników w nauce
· sponsorowane – fundowane przez przedsiębiorstwa
  i instytucje

PUNKTY INFORMACYJNO−REKRUTACYJNE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul Okulickiego 2, 32−800 Brzesko
Tel. (014) 663 16 41, 686 32 00

TARNOWSKIE CENTRUM EDUKACJI SP. Z O.O
ul. Mickiewicza 2, 33−100 Tarnów
Tel. (014) 621 05 56
e−mail: tce@op.pl

Kadry
dla Europy
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Jubileusz brzeskiej OSP
25 CZERWCA swoje 130−lecie istnienia
obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna
w Brzesku. Z tej okazji 22. druhów tutej−
szej jednostki otrzymało Złote, Srebrne i Brą−
zowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa.
Złotym Znakiem Związku OSP uhonoro−
wano natomiast prezesa jednostki, Jana Ka−
sprzyka. Podobną odznaką udekorowano
również sztandar straży, liczący już 128 lat.
Od 1972 r. w mieście funkcjonuje już za−
wodowa straż pożarna, lecz ochotnicy
wciąż wspierają zawodowców w większych
akcjach ratowniczych.

Rynek do rejestru
BRZESKI RYNEK zostanie niebawem wpi−
sany do rejestru zabytków architektury. Woje−
wódzki konserwator złożył już odpowiedni
wniosek w tej sprawie. Będzie to oznaczać, że
zarówno ulice jak i kamienice pozostaną pod
czujnym okiem konserwatorskim i nie będzie
można dokonywać ich przebudowy lub re−
montu bez odpowiedniej zgody. Wpis do
rejestru unormuje także stosowanie reklam
wizualnych, z których wiele szpeciło elewa−
cje, zamiast dodawać uroku.

Młodociana szajka
POLICJANCI zatrzymali dwóch 14−latków,
którzy dokonali włamania do jednego z do−
mów w Jasieniu i skradli 5 tys. zł. W usta−
leniu sprawców pomogli sąsiedzi, którzy
dokładnie opisali włamywaczy. Schwyta−
no ich na drodze w Buczu. Mieli przy so−
bie 2,7 tys. zł oraz telefon komórkowy,
zakupiony w jednym z komisów. Trwają
poszukiwania trzeciego z kompanów –
Tomasza M., dla którego niniejszy czyn
jest już kolejnym w przestępczej karierze.
Udowodniono mu włamanie do domu
przy ul. Kopernika w Brzesku, gdzie skradł
300 zł i 900 euro. Zatrzymanych osadzo−
no w Policyjnej Izbie Dziecka.

Śmierć w ogniu
23 MAJA w wyniku zwarcia instalacji elek−
trycznej wybuchł pożar w budynku miesz−
kalnym w Wojakowej. W ogniu śmierć po−
niosło dwóch mężczyzn. W działaniach ra−
towniczych wzięło udział dziewięć zastępów
strażaków. Straty oszacowano na 14 tys. zł.

Uliczny festyn
MIESZKAŃCY bloków przy ul. Wojska
Polskiego pozazdrościli innym osiedlom
i zorganizowali swoje święto. Festyn,
wbrew obawom, zgromadził 26 czerwca
wielu uczestników, którzy dowiedli, że
można się bawić miło i kulturalnie. Na−
stępny festyn, bez wątpienia, odbędzie się
w przyszłym roku.

Zwycięska Liga

 W gminie Brzesko najlepszy wynik osiągnęła jednak Liga Polskich Rodzin, która
zdobyła w sumie 1644 głosy, co stanowi 25,5 %. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawie−
dliwości uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 1310 głosów (20,3 %), a PO
osiągnęła dopiero trzeci wynik – 1226 głosów (19%).
Niezłym rezultatem może się pochwalić jedyna kandydatka z powiatu Agata Brze−
ska−Lebiecka, startująca w barwach Narodowego Komitetu Wyborczego. NKW zdo−
był w Brzesku 632 głosy, z czego 555 oddano właśnie na nią. Nie wystarczyło to
jednak, by dostać się do europejskiego parlamentu.
Ogółem podczas wyborów 11 czerwca w gminie Brzesko do urn poszło 6447 obywateli
z 27128 osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja nie była zatem imponująca
i wyniosła zaledwie 23,8 %.          (W)

Polityk spotkał się z mieszkańcami
miasta, poruszając szereg tematów,
także tych najbliższych brzeskiemu spo−
łeczeństwu.
– Postawiłem na ścieżkę rozwoju,
wspieranie przedsiębiorczości, likwida−
cję barier podatkowych oraz na dopro−
wadzenie do wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego – mówił o założeniach
swej polityki minister Hausner. – Li−
czę ponadto na szybkie wdrożenie kon−
cepcji modernizacji gospodarki z fundu−
szy strukturalnych. Chciałbym także,
by Polska spełniła warunki wejścia do
strefy euro już w roku 2009 – dodał.
Swoje zamierzenia wicepremier wyli−
czał bardzo szczegółowo. – Sądzę, że po−
zytywnym efektem ostatnich działań
jest wzrost dynamiki gospodarki, któ−
rego tempo osiągnęło już 6,9 procenta.
Mieszkańcy Brzeska wydawali się być
jednak bardziej zainteresowani ich wła−

Hausner o swoim planie
snymi, bardziej przyziemnymi proble−
mami. Obawy o budżety swoich gmin
wyrazili wójtowie z terenu powiatu.
Zwiększono obowiązki samorządów.
W zamian za to gminy uzyskały więk−
szy udział w podatkach. Niestety jed−
nak, uzyskane wpływy nijak się mają
do olbrzymich wydatków, jakie spadły
na samorządy.
Wicepremier zaskoczony był takimi roz−
bieżnościami: – Ogólne wpływy z PIT
i CIT są znacznie wyższe niż przewidy−
wał plan. Skoro jednak są samorządy,
które ucierpiały na skutek niedawnych
zmian, będę dążył, aby na ministerstwie
ciążył obowiązek pokrywania kosztów
tych zadań, na które samorządy nie
mogą wygospodarować środków.
W spotkaniu z wicepremierem Jerzym
Hausnerem wzięli udział brzescy przed−
siębiorcy, samorządowcy, politycy oraz
mieszkańcy powiatu.         (IW)

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których po raz pierwszy uczest−
niczyli Polacy, zwyciężyła Platforma Obywatelska.

14 czerwca na zaproszenie senatora RP Mieczysława Mietły oraz lokalnych
działaczy SLD przebywał w Brzesku Jerzy Hausner – wiceprezes Rady Mini−
strów, minister gospodarki i pracy.
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Druga emisja
POWIAT BRZESKI wyemituje drugą tran−
szę obligacji komunalnych. Samorząd
dzięki temu zyska ponad 2 mln zł, nie−
zbędne na realizację podstawowych in−
westycji. Już wiadomo, że potrzeba po−
nad półtora miliona zł na udział powiatu
w planowanych modernizacjach dróg,
współfinansowanych przez program unij−
ny SAPARD, a także na budowę szkoły
w Czchowie i wyposażenie pracowni
mechatroniki w ZSP nr 2 w Brzesku.

Bezpieczne wakacje
DO LETNIEJ kanikuły dobrze przygoto−
wał się Powiatowy Zespół Reagowania
Kryzysowego. W jego skład wchodzą
przedstawiciele policji, straży pożarnej,
sanepidu oraz Wydziału Edukacji. Doko−
nano m.in. sprawdzenia, oceny i zaleceń
usunięcia usterek w budynkach, gdzie
wypoczywać będą urlopowicze. Zbadano
również stan kąpielisk.

Platforma dzieciom
BLISKO 200 dzieci bawiło się na placu
Kazimierza Wielkiego podczas pikniku
zorganizowanego w Brzesku przez Zarząd
Powiatowy Platformy Obywatelskiej. Licz−
ne konkursy i zawody sportowe uświet−
niły Dzień Dziecka, dla każdego uczestni−
ka przygotowano upominek. Impreza, któ−
ra zgromadziła całe rodziny, była też okazją
do przeprowadzenia akcji wyborczej przez
kandydatów do Europarlamentu startują−
cych z listy PO – Urszuli Gacek i Grzego−
rza Stawowego.

Na pudle
GMINA BRZESKO zajęła trzecie miejsce
w kraju w X Ogólnopolskim Turnieju
Sportowym Miast i Gmin. W wojewódz−
twie małopolskim nie miała sobie rów−
nych. W imprezach zaliczanych do klasy−
fikacji turnieju wzięło udział ponad 17 ty−
sięcy mieszkańców brzeskiej gminy.
W nagrodę władze miejskie otrzymały 10
tysięcy złotych, które zostaną przeznaczo−
ne na rozwój lokalnego sportu.

Spartakiada w Gnojniku
PO RAZ DRUGI odbyła się w Gnojniku
Spartakiada Integracyjna. Wzięli w niej
udział przedstawiciele Warsztatów Te−
rapii Zajęciowej z Brzeska, Proszówek,
Proszowic i Podolan. Jak widać, nie
tylko Brzesko jest popularnym miej−
scem wypoczynku i rekreacji dla nie−
pełnosprawnych. Organizatorami gnoj−
nickiej spartakiady było tamtejsze Cen−
trum Kultury oraz Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń”.

12 czerwca 2004 roku odbyła się uro−
czystość nadania imienia Janusza
Korczaka Publicznemu Gimnazjum
nr 2 w Brzesku.
Podczas okolicznościowej Mszy św. w Ko−
ściele pw. Miłosierdzia Bożego, celebrowa−
nej przez proboszcza parafii ks. Józefa
Mularza, został poświęcony sztandar, ufun−
dowany przez Radę Rodziców. Podczas
uroczystości w szkole dyrektor Elżbieta
Wójciak w swoim wystąpieniu podkreśli−
ła, że „mówienie o autorytetach w dzisiej−
szych czasach to zbyt mało, by skłonić
młodego człowieka do pracy nad kształto−
waniem własnej osobowości. Naszym ce−
lem jest wskazanie takiej postaci, która
poprzez swoje życie i działalność stałaby
się dla młodzieży wzorem postępowania.
Jesteśmy przekonani, że Janusz Korczak
to człowiek, który nie tylko głosił piękne
idee i humanistyczne wartości, ale był tych
wartości ucieleśnieniem”.
Uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu imie−
nia Janusza Korczaka gimnazjum odczy−
tał przewodniczący Rady Miasta Lech
Pikuła, a sztandar przekazała na ręce dyr.
Wójciak przewodnicząca Rady Rodziców
Marlena Gadowska. Po ślubowaniu
uczniów harcerze i przedstawiciele samo−
rządu złożyli wiązankę kwiatów pod por−
tretem patrona, a wszyscy zgromadzeni na
sali uczcili minutą ciszy tych, którzy zgi−
nęli podczas II wojny światowej.
Miłym akcentem było też wręczenie spe−
cjalnej Nagrody Burmistrza Brzeska dyr.
Elżbiecie Wójciak, za wzorową pracę dy−
daktyczno−wychowawczą oraz duże zaan−
gażowanie w prowadzeniu szkoły. Zastęp−
ca burmistrza Krzysztof Bigaj wręczył
także nagrody drużynie siatkarzy, którzy
uzyskali tytuł Mistrza Małopolski w piłce
siatkowej chłopców. Podopieczni Janusza
Kukułki są VII drużyną w Polsce.
W ciągu całego roku szkolnego społecz−
ność szkolna przygotowywała się do
nadania imienia szkole. Uczniowie brali
udział w konkursach związanych z patro−
nem: literackim, plastycznym, wiedzy
o Januszu Kroczaku oraz konkursach na
najciekawszy album i najlepszą prezen−
tację w Power Point. Podczas uroczysto−
ści laureaci w poszczególnych kategoriach
zostali nagrodzeni.
Po części oficjalnej na scenę weszli mło−
dzi artyści z koła teatralnego i chóru
szkolnego. Młodzież przedstawiła wido−
wisko pt. „Minuta ciszy po Januszu Kor−
czaku trwa…”, w którym zaprezentowa−
ła swoje talenty recytatorskie, aktorskie
i wokalne. Program został przygotowany
pod kierunkiem: Iwony Kucharskiej,

Korczak patronem

Jadwigi Zaczyńskiej, Renaty Za−
grodzkiej, Marka Kossonia. Oprawę
muzyczną spektaklu przygotował An−
drzej Piotrkowski, akompaniujący wraz
z Kingą Latosińską chórowi szkolnemu
i wokalistom: Joannie Hebdzie, Kami−
li Strojnej i Jakubowi Cierniakowi.
Piękną dekorację sali gimnastycznej i ko−
rytarzy szkolnych zaprojektowała i wraz
z uczniami wykonała nauczycielka pla−
styki Anna Serwin. Całą uroczystość
prowadzili nauczyciel Marek Wadycki
i uczennica klasy II h – Katarzyna
Mączka.
Po uroczystości zaproszeni goście wpisa−
li się do Księgi Pamiątkowej, obejrzeli
wystawy przygotowane przez: Barbarę
Górczewską, Renatę Hamielec, Pio−
tra Jawora, Iwonę Kucharską, Izabelę
Lincę, Małgorzatę Pikulską, Annę
Smulską, Annę Stec, Dorotę Świąt−
kowską, Renatę Zagrodzką. Stroną
organizacyjną uroczystości zajęli się Ra−
fał Witek i Robert Sakowicz.
Z okazji pięciolecia szkoły nauczyciele:
Urszula Białka, Jadwiga Zaczyńska,
Renata Zagrodzka, Marek Kossoń,
Marek Wadycki oraz uczeń klasy II h
Bartosz Jawor przygotowali pamiątko−
wy folder. Został on wydany dzięki życzli−
wości Aleksandry i Ryszarda Dziedzi−
ców przez Brzeską Oficynę Wydawniczą.

JADWIGA ZACZYŃSKA
RENATA ZAGRODZKA

Sztandar szkoły z wizerunkiem patrona
w rękach dyr. Elżbiety Wójciak. Fot. M. Kotfis
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Partycja Dobrzańska (uczennica Gim−
nazjum nr 2 w Brzesku): – Bardzo lubię cho−
dzić na spacery do parku. Nie wyobrażam
sobie, aby to miejsce zostało zamknięte. Na
pewno sam park, jak i pałac wymagają szyb−
kiego remontu, aby nie popadły w ruinę. To
jest nasze dziedzictwo narodowe i władze po−
winny o to dbać.

Krzysztof Rębiasz (lekarz): – W latach 80.
pracowałem w tym budynku jako lekarz szkol−
ny. Pałac bardzo mi się podoba. Moim zdaniem,
to świetne miejsce do urządzenia hotelu czy
centrum kulturalnego. Oczywiście, nie wyobra−
żam sobie, aby jakakolwiek instytucja mogła
zmienić samą architekturę pałacu.

Bożena Zając (ekspedientka): – Szcze−
rze mówiąc, nie wiem jak zagospodarować
pałac. Wiem, że jako zabytek powinien zo−
stać odnowiony. Na pewno jego remont bę−
dzie bardzo kosztowny. Z prasy wiem, że
władz nie stać na wyłożenie tak dużych pie−
niędzy. Uważam, że pałac powinien zostać
oddany ludziom, którzy mają pieniądze i po−
mysł na jego zagospodarowanie.

Franciszek Brzyk (historyk): – Ostat−
nio, będąc na zjeździe maturalnym, uświa−
domiłem sobie, jak szybkiego remontu ten
obiekt wymaga. Problemem są jednak pie−
niądze. Kiedy rozmawiałem ze spadkobierca−
mi Goetzów – mówili, że chcieliby, aby służył
on nadal społeczeństwu. Aby można było

Jaka przyszłość pałacu?
Problem przyszłości pałacu Götza wciąż nie znajduje rozwiązania. Pojawiają
się wprawdzie nowe pomysły, ale póki co niemożliwe do realizacji. Najbar−
dziej konkretnym planem wydaje się ten, przedstawiony przez amerykańską
fundację Teresy i Grzegorza Gołębiewskich, która chciałaby zorganizować
w Okocimiu renomowaną międzynarodową szkołę średnią. Szeroko pisali−
śmy o tym w poprzednim wydaniu BIM−u. Ale i ten projekt – chociaż nie zo−
stał jeszcze ani sformalizowany, ani zaakceptowany przez miejscowe władze
– napotyka na krytykę. A jaką przyszłość widzą dla pałacu mieszkańcy Brze−
ska? Próbą odpowiedzi ma być niniejsza sonda…

chodzić tu na spacery. Oczywiście, pewnie bę−
dzie problemem znaleźć inwestora, który wy−
łoży pieniądze i udostępni pałac mieszkańcom.

Mirosław Machowski (przedsiębiorca):
– Sądzę, że powinna tam powstać jakaś uczel−
nia wyższa. Na pewno Brzesko wiele by na
tym skorzystało. Sam pałac po remoncie
świetnie by się do tego nadawał. Utworzenie
tego typu placówki oświatowej daje także
gwarancje, że park nie zostanie zamknięty
na cztery spusty. Myślę, że na pewno znala−
złoby się tam miejsce na jakąś ekspozycję
związaną z historią miasta.

Marcel Wijas (student zarządzania i mar−
ketingu): – Słyszałem o projekcie utworze−
nia w pałacu elitarnej szkoły średniej. My−
ślę, że jest to dobry pomysł. Należy wykorzy−
stać tę szansę. Wiem, że budzi to wiele
kontrowersji, ale każdemu rozsądnemu pro−
jektowi należy dać szansę. Pałac wymaga
remontu. Skoro znalazły się osoby, które chcą
wyłożyć pieniądze, to należy to wykorzystać.
Nie można szukać dziury w całym.

Danuta Dziuk (emerytka): – Pałac pamię−
tam jeszcze z czasów wojny. Wraz z kolegami
bawiliśmy się w parku. Niemcy, którzy byli w pa−
łacu, nie przeganiali dzieci. Przez okna patrzy−
liśmy do wnętrza. Nie zapomnę tego widoku. To
była rezydencja jak z bajek, które czytała mi
mama. Zaraz po wojnie rozpoczęłam tam na−
ukę. Jak teraz patrzę na pałac, to widzę postę−

pująca degradację. Szkoła była dla niego do−
brodziejstwem, ponieważ obiekt musiał być
ogrzewany i wykonywano w nim remonty. Nie
można pozwolić, aby taki zabytek niszczał. Nie−
wiele mamy cennych obiektów w mieście. Na
pewno jest to miejsce, które na stałe wpisało się
w pejzaż Brzeska i tak powinno zostać.

Zofia Dutka (pracownik banku): – Pałac
Goeztów to jedna z wizytówek Brzeska. Są−
dzę, że wszyscy powinni dołożyć wszelkich
starań, aby ten zabytek odnowić. Wszystko
jednak pewnie zależy od dużych pieniędzy.
Najlepiej, gdyby Starostwo znalazło inwesto−
ra dla tego obiektu. Jest wiele możliwości jego
zagospodarowania, mogłoby się tam mieścić
centrum kulturalne, w którym obywałyby się
koncerty oraz różne spotkania. Wydaje mi
się, że każdy pomysł, który doprowadzi do
renowacji pałacu, jest dobry.

Paweł Okas (pracownik Browaru Carls−
berg−Okocim): – Z pałacem i jego otoczeniem
związany jestem od dzieciństwa. Wraz z rodzi−
cami chodziliśmy tam na spacery. Teraz też
lubię tam przebywać w wolnych chwilach.
Chciałbym, aby w pałacu urządzić jakąś re−
staurację czy hotel. Taki obiekt na pewno przy−
ciągałby turystów. Można by w nim było urzą−
dzać różnego rodzaju przyjęcia czy wesela. Na
pewno potrzebna jest szybka renowacja tego
obiektu. Jeśli władze same nie mogą tego zro−
bić, powinny poszukać inwestora.

Zebrał Łukasz Wrona
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Awans piłkarzy!
– Wejście naszej drużyny Strażaka Mo−
krzyska do IV ligi jest niesłychanym wy−
darzeniem w naszej wsi. Na początku se−
zonu piłkarskiego nikt nie spodziewał się
takiego rezultatu – cieszy się Marek
Kośmider. – Niestety, awans awansem,
ale musimy się teraz zmierzyć z proble−
mem dostosowania naszego stadionu do
czwartoligowych rozgrywek – dodaje. Trze−
ba podwyższyć ogrodzenie, wydzielić sek−
tor dla przyjezdnej publiczności, ulokować
200 stałych miejsc siedzących, wybudo−
wać boisko treningowe. Klub nie może je−
dynie narzekać na standard zaplecza so−
cjalnego oraz dogodny parking. Realiza−
cja niezbędnych inwestycji pochłonie sporo
środków. Obecnie działacze klubowi sta−
rają się pozyskiwać sponsorów wśród oko−
licznych przedsiębiorców. Szczególnie chwa−
lą sobie współpracę ze Stanisławem
Gładkim oraz Ignacym Lisem.
Klub jednak w pełni na awans sobie za−
służył, chociaż nikt tam nie trenuje za
pieniądze. – To jest grupa prawdziwych
zapaleńców. Piłkarze grają dla przyjem−
ności, a trenerzy nie pobierają honorariów
za czas spędzany z młodzieżą – mówi
prezes LKS Strażak, Jan Pacura. W klu−
bie trenuje dzisiaj ok. 80 zawodników
w czterech grupach wiekowych. Zarząd,
z pieniędzy gromadzonych m.in. na festy−
nach, kupuje zawodnikom obuwie spor−
towe i sprzęt treningowy. 25−tysięczna
dotacja nie pozwala bowiem na zaspo−
kojenie wszystkich potrzeb.

Jezdnią do szkoły
Sołtys, zapytany o największe bolączki
Mokrzysk, na pierwszym miejscu stawia
bezpieczeństwo pieszych, a raczej ich…

niebezpieczeństwo. W całej wsi powstało
dotychczas bardzo niewiele chodników,
a te potrzebne są zwłaszcza przy głów−
nej drodze wojewódzkiej, wiodącej w kie−
runku Szczurowej. – Poza tym, plany
budowy autostrady A−4 wraz ze zjazdem
i miejscem obsługi podróżnych oraz ob−
wodnicy drogi 768, stwarzają kolejne pro−
blemy i wyzwania nie tylko dla miesz−
kańców, ale również dla władz gminy,
powiatu i województwa – uważa sołtys.
– Obawiam się, co będzie, gdy oddanie
autostrady nie zbiegnie się w czasie z od−
daniem obwodnicy. Wtedy cały ruch sa−
mochodowy z węzła zostanie poprowadzo−
ny fatalnymi drogami przez wieś...
Władze Brzeska dostrzegły jednak ten
problem. Pierwszy odcinek nowego chod−
nika powstanie być może jeszcze w tym
roku, ale podobno potrzebne są tutaj co
najmniej jeszcze trzy tej długości ciągi
piesze. – Równocześnie prowadzimy za−
biegi o przywrócenie w planach pierwot−
nego przebiegu autostrady, która obecnie
ma powstać zbyt blisko zabudowań –
twierdzi Kośmider. – W tej sprawie to−
czy się postępowanie w Sądzie Admini−
stracyjnym, a racje mieszkańców repre−
zentuje tam Stowarzyszenie Społeczno−
Kulturalne Wsi Mokrzyska.

Duma sołtysa
Właśnie z działalności stowarzyszenia
zadowolony jest Marek Kośmider. – Urzą−
dzono wspaniałą kawiarenkę interneto−
wą z czterema stanowiskami kompute−
rowymi, która cieszy się ogromnym zain−
teresowaniem wśród młodzieży.
Współorganizuje festyny dla najmłod−
szych połączone z pokazami paralotni,
motocykli, szeregiem zabaw sportowych.

Rozgoryczony jest natomiast prezes sto−
warzyszenia, Bogdan Zachara. – Funk−
cjonujemy od czterech lat bez wystarcza−
jącego wsparcia ze strony Urzędu Miej−
skiego. Zwracaliśmy się również
o zatrudnienie na pół etatu osoby, która
zajęłaby się kawiarenką.
Stowarzyszenie ma, mimo trudności finan−
sowych, ambitne plany na przyszłość.
Prawdopodobnie już niebawem ruszą za−
jęcia fakultatywne dla dzieci i młodzieży
związane z nauką języków obcych. Już
drugi rok odbywa się aerobik dla pań, są
wycieczki dla dzieci z biednych rodzin.
W planach jest także zorganizowanie kur−
su tańca towarzyskiego oraz pogadanek
z najmłodszymi na temat zagrożeń nar−
kotykowych i alkoholowych. Bogdan Zacha−
ra wspomina także o konieczności stwo−
rzenia świetlicy środowiskowej w budyn−
ku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dwie kawiarenki
Mieszkańcy mogą jednak obecnie korzy−
stać ze świetlicy uruchomionej przez
Akcję Katolicką, wspaniale urządzonej,
przestronnej, wyposażonej w komputery.
Mokrzyska są bodaj jedyną wsią w gmi−
nie, gdzie funkcjonują dwie kawiarenki
internetowe, a mimo to w okresie jesien−
no−zimowym w obu jest ciasno. W lokalu
Akcji Katolickiej często odbywają się
spotkania miejscowej społeczności, dzia−
ła kółko plastyczne i teatralne. – Funk−
cjonowanie świetlicy oraz poświęcenie
prezesa Marka Adamczyka jest podzi−
wiane na forum całego dekanatu – za−
chwala Marek Kośmider.

Dom jeszcze surowy
Działające we wsi instytucje borykają się
jednak ze sporymi problemami lokalo−
wymi. Nie wszystkie mogą mieć siedzi−
bę w obiekcie GOSiR−u. Jedynie oddanie
do użytku domu ludowego może rozwią−
zać te bolączki. Obiekt znajduje się jesz−
cze w stanie surowym. – Liczyliśmy na
dotrzymanie uchwały zebrania wiejskie−
go, która mówiła, iż pieniądze ze sprze−
daży działek zostaną przekazane na do−
kończenie domu. Uchwała nie została
zrealizowana, a pieniądze przeznaczono
na inne cele – ubolewa sołtys. – W dużej
mierze dzieje się tak dlatego, że nie
mamy własnego radnego w gminie, ale
w tej kwestii nic się nie zmieni do na−
stępnych wyborów.
W przyszłym domu ludowym znajdzie się
też miejsce dla OSP. Obecnie nie jest to
jednostka mobilna, gdyż nie posiada sa−
mochodu i odpowiedniego wyposażenia
w sprzęt. Jedynie wspiera działalność
kulturalną w sołectwie.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

okrzyska to jedna z największych wsi gminy Brzesko, zamieszkiwana przez
ok. 3 tysiące mieszkańców. Zdaniem sołtysa Marka Kośmidra, życie
miejscowości toczy się wokół pięciu instytucji tam działających – LKS−u,
Stowarzyszenia Społeczno−Kulturalnego, Akcji Katolickiej, Szkoły
Podstawowej oraz GOSiR−u.

M

W komunikacyjnym centrum

Rewelacyjna drużyna Strażaka z trenerem,
działaczami klubu i gośćmi uroczystej fety.
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Dzisiejsze Mokrzyska już niewiele
przypominają te sprzed dwudziestu

kilku lat, których drewniana zabudowa
ciągnęła się długimi łańcuchami chałup
i budynków gospodarczych po obu stro−
nach drogi prowadzącej z Brzeska ku Nie−
dzieliskom i Szczurowej. Z tamtych po−
zostało już zaledwie kilka chałup o ścia−
nach stawianych „na zrąb” z masywnych
płazów i przydrożna słupowa kapliczka,
którą w 1930 r. ufundował Jan II Götz,
a w której stoi jeszcze drewniany Nepo−
muk. A jest on stary, że pamięta owe
dawne czasy, kiedy to po ulicach nieda−
lekiego Brzeska przechadzali się jego
„sławetni” i Żydzi w długich czarnych cha−
łatach, w mokrzyskim dworze prze−
mieszkiwali „pany”, a w tutejszych cia−
snych, zadymionych kurnych chałupach
gnieździły się „krnąbrne chamy”. Stoją

teraz te ostatnie drewniane chałupy
i młodsze od nich domki pośród nowych,
znacznie okazalszych domów, niczym
wdowy, pozbawione towarzyszących im
niegdyś przepastnych stodół, stajenek,
obórek i świronków...

Odszedł już w przeszłość urok daw−
nych Mokrzysk, które zwano niekie−

dy miasteczkiem. A wraz z nim zagubi−
ła się gdzieś pamięć jej dziejów, o któ−
rej nawet dociekliwi historycy niewiele
mają dziś do powiedzenia. Niewielu
wszak dzisiaj wie, że Mokrzyska jako
wieś królewska istniały już w 1364 r.
Wówczas to pięciu braci z rodu Turzy−

Z kart historii

nitów herbu Prus: Mikuł, Mszczuj, Cza−
sław, Andrzej i Jaśko oddali królowi
Kazimierzowi Wielkiemu swoje rodzin−
ne Czasławice nad Rabą, otrzymując
w zamian lokowane przez niego w tym
samym niemal czasie Mokrzyska. Wie−
dzieć zaś trzeba, iż owi Turzynici już
od XI w. byli w posiadaniu sąsiedniego
parafialnego Szczepanowa i że to wła−
śnie z nich wywodził się główny patron
Polski, święty Stanisław, który, będąc
biskupem krakowskim, poniósł męczeń−
ską śmierć za sprawę króla Bolesława
Śmiałego w 1079 r.

Okazuje się jednak, że nie był on je−
dynym biskupem krakowskim, wy−

wodzącym się z Turzynitów. Oto bowiem
w jednej z zapisek krakowskich z 1101 r.
znajdujemy wiadomość, iż „po śmierci

najczcigodniejszego biskupa śp. Lam−
berta (następcy św. Stanisława na tro−
nie biskupim) dane było biskupstwo od
najpotężniejszego księcia polskiego
Władysława (Hermana) wielebnemu
Czasławowi”. Aliści próżno by szukać
imienia owego Czasława w katalogach
biskupów krakowskich i rocznikach die−
cezji krakowskiej. Bo albo nie zostało
w nich odnotowane, albo je z nich wy−
mazano. Zdaniem Jana Długosza, nie
ma go tam dlatego, że był on jednym
z dwóch biskupów, których legat papie−
ski Gwalo złożył, kasując ich nomina−
cję. Okazało się bowiem, że obaj nomi−
naci księcia Władysława Hermana byli

– tak, jak i sam książę – zwolennika−
mi antypapieża Klemensa, a nadto
Czasław, który pomimo iż duchowny, był
żonaty i miał syna Andrzeja.

Siedzący od 1364 r. na Mokrzyskach
 Turzynici, chociaż należeli do stare−

go rodu, byli szlachtą niezbyt zamożną
i mało znaczącą. Już pięciu znanych nam
braci dokonało pierwszych działów owej
wsi. A ich potomkowie dzielili ją dalej
na coraz mniejsze części. Podobnie dzia−
ło się i w Szczepanowie. Wiemy zaś
o nich tyle tylko, ile odnotowano w księ−
gach sądowych i ziemskich. A nie jest
tego wiele. Tak więc w 1389 r. pojawia−
ją się w nich Czasław i Mściwoj z Mo−
krzysk, a w 1404 r. Jan, syn Tomka
z Mokrzysk, o którym podczas procesu
o uznanie jego szlachectwa świadkowie
zeznali pod przysięgą, że jest klejnotu
– „de clenodio sancti Stanislai” (tego sa−
mego co święty Stanisław). Wiemy tak−
że, że w 1400 r. Elżbieta, wdowa po po−
ległym w bitwie pod Worsklą w 1399 r.
staroście krakowskim Spytku z Melsz−
tyna, kupiła od Świętochny, żony An−
drzeja z Miętowa, za 150 grzywien jej
część w Mokrzyskach i Szczepanowie
wraz z prawem patronatu kościoła
szczepanowskiego. Wykup owych wsi
przez Melsztyńskich od Mokrzyskich
kontynuowali też jej synowie. I tak
w 1407 r. bracia Jan i Spytek z Melsz−
tyna nabyli za 100 grzywien kolejną
część w Mokrzyskach od Wrochny, wdo−
wy po Mieszku z Mokrzysk, a trzy lata
później kolejną od Pełki. (…)

Z tego okresu znamy tylko dwa zapi−
 sy. Z pierwszego dowiadujemy się,

iż w 1487 r. był w Mokrzyskach staw,
którym Spytko z Melsztyna, kasztelan
zawichojski uposażył kościół parafial−
ny w Brzesku, z drugiej zaś, że przy
owym stawie był później młyn, z któ−
rego dochód Katarzyna z Giżyc, wdo−
wa po owym Spytku wraz z synem
Janem, przeznaczyła na ufundowany
przez nich w 1504 r. w Brzesku szpi−
tal dla ubogich.
Co działo się z Mokrzyskami i w Mo−
krzyskach w XVI i XVII w. nie wiemy,
jako że źródła milczą na ten temat.
Wraz ze Szczepanowem, już jako wła−
sność Lubomirskich z Wiśnicza poja−
wiły się w nich dopiero około połowy
XVIII w. Potem jako część wiśnickiego
klucza należała do Zamoyskich i Po−
tockich z Zatora.

(Na podstawie „Historyczno−artystyczne−
go przewodnika po Brzesku i okolicy” –

Andrzej B. Krupiński – 2003)

Zabytkowa zabudowa Mokrzysk.           Fot. I. Węglowski
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Lokalizacja zakładu była kilkakrotnie
zmieniana. W planach zagospodarowania
przestrzennego gminy przewidziano jednak
najdogodniejsze dla niego miejsce, właśnie
w Mokrzyskach. Sprzeciwy mieszkańców
spowodowały, iż zaczęto szukać alternatyw−
nego terenu gdzie indziej. Mówiono o rejo−
nie oczyszczalni ścieków „Zajazie” w Ster−
kowcu, lecz badania geologiczne gruntu
wykluczyły posadowienie sortowni w tym
miejscu. Przeciwko temu pomysłowi prze−
mawiał też fakt umiejscowienia go na ob−
szarze zalewowym wodami rzeki Uszwicy.
Ostatecznie powrócono więc do pierwotnej
koncepcji, czyli do Mokrzysk.

Po co przewozić?
– Od początku byłem zdania, że bezsen−
sem jest przewożenie śmieci do Mokrzysk
z Brzeska i Jadownik, czyli 75 procent
wszystkich odpadów w gminie. Potem na−
stępowałoby ich segregowanie i znów ist−
niałaby potrzeba przewożenia odpadków
na składowisko. Zamiast zarabiać na śmie−
ciach, traciłoby się mnóstwo pieniędzy na
niepotrzebny transport – przekonuje soł−
tys Mokrzysk, Marek Kośmider. Dlatego
lepiej jest, że sortownia pozostała na ulicy
Przemysłowej w Brzesku. Dodaje też, że
mimo zawartego wcześniej porozumienia
w sprawie lokalizacji, wieś nie doczekała
się żadnych konkretnych propozycji w za−
mian ze strony Rady Miejskiej. – Nie było
chęci ani ze strony mieszkańców, ani ze
strony rady – kwituje krótko sołtys.

Ekologiczna
świadomość

Panie, czym oddychać?
Sprawę definitywnie przesądziło odkry−
cie na terenie przewidzianym pod inwe−
stycję starego cmentarza cholerycznego.
Zdaniem Marka Kośmidra, ludność wsi
jest już przewrażliwiona tego typu pro−
jektami. Od kilku lat funkcjonuje tutaj
kompostownia, która bynajmniej nie
uprzyjemnia bytu mieszkańcom. – Zda−
ję sobie sprawę, że gdyby powstał nowo−
czesny zakład, to spełniałby wszelkie
normy ekologiczne i nie byłby w żaden
sposób uciążliwy, ale ludzie dość się już
napatrzyli na „ekologiczną” działalność
kompostowni – twierdzi „głowa” wsi.
I jak się okazuje, jest tak faktycznie. Ko−
bieta stojąca na przystanku, zapytana o nie−
dawne zatargi związane z ulokowaniem
w Mokrzyskach sortowni, stwierdziła krót−
ko: – Niech pan przyjedzie tutaj w któreś
upalne popołudnie, to przekona się pan,
jak pięknie „pachnie” ta nasza kompostow−
nia. Gdyby zaczęli tu zwozić jeszcze inne
śmieci, nie byłoby czym oddychać…

Spokój ważniejszy
– Trzeba wziąć pod uwagę także to, że
teren przeznaczony pod sortownię nie jest
w ogóle uzbrojony, a to pociąga za sobą
olbrzymie nakłady finansowe. Poza tym
nie sądzę, by gmina udźwignęła koszty
budowy samego zakładu – ocenia Kośmi−
der. Czy zatem wieś straciła na upadku
koncepcji? Przecież zawsze w zamian za
zgodę mieszkańców coś w miejscowości

drgnęłoby z innymi potrzebnymi wsi in−
westycjami. Sołtys uważa jednak, że
w generalnym rozrachunku wieś nic nie
straciła. – Najważniejsze jest psychicz−
ne zadowolenie i wygaszenie pewnych
emocji. Może kiedyś, w przyszłości wzro−
śnie świadomość ekologiczna mieszkań−
ców i rozmowy na takie tematy będą
wyglądały inaczej – podsumowuje.
W sprawie opinii o sortowni zdania we
wsi są jednak podzielone, podobnie zresz−
tą jak społeczeństwa sąsiedniego Bucza.
Wiadomo, ci, którzy mieszkali blisko
potencjalnego zakładu – protestowali.
Innym było to obojętne. O niepowodze−
niu inwestycji zadecydowali zatem ci
obecni na zebraniach w sprawie budowy,
w większości przeciwnicy pomysłu.

Może kiedyś…
Z informacji uzyskanych od wiceburmi−
strza Bogdana Dobranowskiego wy−
nika, iż składowisko odpadów komunal−
nych w Jadownikach przestanie funkcjo−
nować już z końcem tego roku. – Takie
były założenia i taka jest obecnie decy−
zja starosty – mówi. Nie przesądzono
jeszcze, gdzie śmieci będą wywożone od
nowego roku. – Odpady będą sortowane
przy ulicy Przemysłowej, a pozostały ba−
last trzeba będzie wywieźć na wysypi−
sko. Prowadzimy rozmowy z kilkoma
odbiorcami. Aktualnie jest spory popyt
na śmieci, więc liczę, że uda się znaleźć
taniego kontrahenta gdzieś niedaleko –
twierdzi wiceburmistrz Dobranowski. –
Liczymy jednak, że w przyszłości w na−
szej okolicy powstanie profesjonalny za−
kład utylizacji…
Ekologiczna świadomość mieszkańców
jest tutaj jednak kształtowana od naj−
młodszych lat. W szkole podstawowej od
dawna ustawione są pojemniki na surowce
wtórne i selektywna zbiórka odpadów
przebiega nadspodziewanie imponująco.
Może zatem za kilka czy kilkanaście lat
podobnych niesnasek uda się uniknąć.

Tekst i fot.
IRENEUSZ WĘGLOWSKI

rzez wiele miesięcy opinia publiczna emocjonowała się potyczką władz
i mieszkańców o ulokowanie w gminie Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych bądź sortowni. Pomysł ostatecznie upadł ze względu na
obawy okolicznej ludności o uciążliwość w związku z funkcjonowaniem
zakładu. Sołtys Mokrzysk, zapytany o powody takiego obrotu sprawy,
mówi, iż temat sortowni jest już dla wsi tematem zamkniętym...

P

Sortowni odpadów w Mokrzyskach zapewne długo nie będzie. Lepsza perspektywa
rysuje się przed organizacjami, które nie mogą pomieścić się w budynku GOSiR−u.

Sołtys Marek Kośmider.
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Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł−
nosprawnych przewiduje dla nich terapię zajęciową, turnusy rehabilitacyjne
itp. Lecz, jak to zwykle bywa, z jej realizacją bywa różnie…

Potrzeba powołania odpowiednich in−
stytucji jest bezsporna. Ideałem jest
sytuacja, gdy działają one na trzech
szczeblach: świetlica dziennego poby−
tu, warsztaty terapii zajęciowej i za−
kład aktywności zawodowej. Po wyda−
niu orzeczenia przez Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania o Stopniu Niepeł−
nosprawności przy Powiatowym Cen−
trum Pomocy Rodzinie kieruje się do
nich podopiecznych.

Ostoja
Do powołania odpowiedniego ośrod−
ka namówiła radnych lek. Maria Kę−
dziora – przewodnicząca Komisji ds.
Zdrowia i Rodziny w Radzie Powiatu
poprzedniej kadencji. Zorganizowała
ona radnym wyjazd do Radwanowic,
gdzie działają Warsztaty Terapii Za−
jęciowej prowadzone przez Fundację
Brata Alberta. Pomysł się spodobał.
Dwa lata zabiegano o finansowanie
z Państwowego Funduszu Rehabilita−
cji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON). Wreszcie w lutym 2001 r.
otwarto placówkę dla całego powia−
tu. Lokal przy ul. Przemysłowej za−
pewniło Starostwo. Brzeskie Warsz−
taty Terapii Zajęciowej podlegają po−
zarządowemu Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych „Ostoja”, którego
prezesem jest Maria Kędziora.

Zyski z aukcji
Jak wspomina kierownik ośrodka,
Edward Pabian, na początek przyję−
to 35 osób. Po interwencji w Starostwie
i zapewnieniu dodatkowych środków ich
liczba wzrosła do 40. Zapewniono im
opiekę pielęgniarki, psychologa i leka−
rza rehabilitanta. W siedmiu pracow−
niach prowadzi się zajęcia z metalopla−
styki, stolarstwa, krawiectwa, plasty−
ki, gotowania, pracy na komputerze oraz
ćwiczenia ruchowe. Z uczestnikami pra−
cuje siedmiu instruktorów. Przeważnie
są to absolwenci pedagogiki, ale także
magistrowie ASP oraz AGH. – Chodzi
o to, żeby instruktor miał smykałkę za−
wodową do tego, czego naucza – komen−
tuje kierownik WTZ.
Najważniejsza jest inwencja. Wycho−
wankowie nie mogą się nudzić, więc
nawet w pracowni komputerowej po−
wstają malowane farbami obrazy. In−
struktor krawiectwa dobiera różne ro−
dzaje haftów. Stolarze wykonują ko−
lorowe puzzle, oprawiają obrazy
kolegów albo tworzą niewielkie ko−
módki i kasetki. Do tej listy docho−
dzą jeszcze kwietniki i lichtarze oraz
rzeźba i obrazy. Ściany ośrodka ob−
wieszone są pracami uczestników
warsztatów.

Dydaktyka
samodzielności
Kiedy jednak trafiłam tam w czerwcu
– świeciły pustkami. Tradycyjnie w ma−
ju organizuje się w brzeskim MOK−u
aukcję. – Stanowi ona podsumowanie
całego roku – mówi Edward Pabian.
W ten sposób jego placówka zarabia
na siebie. A potrzeby są duże.

Pokora i nawyki
Ostatnio, dzięki środkom z aukcji
i sponsorom oraz finansom z PFRON−
u, udało się kupić bus dowożący uczest−
ników na zajęcia. Te rozpoczynają się
już o 7.30 i trwają do 14.30. Transport
odbywa się w trzech turach – najpierw
Brzesko, potem północ powiatu, a na
końcu południe. Jedynie dwóch uczest−
ników jest w stanie dojechać we wła−
snym zakresie. W ciągu dnia wycho−
wankowie przygotowują drugie śniada−
nie. – Nie ukrywam, że niektórzy na to
czekają. Mamy tu osoby z biednych ro−
dzin – zauważa kierownik Pabian.
Na mocy orzeczeń do jego ośrodka tra−
fiają niepełnosprawni od 16 lat wzwyż.
Są to osoby z upośledzeniami: umysło−
wymi, neurologicznymi, narządów ru−
chu lub schizofrenicy.
Początki były trudne zarówno dla
uczestników zajęć, jak i dla ich opie−
kunów. – Ta praca wymaga dużej po−
kory – opowiada kierownik.

Do ośrodka trafiają podopieczni
z różnych środowisk. Nieraz wycho−
wawca musi uczyć higieny i czysto−
ści. Do porządku przyucza się przez
nawyki. Najlepszym sprawdzianem
są wyjazdy. Dwutygodniowe turnusy
rehabilitacyjne zmuszają do samo−
dzielnej dbałości o czystość w poko−
ju. Każdy musi się rozpakować i po−
układać rzeczy. – Od nas przejęli
zwyczaj przedpołudniowej kawy i cia−
stek – śmieje się kierownik.
Ale nie zawsze bywa tak wesoło. Je−
den ze schizofreników wykorzystywał
każdą nieuwagę wychowawcy, by
uciekać. Ponieważ był sprawny fi−
zycznie, trudno było go dogonić…
Zdarzały się osoby, które nie potra−
fiły samodzielnie się umyć. Trudno−
ści sprawiały im proste czynności, np.
podpisanie się na liście obecności. –
Na początku potrafiły to zrobić trzy
osoby. Teraz większość. Ale niektó−
rzy wciąż stawiają kółka lub kwa−
draty. To takie ich podpisy – opowia−
da Edward Pabian.
Nawet teraz, po 4 latach działalno−
ści brzeskich WTZ, zdarzają się cięż−
kie dni. Uczestnicy wyraźnie reagu−
ją na złą pogodę. Stają się wtedy
apatyczni i trudno ich zmotywować
do aktywności.

Na Krakowskim Rynku podczas aukcji
prac wychowanków brzeskich WTZ.
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Nie lubią przegrywać
W swoim biurku kierownik Warszta−
tów Terapii Zajęciowej trzyma grube
segregatory. Każdy z nich wypełniony
jest sprawozdaniami, zaproszeniami
i materiałami z imprez, w których bra−
li udział jego wychowankowie. Spar−
takiady, Andrzejki, wigilie, pikniki in−
tegracyjne, występy, wyjazdy. Lista
jest długa. A dziś w całym ośrodku
piętrzą się spakowane pudła. Wyro−
by uczestników zajęć pojadą na pre−
zentację w Krakowie, gdzie Fundacja
„Mimo Wszystko” Anny Dymnej or−
ganizuje imprezę integracyjną (odby−
ła się 13 czerwca – przyp. red.). Do
największych sukcesów Edward Pa−
bian zalicza jednak Krakowskie Spo−
tkania Artystyczne w Nowohuckim
Centrum Kultury. Ostatnio jego pod−
opieczni po prezentacji koncertu za−
jęli piąte miejsce, zaś Mariusz Maj−
cher zdobył wyróżnienie w konkursie
plastycznym.
Warsztaty są doskonałym miejscem
do wyłowienia talentów. Każdy uczest−
nik przechodzi przez wszystkie pra−
cownie. Czas pracy na poszczególnych
zajęciach uzależniony jest od jego in−
dywidualnych zainteresowań i zdolno−
ści oraz od niebezpieczeństwa popad−
nięcia w rutynę. Stąd rotacja pod−
opiecznych. Dzięki niej każdy znajduje
swoją dziedzinę. Jednocześnie wszy−
scy uczestniczą w zajęciach wokalnych.
– Przygotowujemy dwa programy w ro−
ku – chwali się kierownik brzeskich
warsztatów. Wychowankowie sami
sporządzają dekoracje i rekwizyty.
Z kostiumami sprawa jest trudniej−
sza. W ich zdobyciu swój udział mają
instruktorzy. – Ostatnio szukaliśmy
strojów punków – żartuje instruktor−
ka pracowni komputerowej – Dorota
Korpała.
Z występami łączy się jednak pewne
niebezpieczeństwo. – Tłumaczymy im,
że nie zawsze się wygrywa. Liczy się
uczestnictwo. Oni zawsze potem dłu−
go o tym myślą i przeżywają – opowia−
da Edward Pabian. Jednak piosenka,
zawierająca słowa: „życie jest piękne”
w ich wykonaniu brzmi szczególnie
przekonywająco.
Jak dotychczas żaden z uczestników
nie zrezygnował z zajęć. Za najlepszy
miernik działania ośrodka kierownik
uważa nie występy poza miastem, ale
reakcje rodziców. Początkowo musieli
oni wykazać się dużym zaufaniem, bo
warsztaty były dla nich nowością. Te−
raz są zadowoleni. Choć, jak wspomi−
na kierownik Pabian: – Musieliśmy
ich temperować, by dali dzieciom sa−
modzielność.

Dostają kieszonkowe
Czy tego samego nie można nauczyć
w domu, nie narażając podatników na
wydatki? Okazuje się, że nie. Zada−
niem warsztatów jest rehabilitacja
społeczna i zawodowa. Ich wychowan−
kowie powinni zostać przygotowani do
w miarę samodzielnego życia i pracy.
Tutaj zmusza się ich do samodziel−
ności, obejmującej czynności zupełnie
prozaiczne, jak np. sprzątanie, goto−
wanie. W domach najzwyczajniej się
ich z tego wyręcza. Wychowanków pod−
daje się także tzw. treningowi ekono−
micznemu. Każdy otrzymuje pewną
ilość pieniędzy, by nauczyć się nimi
gospodarować. Sam ponosi więc kon−
sekwencje ewentualnej rozrzutności.
Tylko w ośrodku może uczestniczyć
w grupowych zajęciach.
Po trzech latach dokonuje się oceny,
czy uczestnik zajęć rokuje nadzieje
na rehabilitację zawodową. Jeśli od−
powiedź jest negatywna, należy skie−
rować go do świetlicy dziennego po−
bytu, jeśli pozytywna – powinien tra−
fić do pracy. Problem w tym, że tej
jest „jak na lekarstwo”. – Z warsz−
tatów robi się przechowalnia – kon−
statuje Edward Pabian. Pierwszy
w okolicy Zakład Aktywności Zawo−
dowej otworzył senator Józef Sztorc
w Tarnowie. Jednak ilość miejsc jest
ograniczona. Brakuje także świetli−
cy dziennego pobytu.

Ustawowe gadanie
A to nie jedyny problem. W przyszłym
roku PFRON ogranicza o 10% dota−
cje. – Będziemy się zwracać o dodat−
kowe środki z samorządu powiatowe−
go i gminnego – stwierdza Edward
Pabian. Już teraz zapotrzebowanie
na udział w warsztatach ocenia na
200 osób. Silna inicjatywa powołania
nowego ośrodka jest w Zawadzie
Uszewskiej, w gminie Gnojnik. – Po−
trzeba jednak sporo pieniędzy, usu−
nięcia barier architektonicznych. To
nie jest takie łatwe – irytuje się mój
rozmówca.
Umieszczoną w statystykach liczbę
niepełnosprawnych uważa za zaniżo−
ną, gdyż niewiele większy powiat bo−
cheński otrzymuje bogatsze dotacje
z PFRON−u, przy porównywalnej ilo−
ści osób objętych opieką.
Praca brzeskiej placówki, mającej pod
opieką 40 niepełnosprawnych, jest
kroplą w morzu powiatowych potrzeb,
zaś ośrodki dla niepełnosprawnych po−
zostają tylko czczym „ustawowym
gadaniem”.

IWONA DOJKA

Uczniowska kropla życia
W dniach 29 marca – 2 kwietnia
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim−
nazjalnych nr 1 w Brzesku po raz
pierwszy podarowali „kroplę życia”,
uczestnicząc w zbiorowej akcji od−
dawania krwi w Punkcie Krwio−
dawstwa dla pacjentów brzeskiego
szpitala. W akcji wzięło udział ponad
70 osób, w ten sposób pozyskano
około 30 litrów krwi. Uczestnikami
byli w większości tegoroczni absol−
wenci kończący edukację w szkole.
Tym przepięknym gestem, dając
cząstkę siebie, podkreślili swe wej−
ście w dorosłe życie.

Kolejną akcję zorganizowano już na te−
renie szkoły. Inicjatorami akcji w szko−
le byli przedstawiciele rodziców oraz
Kazimierz Foryś – prezes Klubu HDK
PCK przy Elektrociepłowni Kraków
S.A., członek Małopolskiej Okręgowej
Rady HDK w Krakowie wraz z opieku−
nem Szkolnego Koła PCK Dorotą Tom−
czyk. Po konsultacjach z dyr. szkoły Ja−
niną Cehak oraz przewodniczącym Re−
jonowej Rady HDK w Brzesku –
Krzysztofem Olchawą, akcja została
przeprowadzona 2 czerwca br. Profesjo−
nalny sprzęt wraz z obsługą zapewnił
personel Punktu Krwiodawstwa brze−
skiego szpitala przy współpracy z eki−
pą Regionalnego Centrum Krwiodaw−
stwa i Krwiolecznictwa z Krakowa.
Chęć oddania krwi wyraziło ponad
110 uczniów, pedagogów, rodziców
oraz kilku mieszkańców miasta.
Ogółem pozyskano około 40 litrów
tego bezcennego leku. Jest to dowód
na to, że młodzież nie jest obojętna na
ludzkie nieszczęście czy cierpienie, po−
trafi zdobyć się na gest i dar serca.
Każdy, kto oddał krew, otrzymał upo−
minki w postaci: czekolady, soczkówo−
raz gadżetów, ufundowanych przez
Punkt Krwiodawstwa brzeskiego szpi−
tala oraz Klub HDK PCK przy Elek−
trociepłowni Kraków S.A., posiłki re−
generacyjne zakupiono z dotacji Wa−
cława Jawora, właściciela firmy
Remontowo−Budowlanej w Brzesku
oraz Krzysztofa Olchawy.Miłym akcen−
tem stało się wręczenie pucharu oraz
dyplomu dyr. Janinie Cehak oraz opie−
kunowi Szkolnego Koła PCK – Doro−
cie Tomczyk z podziękowaniami za po−
moc w realizacji tego szczytnego przed−
sięwzięcia. Dyrekcja szkoły wyszła
z propozycją utworzenia Klubu Hono−
rowych Dawców Krwi oraz zorganizo−
wania podobnej akcji w następnym
roku szkolnym.
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Inicjatorem i organizatorem charytatyw−
nej imprezy „Konik nie tylko na biegu−
nach”, oprócz właściciela bacówki, było
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzie−
ciom i Rodzinie „Samarytanin” oraz Fun−
dacja „Szlachetne Zdrowie”. Powstało ono
jesienią 2000 roku, by – jak tłumaczy
prezes i zarazem dyrektor Domu Dziec−
ka, Zbigniew Żydek – nieść pomoc dzie−
ciom znajdującym się w szczególnie trud−
nej sytuacji życiowej. – Nie posiadamy
na tyle pieniędzy, by naszym wychowan−
kom zapewnić przynajmniej minimum
tego, co mają inne dzieci – mówi dyr. Ży−
dek. – W tej chwili przebywa w naszym
Domu Dziecka 47 dzieci, w tym 18 nie−
pełnosprawnych, więc samych bieżących
potrzeb mamy co niemiara. Bez pomocy
sponsorów i ludzi dobrej woli nie daliby−
śmy sobie rady...
Dwudniowy festyn w Iwkowej dostarczył
uczestnikom wielu niezapomnianych wra−
żeń. Organizatorzy przygotowali szereg
zabaw, konkursów dla dzieci i dorosłych,
na scenie pojawili się znani artyści, jak
chociażby grupa „Pod Budą”, czy popu−
larni prezenterzy telewizyjni – Sławo−
mir Jeneralski i Ewa Godlewska. Swą
obecnością zaszczycił także poseł RP Wie−
sław Woda. Były pokazy strażackie
i akrobacji samolotowych, koncertowała
orkiestra dęta z Iwkowej, ale największą
atrakcją dla dzieci były konie huculskie...
Zaś podczas przeprowadzonej aukcji zli−
cytowano sporo cennych przedmiotów za
łączną kwotę 3900 złotych, dodatkowo
1500 pochodziły z dobrowolnych wpłat
uczestników. To początek zbiórki pienię−
dzy na budowę przy Domu Dziecka w Ja−
sieniu Ośrodka Jeździeckiego i Warszta−
tów Hipoterapii.
– W maju ubiegłego roku gościliśmy w Ja−
sieniu przedstawicieli stowarzyszenia
„Cassiopee” z Francji, z którymi wspól−
nie przygotowaliśmy projekt zorganizo−
wania na bazie Domu Dziecka ośrodka
hipoterapii – dodaje Zbigniew Żydek. –
Na tzw. farmie pedagogicznej stowarzy−
szenie „Samarytanin” prowadzić będzie
grupy resocjalizacyjne.
Dzięki wsparciu indywidualnych sponso−
rów wykonano już kapitalny remont bu−
dynku, który przeznaczono na stajnie dla
koni huculskich. Do akcji włączyła się
m.in. TVP S.A., która na ten cel przeka−
zała 20 tysięcy złotych.
– Od początku działalności stowarzysze−
nia „Samarytanin” zawsze wspiera nas
ta sama grupa kilkunastu oddanych lu−
dzi – podkreśla dyr. Żydek. – Nigdy nie
zawiedliśmy się na panu Januszu Szo−
cie, Wiesławie Pukalu z firmy Proster,
czy Henryku Strąku z firmy Has−Bud.
Z wymierną pomocą przychodzi nam tak−
że Browar Okocim oraz Urząd Miejski

Samarytanin
dla dzieci

z burmistrzem na czele. Oczywiście, to nie
wszyscy nasi darczyńcy...
Stowarzyszenie pozyskuje środki również
z innych źródeł. Nawiązano m.in. współ−
pracę z Arbeiter Samariter Bund w Ko−
lonii, z którego otrzymano ok. 50 tysięcy
złotych. Z dobrym skutkiem składane są
także wnioski o granty do Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz do ROPS
przy Urzędzie Marszałkowskim. Za po−
zyskane w ten sposób 23 tys. złotych za−
kupiono instrumenty muzyczne i sprzęt
nagłaśniający.
Pieniędzy potrzeba jednak znacznie wię−
cej. Zorganizowanie wakacyjnych kolonii
dla wychowanków Doma Dziecka pochło−
nie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Około
dwudziestu z nich pojedzie na lipcowy tur−
nus do Węglówki, inna grupa skorzysta
z wyjazdu do ośrodka w Gryźlinach na
Mazurach. Natomiast dla niepełnospraw−
nych zostanie w sierpniu zorganizowana
kolonia w Kątach Rybackich. Owocem
współpracy z organizacją „Cassiopee”
z Francji są także coroczne wyjazdy kil−
korga dzieci do zaprzyjaźnionych rodzin.
Rodziny te przekazują ponadto pewne
sumy pieniędzy na zakup pomocy nauko−
wych oraz przesyłają wychowankom
Domu Dziecka paczki na święta. War−

tość francuskiej pomocy w ostatnich trzech
latach przekroczyła 80 tysięcy złotych.
Najbardziej jednak palącym problemem,
który spędza sen z powiek zarówno dy−
rekcji, jak i wychowankom Domu Dziec−
ka w Jasieniu, jest gruntowna moderni−
zacja wiekowego, niefunkcjonalnego bu−
dynku. Obecnie nie nadaje się on do
realizacji nowego systemu pedagogiczne−
go, opartego na wychowaniu dzieci w au−
tonomicznych grupach. Całkowity koszt
remontu przekroczy 600 tysięcy złotych,
a póki co można liczyć na jedną trzecią
tej kwoty. – Mimo pojawiających się kło−
potów, mam zapewnienie Starostwa Po−
wiatowego, że znajdą się środki na re−
mont i w najbliższe wakacje będzie go
można przeprowadzić – z pewną nutą
optymizmu mówi dyr. Żydek. – Jak zwy−
kle, nie obejdzie się bez wsparcia ludzi
dobrej woli ze stowarzyszenia „Samary−
tanin” – dodaje...

MAREK LATASIEWICZ

Fundacja liczy na choćby najmniejszą
pomoc. Podajemy nr konta bankowego,

na które można przekazać swą donację:
83 9453 0009 0000 0004 9227 0002

(z dopiskiem „hipoterapia”).

5400 złotych, które zebrano podczas czerwcowego pikniku w Iwkowej, zosta−
nie przeznaczone na zorganizowanie Ośrodka Jeździeckiego i Warsztatów
Hipoterapii w Jasieniu. Impreza w bacówce „Biały Jeleń”, prowadzonej przez
Janusza Szota, była przykładem jak znakomicie można połączyć świetną za−
bawę z realizacją szczytnego celu.

Największą atrakcją były konne
przejażdżki. Aukcję prowadzili
popularni prezenterzy telewizyjni
– Ewa Godlewska i Sławomir Jeneralski.
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czwartoligowy

23.06 – Brzesko:
Okocimski – Kmita Zabierzów 2:2
Bramki: Brytan (30), Jagła (66) – Bagnic−
ki (41), P. Gawęcki (45)
OKS: Szuba, Policht, Sakowicz, Piotr Sta−
warczyk, Pachota (75 Okas), Jagła, Sacha
(75 Dzięciołowski), Manelski, Bryl, Palej
(79 Rojkowicz), Brytan (82 Drużkowski).
Kmita: Różalski – Krauz, Łuszczek, Giza,
Strzeboński (76 Bogusz) – Bębenek, Ba−
gnicki (90 Krzyściak), Filipczak (90 Du−
rzyński), D. Gawęcki – Dzierżanowski, P.
Gawęcki (72 Funek).

27.06 – Zabierzów:
Kmita Zabierzów – Okocimski 1:0
Bramka: Filipczak (76)
Kmita: Różalski – Krauz, Łuszczek, Giza, Strze−
boński (46 Bogusz) – Bębenek, Bagnicki,
Filipczak, D. Gawęcki – P. Gawęcki (87 Krzy−
ściak), Dzierżanowski (90 Durzyński).
OKS: Szuba – Policht, Sakowicz, Piotr
Stawarczyk, Pachota, Manelski, Jagła,
Sacha, Dzięciołowski (85 Kostecki), Bryl
(68 Rojkowicz), Brytan (86 Drużkowski).

Okocimski

Przegrane baraże
o III ligę



12 czerwca plac przed kompleksem
 handlowo−usługowym MARK−1

tłumnie wypełnił się nie tylko dzieć−
mi. W zabawach uczestniczyły całe
rodziny. Nie wystraszyła ich burza,
która nieco opóźniła rozpoczęcie
licznych zabaw i konkursów. Były
konkurencje sprawnościowe, o cen−
ne nagrody rywalizowano również
w rozmaitych quizach oraz konkur−
sach muzycznych i plastycznych.
Oczywiście, na każdego uczestnika
czekały atrakcyjne nagrody.
Najcenniejsze czekały na zwycięz−
ców konkursu plastycznego pod na−
zwą „Świat dziecka w oknach fir−
my MARK”. Dzieci ze szkół podsta−
wowych w Brzesku i Jadownikach

Brzeska firma MARK od wielu lat udowadnia, że potrafi nowocześnie
wyposażyć każde wnętrze. Ale teraz wiadomo, że jej specjaliści znakomicie
radzą sobie także w roli organizatora imprez... dla dzieci. Niestraszna im też
aura, a Dzień Dziecka może trwać cały rok, na pewno nie tylko 1 czerwca...

Dzień Dziecka
owy

dostarczały prace konkursowe przez
kilka tygodni, a rozstrzygnięcie na−
stąpiło właśnie podczas „Marko−
wej” imprezy. Jury nie miało łatwe−
go zadania, bo wszystkie prace –
było ich ponad sto! – charaktery−
zowały się oryginalnością i sporym
już plastycznym kunsztem. Głów−
ne nagrody – cztery nowoczesne ro−
wery – przyznano: Annie Styrnie
z klasy II oraz Wiktorii Robak (kl.
V), Marcie Wojciechowskiej i Paw−
łowi Kukułce (kl. VI). Discmany
trafiły natomiast do: Sabiny Haj−
do, Sylwii Jachcińskiej, Katarzyny
Białki ,  Pauliny Pająk,  Natali i
Wody, Klaudii Golonki, Teresy Ce−
buli i Magdaleny Szuby. Organiza−
torzy obdarowali  upominkami
wszystkich uczestników konkursu...
– Tak, jak dom o solidnych funda−
mentach, tak nasza firma, która
działa na rynku od ponad ośmiu lat,
zwraca uwagę na więzi łączące ją
z klientami – tłumaczy ideę orga−
nizacji tego typu imprez Beata La−
ska, odpowiedzialna za sprawne
przeprowadzenie imprezy. – Ten
dzień był formą podziękowania na−
szym klientom, ale także okazją do
wzajemnego lepszego poznania się.
Oczywiście, dla nas najważniejsze
było poznanie oczekiwań naszych
potencjalnych klientów. Podczas ta−
kich niekonwencjonalnych spotkań
możemy lepiej je poznać – dodaje...
Za rok prosimy o powtórkę.
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1974–2004

1979–2004

29 maja 2004
Zjazd maturzystów

Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku

Spotkanie po latach
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ianem „przedsiębiorstwa” należałoby określić lwowską Szkołę Serwisu
Gastronomicznego i Turystyki. Dyrekcja postarała się, by wykorzystać
wszystkie atuty placówki. Każdy element procesu edukacyjnego zamieniła
w przynoszącą zyski pracę. Takie miejsce odwiedziła młodzież Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w ostatnim tygodniu maja.

M

Wysoka jakość, dobra obsługa
Lwowska wszechnica kształci w zakre−
sie gastronomii, turystyki, fryzjerstwa
i przedsiębiorczości. Swoim absolwen−
tom nadaje tytuł „młodszego specja−
listy”, odpowiadający polskiemu „tech−
nikowi”. Za najefektywniejszą meto−
dę nauczania uznano praktykę,
dlatego rozkład lekcji przewiduje ty−
dzień zajęć praktycznych i tydzień teo−
rii. Uczniowie pracują w prowadzonej
przez placówkę restauracji i hotelu,
zaś na mocy ugody z innymi przedsię−
biorstwami – także na terenie mia−
sta. Ich wynagrodzenie w pewnej czę−
ści trafia do szkolnej kasy i jest prze−
znaczane na zapomogi dla sierot,
premie i remonty. Ponadto szkoła
sprzedaje własne wyroby cukiernicze
i gastronomiczne. Dzięki temu uzysku−
je fundusze na zakup produktów, nie−
zbędnych w nauczaniu cukierników
i kucharzy. Roczny obrót sięga
2.000.000 hrywien.
Dodatkowo młodzież pracuje w szkol−
nym hotelu na Krymie. Ze względu na
konieczność utrzymania ciągłości jego
funkcjonowania, zatrudnia się ją tak−
że w wakacje, które na Ukrainie trwa−
ją 11 tygodni – od końca maja do wrze−
śnia. W zamian za to uczniowie otrzy−

mują czas wolny w ciągu roku szkol−
nego. Ich płaca to średnie miesięczne
wynagrodzenie, czyli 205 hrywien. Są
zajęci przez 8 godzin dziennie przy go−
towaniu, sprzątaniu, zmywaniu i ob−
słudze turystów. Jeśli jednak pracują
dłużej – tj. 11 godzin, otrzymują dzień
wolny. Pozostały czas mogą przezna−
czyć na zabawę i odpoczynek na pla−
ży. Za ich wyżywienie i zakwaterowa−
nie płaci pracodawca.

Do Unii marsz!
Młodzież na taki tryb nauczania nie
narzeka. Zapytany o to, przygotowują−
cy się właśnie do matury, Stefan odpo−
wiada: – Uczę się przecież zawodu.
To stwierdzenie nie dziwi w kontekście
informacji dyrektora – Hanny Fedo−
riwnej Baluszczak: – W każdej re−
stauracji we Lwowie spotkacie naszych
absolwentów.
Okazuje się, że ukończenie Szkoły Ser−
wisu Gastronomicznego i Turystyki
daje stuprocentową gwarancję na za−
trudnienie.
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kil−
ka. Placówka obsługuje teren całej za−
chodniej Ukrainy. W czasie kwietnio−
wego ogólnokrajowego konkursu dla
szkół zdobyła pierwsze miejsce w za−

kresie gastronomii i serwisu. Ucznio−
wie obsługiwali międzynarodowe spo−
tkanie francusko−ukraińskie w repre−
zentacyjnym Pałacu Potockich we
Lwowie. – Będziemy wcześniej w Unii
niż Kuczma – twierdzi z dumą i hu−
morem dyrektor placówki Fedoriwna
Baluszczak.
Efekty daje także zastosowana meto−
da kształcenia. – My nie pracujemy
wirtualnie, tylko realnie – zgodnie ko−
mentuje dyrekcja. Dzięki współpracy
z Lipskiem i wsparciu finansowym
Unii Europejskiej, zastosowano nowy
sposób uczenia zasad biznesu. Stwo−
rzono internetową firmę handlującą
słodyczami, kawą i markowymi alko−
holami. Uczniowie samodzielnie pro−
wadzą sekretariat, księgowość, dział
kadr, planują sprzedaż i organizują tar−
gi. – Na razie firma przynosi zyski –
śmieje się Aleksandra Sorokiwska,
menedżer szkolnego hotelu. Uczniowie
pod jej kierunkiem prowadzą biuro tu−
rystyczne i obsługują gości.

Nauczyć i wychować
Młodzież do nauki podchodzi poważ−
nie. Niezdane matury należą do rzad−
kości. Obowiązują dwa egzaminy pi−
semne – z matematyki i języka ukra−
ińskiego oraz 4 ustne z wybranych
przedmiotów. Stosuje się 12−stopnio−
wy system oceniania. Osoby o końco−
worocznej średniej powyżej 6,0 otrzy−
mują miesięczne stypendium równo−
wartości 7−8 dolarów. Uczniów rozlicza
się z każdej nieobecności. Zdyscyplino−
wanie jest zauważalne dla każdego,
postronnego obserwatora. – My ich wy−
chowujemy i dajemy kulturę zachowa−
nia – komentuje dyrektor Fedoriwna
Baluszczak. Okres edukacji jest zróż−
nicowany i trwa od roku do trzech lat.
Organizuje się także półroczne kursy.
Zasadniczo dominuje młodzież w wie−
ku od 15 do 17 lat, ale przyjmuje się
także osoby do 25 roku życia. Naucza−
nie kończy egzamin potwierdzający zdo−
bycie umiejętności zawodowych, prze−
prowadzany przez nauczycieli z ze−
wnątrz. Obecnie szkoła kształci ok.
tysiąca uczniów w systemie jedno−
zmianowym.

Polskie reakcje…
…to zaskoczenie prężnością i aktywno−
ścią szkoły oraz otwartością i gościn−
nością lwowian, a także pragnienie po−
wrotu. Być może więc brzeska „Zielon−
ka” wyśle swoich uczniów na praktyki
zagraniczne. Sądzę, że mogliby się wie−
le nauczyć…

IWONA DOJKA

Szkoła
jak dobry biznes
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Pożar wybuchł w domu Izraelity
w czasie, gdy w kościele odprawiała

się suma odpustowa św. Jakuba Aposto−
ła, połączona z instalacją nowo miano−
wanego proboszcza ks. Jakuba Olekse−
go. Długo wśród płomieni stał nienaru−
szony kościół. Przed godziną dwunastą
ogień objął wieżę i dach kościelny. Zegar
kościelny na wieży zaczął wydzwaniać…
godzinę dwunastą. Po kilku uderzeniach
pękł, a szczyt wieży zawalił się. Mimo iż
pożar zaczął obejmować wnętrze kościo−
ła, proboszcz dokończył odprawianie na−
bożeństwa, następnie wyniósł Najświęt−
szy Sakrament. Uratowano również kil−
ka najwartościowszych przedmiotów.
Dalszy ratunek okazał się niemożliwy,
gdyż po upływie godziny runęło całe skle−
pienie. Był to z kolei piąty pożar kościo−
ła, wliczając pożar z 1790 r.

Apel o pomoc dla pogorzelców i fundu−
 sze na odbudowę kościoła parafial−

nego w formie ulotki: „Błagamy litości”
w imieniu Komitetu Budowy Kościoła
napisał ks. J. Oleksy. Swoje podpisy zło−
żyli członkowie komitetu: Wiktor Będ−
kowski, Stanisław Damasiewicz
i Edward Marfiak. Ulotka ta została opa−
trzona okrągłą pieczęcią z symbolem
Opatrzności Bożej i napisem „Komitet
Budowy Kościoła w Brzesku”. Wydruko−
wano również „cegiełki” na budowę z na−

Wielki ogień
pisem: „Pamiątka ofiary na odbudowa−
nie spalonego kościoła w Brzesku. Cena
6 hal.”. Opatrzono także pocztowe prze−
kazy pieniężne podłużną pieczęcią adre−
sową o treści: „Komitet Budowy Kościo−
ła w Brzesku k/Słotwiny”.
Apel o pomoc materialną, wydany przez
Kurię Diecezjalną, został zamieszczony
w Currendzie 1904, s.71. Z prośbą o po−
moc, zwłaszcza do kapłanów, zwrócono
się również w „Gazecie Kościelnej” nr 39
z 1904, s.303. Delegacja miasta Brzeska
wraz z delegacjami miast Buczacza, So−
kołowa i Stusowa, które również się spa−
liły, wybierała się do Lwowa do dr Kocr−
bera w celu uzyskania pomocy rządowej.
Czy wyjazd doszedł do skutku i jaki był
jego rezultat, nie udało się ustalić. Pie−
niądze nadesłane na apel Kurii Diece−
zjalnej zostały rozdzielone na Brzesko
i Sokołów. Z sumy 3702 k. 58 h., Brzesko
otrzymało 3202 k. 58h.
Prace nad odbudową kościoła były pro−
wadzone bardzo szybko. 28 sierpnia 1905
bp Leon Wałęga w czasie wizytacji doko−
nał poświęcenia dzwonów ufundowanych
przez rodzinę Jana Götza Okocimskiego.
W 1913 roku kościół był już całkowicie
odbudowany. Z zewnątrz był otynkowa−
ny, pokryty blachą cynową…
Stary drewniany kościół szpitalny Św.
Ducha, wzniesiony prawdopodobnie
w 1505 r., przetrwał wcześniejsze poża−

ry. Od 1863 roku, po pożarze miasta i ko−
ścioła parafialnego, w nim odprawiano
nabożeństwa do roku 1866. Spłonął tak−
że 25 lipca 1904 roku. W tym samym
miejscu w latach 1959−1962, rezydujący
w Brzesku ks. Jan Fortuna wybudował
i wyposażył murowany kościółek pod we−
zwaniem Św. Ducha…

Odbudową miasta i parafii po poża−
rze kierowali dwaj ludzie, którzy

w krótkim czasie potrafili dokonać wiel−
kich rzeczy. Byli to: wspomniany pro−
boszcz ks. Jakub Oleksy i burmistrz mia−
sta Henoch Klapholz. Ks. J. Oleksy był
proboszczem do roku 1912, to jest prak−
tycznie do czasu ukończenia odbudowy
kościoła. Henoch Klapholz został wybra−
ny burmistrzem 28 września 1898 roku.
On wraz z Miejską Radą kierował odbu−
dową i przebudową miasta. Niektóre ulice
zostały poszerzone. Niektóre domy wy−
burzone. Powstały nowe ulice. Budynki
drewniane wolno było wznosić jedynie
w wyznaczonych rejonach na przedmie−
ściach, w centrum można było budować
tylko z materiałów ogniotrwałych. W Ryn−
ku wszystkie domy miały być jednopię−
trowe. Odbudowę miasta prowadzono do
wybuchu I wojny światowej oraz po jej
zakończeniu, uwzględniając przy tym
zniszczenia wojenne.
Nazwisko rodziny Klapholzów związane
jest również z historią powstania brze−
skiego gimnazjum i liceum. Za zasługi dla
miasta burmistrza Henocha Klapholza,
Miejska Rada chciała nadać jednej z ulic
jego imię. On się na to nie zgodził, lecz
zaproponował, by ulicę nazwać imieniem
innego Izraelity, który zginął, walcząc
o wolność Polski. Tym Izraelitą był puł−
kownik Berek Joselewicz, uczestnik In−
surekcji Kościuszkowskiej, organizator
izraelickiego oddziału, oficer Legionów
Dąbrowskiego. Zginął w bitwie pod Koc−
kiem. Ulica nosząca jego imię istnieje
w Brzesku do dziś.

W dzisiejszym świecie jesteśmy tak
bardzo zagonieni, że nie mamy cza−

su na wiele spraw. Warto jednak sięgnąć
pamięcią do wydarzeń nawet sprzed stu
lat, bo przecież to były często wydarzenia
decydujące o życiu naszych przodków. Cza−
sem warto i dziś wzorować się na ich po−
stawie, pełnej poświęcenia dla miasta, dla
drugich, a przy tym pełnej skromności.

MICHAŁ KOTRA

* Autor wykorzystał w tekście fragmenty
swojej pracy magisterskiej, napisanej
w 1983 roku – „Porozbiorowe dzieje

parafii Brzesko 1772−1945” oraz
„Kroniki miasta Brzeska” T. 2, opraco−

wanej przez Jana Burlikowskiego.

lipca 2004 roku, w dniu odpustu parafialnego ku czci św. Jakuba Apostoła minie
setna rocznica wielkiej tragedii, jaka dotknęła miasto Brzesko. Tym dramatycznym
wydarzeniem był pożar miasta, który zniszczył w przeciągu kilku godzin prawie
całe miasto. Ocalało zaledwie kilka domów. Ogrom zniszczeń ukazują zdjęcia
z tamtego okresu. Według sprawozdań z posiedzenia miejskiej rady z sierpnia
1904 r., bez dachu nad głową było ponad 3500 mieszkańców. Część z nich
zamieszkała w wojskowych namiotach. Na drugi dzień nad Brzeskiem przeszła
burza gradowa, która zniszczyła resztę plonów, które pozostały na polach i nie
spłonęły. W mieście zapanował więc również głód.
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Centrum miasta po wielkim pożarze – lipiec 1904.
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Towarzystwo Opieki nad Opuszczonymi
Dziećmi w Brzesku rozpoczęło w 1916
roku budowę Zakładu Sierocego. Grunt
pod budowę i kilka morgów pola podaro−
wał dr Stanisław Wisłecki, notariusz
i burmistrz Brzeska. Był on również se−
kretarzem towarzystwa, katolikiem, któ−
ry całą duszą zaangażował się w dzieło
pomocy dzieciom. Cegłę pod budowę za−
kładu przekazał baron Göetz, natomiast
bezpośrednią organizacją pracy zajmo−
wał się ksiądz proboszcz Roman Mazur.

Zwrócił się on z prośbą do Generalnej
Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Słu−

żebniczek N.M.P. matki Eleonory Jankie−
wicz o przysłanie do Domu Sierot od lip−
ca 1919 roku dwóch sióstr. W liście napi−
sanym 8 czerwca 1919 roku informował,
iż czyni wszystko, aby na początku lipca
były przygotowane dla sióstr dwa pokoje
i kuchnia mieszczące się na parterze oraz
kilka sal dla dzieci dochodzących. Ksiądz
Mazur pisał, że w pierwszym tygodniu lip−
ca miało ulokować się w domu 50 dzieci
lwowskich na okres sześciu tygodni. Żyw−
ność dla tych dzieci miała przyjść z Ame−
ryki, natomiast pieniądze na prace zwią−
zane z przygotowaniem domu na ich przy−
bycie przeznaczył baron Götz w wysokości
5000 koron. Ogólna suma, którą zebrano
na budowę domu ksiądz R. Mazur osza−
cował na przeszło 150.000 koron.
Generalna przełożona zgromadzenia
w odpowiedzi na prośbę księdza Mazura
odpowiedziała 14 czerwca 1919 roku, iż
chętnie przyśle dwie siostry na potrzeby
domu. Wyraziła jedynie życzenie, aby
ksiądz kanonik dał siostrom po 100 ko−
ron miesięcznie na obuwie i ubranie.

Jesienią 1919 roku nastąpiło otwar−
cie przez biskupa Leona Wałęgę Za−

kładu dla Sierot na Brzezowcu 54, obec−
nie ulicy Starowiejskiej 6. W tym czasie
przyjęto pierwsze sieroty: „Oddział sie−
rot maszerujących do kościoła nazwano
popularnie „wojskiem księdza kanonika”.
Prace opiekuńcze i wychowawcze nad

Towarzystwo serca

rzeska Ochronka już od stu lat otacza opieką dzieci osierocone, zaniedbane,
niepełnosprawne. W poprzednim numerze rozpoczęliśmy cykl artykułów
o dziejach instytucji, która realizując jakże szlachetny cel, chlubnie wpisuje
się w historię naszego miasta. Przytaczane dokumenty jednoznacznie
dowodzą, że w naszym otoczeniu nie brakowało i nie brakuje ludzie wielkiego
serca, bezinteresownie wspomagających charytatywne przedsięwzięcia.
Dzisiaj dalszy ciąg opowieści o początkach działalności towarzystwa serca…

B

tymi dziećmi sprawowały od początku ist−
nienia placówki siostry Służebniczki. Pa−
tronem domu była Najświętsza Maryja
Panna Niepokalanie Poczęta. Siostry
przybyły do Brzeska 25 czerwca 1919
roku. Były to siostra Bogumiła Chmie−
lewska i siostra Lucyna Bujas. Zamiesz−
kały one w budynku, który przewidziany
był na Zakład Sierot, wybudowany przez
Antoniego Götza z Okocimia, a przeszedł
na własność Towarzystwa Opieki nad
Opuszczonymi Dziećmi.
W dniach od 1.07 do 30.08. 1919 roku
urządzono w nowo powstałym budynku
wakacyjną kolonię dla uczniów szkół
średnich ze Lwowa, między innymi obroń−
ców Lwowa. Kierownikiem był profesor
Stanisław Swietniewski.

Funkcjonowanie Zakładu Sierot w Sło−
twinie−Brzezowcu ustalał regulamin

przyjęty 14 listopada 1928 roku w Kra−
kowie zatwierdzony przez Urząd Woje−
wódzki w Krakowie. Zakład był przezna−
czony dla sierot, chłopców z powiatu brze−
skiego, pozbawionych w pierwszym
rzędzie obojga rodziców – do lat 14, a w wy−
jątkowych sytuacjach do siedemnastego
roku życia. Celem i zadaniem zakładu była
wszechstronna opieka nad sierotami,
uwzględniająca pomoc materialną, moral−
ną i duchową na chwałę Bogu, chlubę Oj−
czyzny i pożytek społeczeństwa.
Placówka była przeznaczona dla 40 zdro−
wych dzieci, przyjmowanych na podsta−
wie sieroctwa, stwierdzonego przez urząd
gminy, do której dziecko należało oraz
przez urząd parafialny. Zwolnienie nato−
miast wychowanka z zakładu następo−
wało po ukończeniu przez niego 7 klasy
szkoły powszechnej około 14. roku życia.
W razie powtarzania klasy pobyt był
przedłużony do 17. roku. Wychowanek po
zwolnieniu z zakładu przechodził do za−
wodu rzemieślniczego i zostawał pod opie−
ką majstra oraz swych krewnych lub opie−
kunek z urzędu.
Regulamin zakładał możliwość usunięcia
wychowanka z Zakładu, chociaż zdarzało

się to rzadko, w razie konieczności, o czym
informowano urząd parafialny i gminny tej
miejscowości, do której wychowanek na−
leżał, a także jego krewnych lub opieku−
na. Dyrektorem i patronem zakładu był
każdorazowo ksiądz proboszcz brzeski,
który reprezentował zakład na zewnątrz,
kontrolował gospodarkę sióstr, a także
wydawał ważniejsze zlecenia. Zarząd za−
kładu spoczywał w rękach siostry przeło−
żonej, która w podejmowaniu ważniej−
szych ustaleń miała działać w porozumie−
niu z księdzem patronem.

W zakładzie pod kierownictwem sio−
stry przełożonej pracowały: siostra

wychowawczyni, której zadaniem było
prowadzenie działalności wychowawczej,
siostra prowadząca kuchnię, siostra zaj−
mująca się gospodarstwem oraz siostra
mająca nadzór nad szwalnią. Poszcze−
gólne siostry nie posiadały w zakresie
swych funkcji autonomii, podlegając roz−
kazom przełożonej.
W Regulaminie Zakładu Sierot znajdu−
jemy informacje dotyczące wykonywanych
czynności higienicznych. Dom codziennie
miał być wietrzony, co tydzień zmywany,
dwa razy do roku bielony. Wychowanko−
wie kąpali się w łazience zakładowej, byli
strzyżeni co miesiąc. Każdy posiadał na
stałe cztery ubrania, dwa letnie, dwa zi−
mowe i dwie pary butów. Dzieci miały
prawo otrzymania opieki i wychowania
aż do ukończenia 7 klasy szkoły powszech−
nej. Do ich obowiązków natomiast nale−
żało bezwzględne posłuszeństwo dla
sióstr, przestrzeganie porządku domowe−
go, pilność w nauce, a podczas pobytu
poza zakładem przyzwoite zachowanie
i grzeczność wobec bliźnich.

MAŁGORZATA RUDNIK

* W artykule wykorzystano materiały
źródłowe, znajdujące się w opracowaniu
– „Dom Pomocy Społecznej w Brzesku,

Archiwum Zakładowe”.
Małgorzata Rudnik jest autorką pracy

magisterskiej o Brzeskiej Ochronce.
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Szczepanowskie przedszkole powstało
w 1964 r., a jego organizacją zajęła się ów−
czesna kierownik Kazimiera Hajdecka.
Niestety, sześć lat później na skutek ulew−
nych deszczów wokół obiektu osunęła się
ziemia, co w znacznym stopniu nadwątliło
konstrukcję budynku. Zapadła wtedy de−
cyzja o przeniesieniu placówki do Przybo−
rowia. Zdecydowana postawa rodziców
wymusiła jednak na władzach zmianę tej
decyzji i środki na remont przedszkola.
W 1977 r., mimo wcześniejszych zabiegów,
Sanepid zamknął obiekt ze względu na jego
fatalny stan techniczny. W zamian na po−
trzeby maluchów przeznaczono budynek po
byłym urzędzie gminy, gdzie placówka ma
swoją siedzibę do dziś. Od dwóch lat jej
dyrektorem jest Marzena Babicz.
Przez cały okres swojej działalności przed−
szkole pełniło wobec swoich wychowan−
ków funkcję opiekuńczo−wychowawczo−dy−
daktyczną, starając się wpoić dzieciom
zasady miłości, godności i tolerancji dla
drugiego człowieka. Starało się umacniać
więzi rodzinne oraz przywiązywanie do
tradycji narodowej i religii. To właśnie

Przedszkolny 40−latek

Publiczne Przedszkole w Szczepanowie obchodzi w tym roku 40−lecie istnie−
nia. Stało się to okazją do świętowania nie tylko dla pracowników placówki,
lecz również dla samych maluchów, które na tę okoliczność przygotowały
m.in. wiele zabawnych rymowanek i piosenek.

Pisarka wśród dzieci
Na zaproszenie Publicznego
Przedszkola Parafialnego
w Morzyskach gościła w pla−
cówce znana pisarka i dzien−
nikarka Ewa Stadtmüller.

W spotkaniu uczestniczyła także
m.in. doradca metodyczny Graży−
na Skrzekucka, dzieci z zaprzy−
jaźnionych przedszkoli w Jadow−
nikach oraz Szczepanowie. Licz−
nie przybyli też rodzice.
Ku zaskoczeniu pisarki, dzieci za−
prezentowały przedstawienie, opar−
te na jej opowiadaniu „Słonik Tupi”
(opieka Krystyny Biedak). Wzru−
szona Ewa Stadtmüller wysłucha−
ła również pięknie recytowanych
wierszy, a następnie opowiadała
o swej pracy. Na zakończenie spo−
tkania była możliwość uzyskania
od pisarki specjalnej dedykacji
z autografem.

Pod takim hasłem upłynął w brzeskiej „Zielonce” 31 maja, czyli Mię−
dzynarodowy Dzień bez Tytoniu. Po szkole przechadzały się… Płuca, Ser−
ce, Mózg, Maska i Dziad, sugestywnie obrazujące szkodliwość palenia tytoniu.
W bibliotece można było wypełnić test określający stopień uzależnienia oraz
przeczytać miniporadnik, instruujący, jak wyjść z nałogu. Całość zakończył
meeting na boisku. Śpiewano piosenki, pokazano plakaty oraz stworzono łań−
cuch rąk dookoła szkoły, symbolizujący ochronę przez inwazją nałogu. Uczniów
nagrodzono jabłkami.        id

tutaj organizowano wiele uroczystości
z udziałem rodziców, dziadków, krewnych
oraz ludzi związanych ze środowiskiem.
Od paru lat przedszkole poszerzyło swo−
ją działalność, będąc współorganizatorem
licznych imprez i konkursów. Między in−
nymi wspólnie z MOK−iem przygotowa−
no w ubiegłym roku konkurs na pisankę
ludową i plastykę obrzędową, a także
przed miesiącem, wspólnie z Przedszko−
lem nr 4, I Międzyprzedszkolny Przegląd
Teatrzyków „W krainie baśni”. Placów−
ka w swoich progach gościła uczniów Gim−
nazjum nr 2 z Brzeska z ”Jasełkami” oraz
gimnazjalistów z Jadownik.
– Placówka w Szczepanowie zawsze dbała
o zatrudnianie fachowego i oddanego per−
sonelu – podkreśla dyr. Marzena Babicz.
W szczepanowskim przedszkolu swoje
pierwsze kroki zawodowe stawiały: dłu−
goletnia wizytator Kuratorium Oświaty
Jolanta Hołubińska, a także Janina
Pacura – była dyrektorka Przedszkola
nr 4 w Brzesku oraz obecna dyrektorka
tegoż przedszkola – Maria Obruśnik.
Jubilatce życzymy 100 lat! IW

Piknik w „Siódemce”
5 czerwca br. w Publicznym Przed−
szkolu nr 7 w Brzesku odbył się
świetnie przygotowany piknik ro−
dzinny.
Od wczesnych godzin przedpołu−
dniowych w pięknie przystrojonym
ogrodzie przedszkolnym tłumnie
gromadziły się przedszkolaki z ro−
dzicami i rodzeństwem. Program
pikniku obfitował w liczne atrak−
cje: występ dzieci (wiersze, piosen−
ki, układy taneczne), konkursy dla
dzieci i dla rodziców, loteria fan−
towa, rozmaite zabawy, aukcja
prac dzieci, a także pyszny poczę−
stunek. O oprawę muzyczną im−
prezy zadbała Lilla Sztyler, pro−
wadząca w przedszkolu zajęcia
z rytmiki. Impreza, będąca połą−
czeniem obchodów Dnia Matki,
Dnia Dziecka i Dnia Ojca była
wyjątkowo udana. Pogoda dopisa−
ła, więc można było zrealizować
cały przygotowany program
w ogrodzie przedszkolnym.
Organizatorzy – dyr. Katarzyna
Goździk, Monika Kądziołka,
Halina Kukułka, Zofia Kubala
i Zuzanna Mól – składają tą dro−
gą szczególne podziękowania
sponsorom loterii: Brzeskiemu
Biuru Ubezpieczeń „Bufix”, PZU
S.A. i PZU Życie S.A.      (k)

ZSP numer dwa papierosom się nie da!

Gratulacje
od burmistrza odbiera
dyr. Marzena Babicz.
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Jest to jedna z najpopularniejszych miej−
scowości wczasowych na Roztoczu, ma−
lowniczo położona w dolinie rzeki Wieprz.
Miasto posiada status uzdrowiska, bo
wspaniałe lasy Krasnobrodzkiego Parku
Krajobrazowego i pobliskiego Roztoczań−
skiego Parku Narodowego tworzą dosko−
nałe warunki klimatyczne.
Dzieci zamieszkały w wygodnym pensjo−
nacie „Celina”. Tam codziennie w godzi−
nach dopołudniowych odbywały się lek−
cje języka polskiego, matematyki, plasty−
ki, muzyki. Lekcje przyrody i historii
prowadzone były w terenie, bo codzienne
po obiedzie dzieci uczestniczyły w wyciecz−
kach. Były to wędrówki piesze po naj−
bliższej okolicy oraz odbyły się dwie wy−
cieczki wyjazdowe: do Zamościa i po Roz−
toczu. Dzieci zobaczyły między innymi:
rezerwat leśny chroniący najcenniejsze
fragmenty borów jodłowych w Dolinie Św.
Rocha, zwiedziły Regionalne Muzeum

Lekcje na RoztoczuMimo wszystko…
TO ZNACZY… pomimo deszczu
i silnego wiatru, które panowały
nad krakowskim Rynkiem Głów−
nym 13 czerwca. Ten dzień wybra−
ła organizatorka – Anna Dymna
na imprezę plenerową, propagują−
cą integrację osób zdrowych i nie−
pełnosprawnych. Wózki i protezy
nie przeszkadzały w pokazach tań−
ca nowoczesnego i meczu piłki siat−
kowej. Osoby z porażeniem śpie−
wały, recytowały poezję i rozśmie−
szały repertuarem kabaretowym.
Zgodnie z nazwą imprezy – Spo−
tkajmy się mimo wszystko! – pro−
gramu nic nie ograniczało.
Spośród wielu małopolskich ośrod−
ków do prezentacji dorobku wybra−
no m. in. brzeskie Warsztaty Tera−
pii Zajęciowej. Czwórka uczestników
wraz z opiekunami wyjechała do
Krakowa już o 7:30 w niedzielę. Kra−
kowianom pokazali swoje prace (ob−
razy akrylowe, malarstwo na szkle,
hafty krzyżykowe, richelieu, robótki
szydełkowe, tkactwo). Wiele z nich
sprzedano. Jak się okazało – trafiły
w gusty publiczności. Dla ich auto−
rów to najlepsza pochwała.      ID

Popisy najmłodszych
PONAD 150 dzieci wzięło udział
w I Międzyprzedszkolnym Prze−
glądzie Teatrzyków „W krainie
bajki”. W Miejskim Ośrodku Kul−
tury zaprezentowały się maluchy
z dziewięciu przedszkoli z gminy
Brzesko oraz ze Szczurowej. Jury
bardzo wysoko oceniło talent ak−
torski najmłodszych oraz dobór
repertuaru i wyraz artystyczny
prezentowanych scen. Widzowie
mogli m.in. obejrzeć takie spek−
takle jak „Calineczka”, „Kopciu−
szek” oraz wiele innych. Wyróż−
nienie za choreografię i stroje
otrzymało Publiczne Przedszkole
w Porębie Spytkowskiej, za grę
aktorską dzieci z Publicznego
Przedszkola nr 4 w Brzesku, na−
tomiast za dekoracje wyróżniono
maluchy z ”Dziewiątki”.
Organizatorami przeglądu były
przedszkola ze Szczepanowa oraz
„Czwórka” z Brzeska przy współ−
udziale Wydziału Edukacji, Kultu−
ry i Sportu Urzędu Miejskiego. Pod−
czas przygotowań wiele pomocy oka−
zali sponsorzy: piekarnia Stanisława
Zająca, Urząd Miejski oraz firmy
Chemiplast, Jawor, Pogórze, Mari−
bo i centrum handlowe Chmura. w

Parafialne w Krasnobrodzie, weszły na
Górę Chełmową, skąd roztacza się wspa−
niały widok na dolinę rzeki Wieprz.
W czasie wycieczki po Roztoczu poznały
dwa rezerwaty krajobrazowe „Nad Tan−
wią” i „Czartowe Pole”. Z wielkim zain−
teresowaniem dzieci obejrzały muzeum
etnograficzno−przyrodnicze w Guciowie.
Tam we wpisanej do rejestru zabytków
XIX−wiecznej chałupie znajdują się stare
sprzęty, narzędzia oraz wystawa skamie−
niałości i minerałów pozyskanych z obsza−
ru między Wisłą a Bugiem.
Wędrując po drogach Zamojszczyzny wszę−
dzie można spotkać pomniki, krzyże,
kwatery pomordowanych w czasie II woj−
ny światowej. Dla uczniów z Jadownik
była to żywa lekcja historii.
Organizatorem wyjazdu była Anna Pi−
kuła – nauczyciel przyrody, a wraz z nią
dziećmi opiekowali się: polonistka Elż−
bieta Baran i matematyk Jacek Duch.

Od 16 do 22 maja uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ja−
downikach wyjechali na „zieloną szkołę” do Krasnobrodu na Zamojszczyźnie.

Efektowną oprawę miał w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku finał projektu
„Najlepiej razem”, kładący nacisk na zagadnienia przyjaźni, koleżeńskiej
współpracy oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym. Odpowiedzial−
ną za realizację programu była Zofia Pabian, wychowawczyni klasy III c,
której uczniowie zademonstrowali piękny układ taneczny. Warto także wspo−
mnieć o wokalnych i muzycznych popisach uczniów kl. I d – wychow. Luiza
Płaczek oraz II d – wychow. Janina Górska.      (MK)

Najlepiej razem...
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Jadownicki projekt realizowano pod patronatem
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolno�ci w ra-
mach programu „Równaæ Szanse 2003 – Szko³y
Aktywne�. Przekazane na cele akcji pieni¹dze po-
zwoli³y otworzyæ podwoje szko³y tak¿e dla dzieci
z innych placówek gimnazjalnych zterenu gminy.
Najm³odsi mieli zapewniony dojazd dwa razy w ty-
godniu oraz niezbêdne materia³y potrzebne do za-
jêæ. � Ci, którzy w zajêciach uczestniczyli do koñ-
ca, mieli okazjê tworzyæ prace w rozmaitych
technikach, takich jak: o³ówek, pastele, farby olejne,
plakatówki, tempera, malowanie na szkle, rze�ba
oraz wiele innych – wymienia plastyczka, Joanna
Maderska. – W³a�ciwie tylko rze�ba stanowi³a
oddzieln¹ ga³¹� dzia³añ artystycznych. Dzieci za-
czyna³y od masek, kolorowa³y je, potem nastêpo-
wa³a swobodna aran¿acja w przestrzeni, zbudo-
wano postaæ ludzk¹ na stelarzu z drutu.
–M³odzie¿ odby³a równie¿ szereg wyjazdów do
zaprzyja�nionych placówek, m.in. do Liceum Pla-
stycznego w Nowym Wi�niczu oraz do Instytutu
Sztuki w Krakowie, gdzie obejrza³a profesjonaln¹
pracowniê fotografii oraz wziê³a udzia³ w Festiwa-
lu Nauki – dodaje Marta Gardziel , plastyczka
bior¹ca udzia³ w projekcie.
M³odzi ludzie wci¹¿ poszukuj¹ �róde³ inspiracji,
form wypowiedzi, kompozycji i tre�ci. Do�wiad-
czenia plastyczne, zdobyte podczas zajêæ by³y dla
nich impulsem do tych poszukiwañ, siêganiem po
wielorakie artystyczne �rodki przekazu, by po licz-
nych próbach iodkryciu mo¿liwo�ci ró¿nych tech-
nik i form stworzyæ wreszcie dzie³o w³asne od po-
cz¹tku do koñca.
Zwieñczeniem projektu �Sztuka M³odych na Roz-
dro¿ach� by³a wystawa, a potem licytacja zorgani-
zowana wMiejskim O�rodku Kultury. Zaprezen-
towano na niej interpretacje krajobrazu, architektury,
portretu, martwej natury iabstrakcje. Dominowa-
³y prace na p³aszczy�nie, lecz nie zabrak³o równie¿
form przestrzennych i fotografii.

W (O)ŚRODKU KULTURY

Zainteresowanie dzieci projektem, ich liczny
udzia³ oraz efekty i odbiór spo³eczny u�wiado-
mi³y, jak bardzo podobne przedsiêwziêcia s¹
potrzebne. Dostrzeganie i pielêgnowanie talen-
tu wy³¹cznie podczas zwyk³ych lekcji plastyki
staje siê praktycznie niemo¿liwe. Wystawa,
azw³aszcza licytacja prac i dostrze¿enie twór-
czo�ci m³odzie¿y przez inne osoby ni¿ tylko
rodzic i nauczyciel, utwierdzi³o wielu w prze-
konaniu, ¿e ich w³asne dzieci maj¹ talent, chc¹ go
�szlifowaæ� i, byæ mo¿e, wybior¹ w przysz³o�ci
odpowiedni¹ szko³ê plastyczn¹.
– Ten projekt spotka³ siê z du¿¹ przychylno-
�ci¹ zarówno ze strony spo³eczeñstwa, jak
i uczniów czy w³adz gminy. Chcemy, by od pa�-
dziernika by³a realizowana druga jego edycja. Nie
wiadomo jeszcze w jakiej formie, gdy¿ nie otrzy-
mamy ju¿ na ten cel �rodków zzewn¹trz – mówi
dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jadowni-
kach, Tomasz Wietecha. – Z licytacji prac
w MOK-u uzyskali�my kwotê, która pozwoli
na uruchomienie kolejnych zajêæ. Niestety, je�li
zabraknie sponsorów, zostanie on ograniczony
wy³¹cznie do uczniów naszej szko³y.

IRENEUSZ WÊGLOWSKI

Organizatorzy kieruj¹ wyrazy podziêkowania
do wszystkich osób, instytucji i zak³adów
wspieraj¹cych realizacjê projektu. Nale¿¹ do
nich: prof. Marcin Paw³owski, prof. Halina
Cader, prof. Gra¿yna Borowik, ks. dr Ro-
man Bogacz, Wojciech Markowski, Mari a
�lusarz, Jan Musia³, Ma³gorzata Cuber,
Piotr Duda, A. R. Dziedzicowie, Rada Ro-
dziców PG w Jadownikach, Daria Wrona,
Anna Janik, Grzegorz Bach – firma „Big
Pen”, Wac³aw Jawor – firma „Jawor” oraz
Mariusz Kotwicz – „Marco-Glass”.

Szóste Święto ulicy Brackiej w Kra−
kowie miało swój brzeski akcent.
W kawiarni „Bracka 3” swoje foto−
grafie pokazała Małgorzata Duśko
(na zdjęciu). Wybrała część cyklu
„Osobliwości osobowości”, nawią−
zujące stylistyką do Dalekiego i Bli−
skiego Wschodu. Zdjęcia stanowią
portrety znanych artystce osób.
Uprawia ona fotografię psycholo−
giczną. Widoczne jest w niej upodo−
banie do obserwacji człowieka.

Artystka odkrywa to, co w istocie ludz−
kiej niedostępne, co ujawnia się tylko
w niezwykłym otoczeniu – lęki, marze−
nia, aspiracje i emocje. Dlatego swoich
bohaterów przedstawia w starannie za−
aranżowanych wnętrzach, wśród mnogo−
ści rekwizytów. To zaś daje w efekcie swo−
istą kompozycję barw, kształtów i nastro−
jów. Postaci wyzywająco patrzą na widza
lub też głęboko chowają własną psychi−
kę, spoglądają z obawą i niepewnością.
Pozowanie staje się dla nich odsłoną.
Autorka „otwiera” człowieka, ale
spuszcza zasłonę na jego wstydliwość.
Nie rani w pogoni za sekretem. Jedy−
nie dokonuje odkryć nieznanych samym
ludziom obszarów ich osobowości. O jej
delikatności w podejściu do modela,
świadczy twórcza deklaracja, by nicze−
go bohaterowi zdjęcia nie narzucać. To
on swoją osobowością determinuje jej
wizje. Dlatego tytuł cyklu nie dziwi
i stanowi trafne podsumowanie całości
– jako wyniku wnikliwej obserwacji. ID

Dyfuzja barw…

Dobiegł końca projekt edukacyjny zatytułowany „Dyfuzja barw, form, faktur,
czyli Sztuka Młodych na Rozdrożach”, realizowany przez Publiczne Gimna−
zjum w Jadownikach. Dla dzieci biorących w nim udział było to olbrzymie
przeżycie, możliwość poznania piękna artystycznych doznań, a dla wielu tak−
że zupełnie nowe doświadczenie życiowe.

Osobliwości
osobowości

26 czerwca odbył się w Okocimiu „Festyn Rodzinny”, zorganizowany przez Teresę
Sadłoń, Agatę Pączek i Barbarę Stachowicz – nauczycieli Publicznej Szkoły Pod−
stawowej w Okocimiu. Uroczystości uświetnili swoją obecnością wiceburmistrz Bog−
dan Dobranowski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej Franci−
szek Brzyk, dyrektor szkoły Bogumiła Sala, sołtys wsi Okocim Grażyna Mleczko,
ks. Stanisław Gutowski oraz tutejsi nauczyciele, rodzice i dzieci. Festyn rozpoczął
się krakowiakiem, później przedstawiono bajkę, w której aktorami byli rodzice. Dzie−
ci recytowały także wiersze Juliana Tuwima i zaprezentowały taniec współczesny.

Rodzinnie w Okocimiu
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Od „Bociana” do „Pirata”
Pierwszy lot był rezultatem przypadko−
wej rozmowy z wiceprezesem Aeroklu−
bu Podhalańskiego. 10−minutowy pobyt
w powietrzu wystarczył, by zarazić się
pasją. W maju 2000 r. Paweł rozpoczął
kurs szybowcowy w Łososinie Dolnej.
Część teoretyczna, poprzedzająca loty,
obejmowała wykłady z prawa lotnicze−
go, mechaniki, aerodynamiki, nawigacji,
meteorologii i budowy oraz zasad użyt−
kowania szybowca. Szkolenie praktycz−
ne trwało 2,5 tygodnia. Początkowym lo−
tom Pawła towarzyszył instruktor Ro−
man Matyjewicz. Po nich nastąpiło
wznoszenie się do ok. 1500 m nad zie−
mią i ćwiczenia w wyprowadzaniu szy−
bowca z sytuacji niebezpiecznych, np. kor−
kociągu. W trakcie szkolenia Paweł od−
bywał także tzw. kręgi lotniskowe.
Polegają one na wykonywaniu lotów po
trasie prostokąta nad lotniskiem i pod−
chodzeniu do lądowania z zachowaniem
niezbędnej procedury i przestrzeganiem,
umieszczonych na pasie startowym, zna−
ków. Takich kręgów należy zrobić ok. 200−
300 dla wyrobienia odruchów przed eg−
zaminem, stanowiącym główną część
szkolenia. Po wylataniu 25 godzin na 2−
miejscowym, drewnianym szybowcu „Bo−
cian”, u innego instruktora Paweł zdał
egzaminy i otrzymał trzecią klasę szy−
bowcową. To upoważniło go do lotów sa−
modzielnych. Następnie z „Bociana”
przesiadł się na 1−miejscowego, drew−
nianego „Pirata”. Na obu szybowcach
wylatał ok. 60 godzin.

Paweł Kwaśniewicz lata od 2000 roku. – Jak się raz złapie, to się rzadko
puszcza – tak komentuje pierwsze trzymanie sterów samolotu „Wilga”. Teraz
ma już trzecią klasę szybowcową i licencję turystyczną pilota samolotowego.

Rosa na lotnisku
W czasie całego, trwającego 2−3 tygodnie
kursu, przyszli piloci mieszkają na lot−
nisku w Łososinie Dolnej. Nie jest im
łatwo. Start szybowca wymaga spokoj−
nego powietrza. To zaś wymusza wczesne
pobudki. – Fajna zabawa – wstawanie
o 5.00 rano i do tego rosa na lotnisku –
ironicznie komentuje Paweł. Każdą część
szkolenia kończy egzamin, zarówno
z przedmiotów teoretycznych jak i prak−
tycznych umiejętności. Pierwsze loty są
dłuższe, by kursanci opanowali podsta−
wy. Przed nimi należy jednak wykazać
się znajomością zasad użytkowania każ−
dego typu szybowca i samolotu wobec
szefa technicznego lotniska.

Trzy dni egzaminów
Jesienią 2002 r. Paweł Kwaśniewicz roz−
począł szkolenie na czechosłowackim sa−
molocie ZLIN 42 M. Każdy etap kursu
kończył egzamin u innego instruktora.
Paweł odbył ok. 60 godzin lotów wobec
wymaganych do licencji 50. Sprawdzian
teoretyczny obejmował 10 przedmiotów.
Poprzedziły go trzy miesiące ciężkiej na−
uki. Takie egzaminy odbywają się kilka
razy w roku w różnych miejscach w Pol−
sce. Paweł zdawał je przez trzy dni w ba−
zie wojskowej w Dęblinie. Ponieważ nie
zaliczył obsługi radia i łączności, spraw−
dzian powtarzał w Świdniku. Po dwóch
miesiącach, w Nowym Targu zdawał eg−
zamin praktyczny. Składał się on z 4 lo−
tów. Należała do nich m.in. podróż po
ściśle określonej trasie, przed którą wy−

znacza się punkty zwrotne, liczy odległo−
ści i prędkości, oblicza czas pokonania
poszczególnych odcinków oraz wyprowa−
dzanie samolotu z sytuacji niebezpiecz−
nych, np. w momencie utraty mocy silni−
ka. W 2003 roku Paweł Kwaśniewicz
zdobył licencję turystyczną.

Psychotesty i krzesło obrotowe
Samo zdanie egzaminów nie wystarcza,
by całe życie być pilotem. Dodatkowe
utrudnienie stanowią odnawiane co rok
lub dwa badania, wykonywane jedynie
w kilku miejscach w Polsce, np. w Dębli−
nie, Wrocławiu, Krakowie. Przypominają
one rozbudowane diagnozowanie przy−
szłych kierowców i trwają 3−4 godziny.
Obejmują wizytę u laryngologa, okulisty,
internisty, badania laboratoryjne, a co 5
lat – psychotesty. Badanie lotnika roz−
poczyna test na krześle obrotowym...
Pytany o momenty niebezpieczne w po−
wietrzu, Paweł opowiada o kilkuminuto−
wej, nierównomiernej pracy silnika
w ZLIN−ie. – Miałem pietra – przyznaje.
Kiedy indziej zgubił się i zboczył z kur−
su, jednak po kilku minutach udało mu
się odzyskać orientację w terenie. Aby
zapobiec awariom, każdy lot poprzedza
drobiazgowe sprawdzanie parametrów
technicznych, działanie prądnicy i test
silnika na pełnych obrotach. W czasie lo−
tów specjalnych i akrobacji piloci korzy−
stają też ze spadochronów.

Tata sponsorem
Szkolenie wymaga cierpliwości i opanowa−
nia, a także niemałych pieniędzy na opła−
cenie lotów. W tym zakresie Paweł mógł
liczyć na wsparcie rodziców. – Tata mi to
umożliwił pod względem organizacyjnym
i finansowym – mówi.
Swojej przyszłości nie wiąże jednak z sa−
molotami. – Skupiam się na turystycznym
lataniu – wyjaśnia. Dla niego jest to świet−
na zabawa. Sytuuje się pomiędzy pasjo−
natem a hobbystą. Pilotów określa jako
zbieraninę różnych ludzi z różnych środo−
wisk. Według mojego rozmówcy, łączy ich
niezwykły stopień opanowania. Choć, jak
przyznaje, zdarzają się pasjonaci, dla któ−
rych lotnictwo jest całym życiem. Często
pasja przechodzi z ojca na syna.
Paweł Kwaśniewicz oglądał z góry całą
Polskę południową. Wykonywał loty na
odległość 200−300 km, nad Nowym Tar−
giem, Krosnem, Rytrem, Piwniczną i Kry−
nicą. Sam też zachęcał innych. Jeden
z klientów jego ojca ma już licencję tury−
styczną na samolot, a znajomy warsza−
wiak odbył szkolenie szybowcowe. Obec−
nie Paweł lata wtedy, gdy ma czas i sprzy−
ja pogoda.

IWONA DOJKA

Widziane
z lotu Wilgi

Widok z kabiny szybowca w czasie holu za samolotem Jak −12M.           Fot. Piotr Wibik
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Polscy turyści najczęściej odwiedzają
kraje Europy Środkowej, Basenu Mo−
rza Śródziemnego oraz Bałkany. Pamię−
tać musimy – wbrew niektórym poglą−
dom – o wciąż istniejących różnicach
cen między byłymi krajami socjali−
stycznymi, a państwami Europy Za−
chodniej. Kilka zamieszczonych wska−
zówek dotyczy najpopularniejszych kra−
jów – celów podróży polskiego turysty.
Przełom wiosny i lata to ostatni dzwo−
nek dla tych, którzy jeszcze nie wie−
dzą, co zrobić z tegorocznym urlopem.

Po przemianach roku 1989 dla
mieszkańców naszego regionu

atrakcyjnymi krajami stali się południo−
wi sąsiedzi i to nie tylko ze względu na
niewielką od Polski odległość.
CZECHY z pewnością nie zasługują na
to, by były jedynie tranzytowym krajem
na trasie naszych wędrówek na południe.
Zawsze piękna Praga, ostatnimi czasy
jeszcze bardziej zyskała na urodzie. Do−
ceniają to turyści z całego świata, którzy
zakochali się w staromiejskim Rynku,
XIV−wiecznym, półkilometrowym Moście
Karola, który przez Malą Stranę pro−
wadzi nas prosto na górujące nad Wełta−
wą Hradczany z majestatyczną Kate−
drą św. Wita. Warto odwiedzić czeskie
zamki. Tłumy turystów podziwiają potęż−
ny Karlśtejn koło Pragi i spokojny Će−
sky Krumlov.
Tym, którzy preferują wypoczynek na ło−
nie natury polecamy Sudety (Spindle−
rovy Mlyn), spokojne Jeseniky i Śuma−
vę na pograniczu z Niemcami. Karlove
Vary i Frantiskovy Lazne szczycą się
mianem kurortów o terapeutycznej mocy.

Bliska, licząca tylko 5 mln. miesz−
kańców SŁOWACJA to przede

wszystkim rozległe, dziewicze, pasma
gór. Tym, którym marzą się tanie wa−
kacje, ciepła woda i niezłe wino, pole−
camy Zemplinską Śiravę. Ten poło−
żony na wschód od Koszyc zbiornik
zyskał miano słowackiego Balatonu.
Zakochanym w górach, gdzie tłumy nie
przesłaniają szczytów, polecamy sło−
wackie Wysokie Tatry (Tatrzańską
Łomnicę, Smokovce oraz Śtrbske
Pleso). Nieco dalej na południe znaj−
duje się Słowacki Raj z bajkowym
mini−kanionem Hornadu. Słowacy za−
praszają do pasma Malej Fatry – kra−
iny Janosika (Terchova), którego uwa−
żają za swojego bohatera narodowego.
Nie ma wielkich tłumów na szlakach
Niskich Tatr (Jasna i Tale) czy w Ru−
dawach Słowackich. Zarówno w Cze−
chach, jak i na Słowacji jeździmy po
dużo lepszych niż rodzimych drogach.
Ceny w sklepach spożywczych coraz

WAKACJE

Turystyczne vademecum
na lato

bardziej upodabniają się do polskich.
W restauracjach, nawet na praskiej
Starówce, możemy być mile zaskocze−
ni niezbyt wygórowanym rachunkiem.

Położone 200 km od granic Polski
WĘGRY przyciągają turystów

głównie do Budapesztu – pełnej zabyt−
ków metropolii nad Dunajem oraz nad
największe jezioro (w wietrzne dni nie
brakuje fal!) Europy Środkowej – Bala−
ton. Latem ciepłe jezioro o długości 120
km jest oblegane przez Niemców i Au−
striaków. Zadbane wille i domki letnisko−
we otoczone ogrodami i kwiatami to naj−
częstszy widok „balatońskiej riwiery”. Ci,
którzy spodziewają się piaszczystych
plaż, z pewnością mogą się czuć zawie−
dzeni. Ich brak zrekompensuje za to cie−
pła jak w Morzu Śródziemnym woda.
Oprócz Budapesztu i Balatonu, wizytów−
ką Węgrów są kąpieliska lecznicze (rolę
takowego pełni nawet 3−milionowy... Bu−
dapeszt). Lato na Węgrzech to gwaran−
cja słońca, wspaniałych owoców oraz do−
brego wina. Ceny nawet w ekstrawaganc−
kich dzielnicach Budy i Pesztu podobne
są do krajowych. Ostra węgierska kuch−
nia zyskała sławę daleko poza Europą.
Od lat węgierskim drogom niewiele moż−
na zarzucić. Przejazd autostradami jest
płatny. Obowiązuje mieszany system wi−
nietek i opłat przy bramkach.
Pamiętajmy, że kierując się dalej na po−
łudniowy−wschód Europy opuszczamy
nową Unię Europejską. Bez paszportu
i zielonej karty dalej nie pojedziemy.

W latach 80. na wyjazd do Jugo−
sławii pozwalali sobie tylko nie−

liczni. Kraj ten jawił się jako przedsio−
nek Zachodu. Od roku 1995, czyli od
zakończenia wojny bałkańskiej, do nie−
podległej CHORWACJI jeżdżą setki
tysięcy Polaków. Chorwacja to przede
wszystkim niesamowicie urozmaicone
krajobrazowo wybrzeże. Zatoki, sło−
neczne wyspy, cyple, półwyspy. Natura
obdarzyła Chorwację przyrodą. Wspa−

niałe są także zabytki starówek w Du−
brovniku, Splicie (Pałac Dioklecja−
na) czy w Puli (Amfiteatr). W drodze
na Wybrzeże Dalmatyńskie warto
zahaczyć o położone w dziewiczym le−
sie Jeziora Plitwickie. Niestety,
u podnóży skalistych gór Chorwacji,
piaszczystych plaż jest jak na lekar−
stwo. Lepiej pod tym względem jest
w sąsiedniej CZARNOGÓRZE. Na
tym, należącym do REPUBLIKI SER−
BII I CZARNOGÓRY, wybrzeżu nie
brakuje piaszczystych plaż oraz zabyt−
kowych, kamiennych miasteczek (Bu−
dva, Kotor). Drogi w Dalmacji są wą−
skie, kręte i niebezpieczne. W wielu
miejscach – szczególnie nad przepaścia−
mi – brakuje barierek ochronnych. Za−
chowajmy zatem ostrożność.
Jadąc z Węgier na południe i wschód,
w ciągu jednego dnia docieramy do RU−
MUNII. Wiele krzywdzących ten kraj
i jego mieszkańców opinii na długie lata
przepędziły stamtąd Polaków. Ale tu−
ryści z Zachodu wiedzą, że Rumunię
warto poznawać. Kilka regionów tego
kraju postawiło na turystykę. Głównie
Siedmiogród (Transylwania) w cen−
trum kraju, czyli Kraina Drakuli, śre−
dniowiecznych zamków (Sighisoara
i Cluj) i twierdz oraz Mołdawia (Iasi,
Suceava) na wschodzie z malowany−
mi klasztorami. Krótka linia brzego−
wa (120 km) powoduje, że na piasz−
czystych plażach rumuńskiej riwiery
jest tłoczno. Lepiej zatem zwiedzać
wnętrze kraju. Tym bardziej, że zna−
komita rumuńska benzyna jest w Eu−
ropie najtańsza. Rumuńskie drogi poza
miastami – wbrew niektórym opiniom
– są lepsze od polskich. Darmowe au−
tostrady – wciąż nieliczne. Ceny w skle−
pach, niestety, już prawie jak w Polsce.

Dużo większy wybór oferuje dłuż−
sze wybrzeże czarnomorskie

w BUŁGARII. Nowoczesne ośrodki ho−
telowe z potężnymi, piaszczystymi pla−
żami (Słoneczny Brzeg, Złote Piaski,

W Europie główny sezon turystyczny przypada na lato. Większość
przewodników ostrzega, że w tym czasie nikt nie ucieknie od tłumów.
Postaramy się udowodnić, że niekoniecznie musi tak być. Odpowiednio
wczesne zaplanowanie podróży, pomoże nam spędzić wymarzony urlop taki,
jaki planowaliśmy przez cały rok. Wiedza o plusach i minusach miejsca, dokąd
się wybieramy, skutecznie wyeliminuje niepotrzebne rozczarowania.
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Ałbena) przeplatają się z romantyczny−
mi miasteczkami pełnych zabytków (Ne−
sebyr, Sozopoł). Tym, którzy nie lubią
morskiego zgiełku, polecamy piękne, pra−
wie puste plaże koło Obzor, Szkorpi−
łowci (środek wybrzeża), czy Sinemo−
rec i Rezovo (na południu). O nocleg
w pensjonatach za równowartość 20 zło−
tych nie jest tam trudno. Nie mniej cie−
kawe, a znacznie rzadziej odwiedzane,
jest wnętrze Bułgarii. Setki schowanych
w górach klasztorów (np. Riłski czy
Baczkowski), romantyczne miasteczka
z kamiennymi cerkwiami u stóp gór Pi−
rin (Mełnik, Bansko) czy Rodopy (Szi−
roka Łyka) to niesłusznie omijane przez
naszych turystów miejsca. Ceny w buł−
garskich restauracjach są dla nas wciąż
bardzo atrakcyjne, a wybór dań spory.
Główne bułgarskie drogi są w lepszym
stanie niż polskie, a ceny paliw zbliżone
do rumuńskich.

Jadąc dalej na południe mamy do
wyboru dwa kraje−klasyki – GRE−

CJĘ i TURCJĘ. Pamiętajmy, że tu−
rystyczne regiony tych krajów oddalo−
ne są od polskich granic o ponad 2 tys.
km. Lepiej zatem dostać się tam sa−
molotem (ok. 3 godzin lotu). Zabytki
Grecji polecić możemy zawsze,
z wyjątkiem tego lata! A to w związ−
ku z letnią Olimpiadą, która w sierp−
niu odbędzie się w Atenach i okolicach.
Omijajmy zatem stolicę przede wszyst−
kim ze względu na tłok, drożyznę i nie−
prawdopodobne środki bezpieczeństwa.
Zupełnie inaczej, czyli normalnie po−
winno być na greckich wyspach (np.
na piaszczystych plażach Skiathos),
Krecie, Rodos czy Kos. Różnorodna
jest Riwiera Olimpijska u stóp Olim−

pu (2917 m) skąd obowiązkowy jest
jednodniowy wypad do Klasztorów
Meteora. Nieznane są u nas dzikie
góry Macedonii i Epiru, gdzie czeka−
ją najmniej uczęszczane w Europie
szlaki. Sąsiednia TURCJA szczyci się
jeszcze dłuższą od Grecji linią brzego−
wą czterech mórz – Egejskiego, Czar−
nego, Marmara i Śródziemnego. Spore
odległości powodują, że opalając się
w kurortach śródziemnomorskich nie−
łatwo jest zwiedzać wnętrze kraju (np.
cuda natury w Kapadocji czy skalne
wodospady Pamukkale). Będąc np.
w Ayvalik nad Morzem Egejskim, nie
zapomnijmy o lekcji historii w pobli−
skim Pergamonie, Troi czy Efezie.
Przeżyciem jest wizyta w mieście nad
Bosforem, metropolią dwóch kontynen−
tów – pełnym meczetów i sułtańskich
skarbów Stambule. Drogi w Grecji czy
Turcji są bardzo różnej jakości. Auto−
strada z Salonik do Aten budowana jest
już... kilkanaście lat. Przybywa nato−
miast autostrad w okolicy Stambułu.

Zbyt utarte, stałe trasy turystyczne
od pewnego czasu nie pozwalają

Polakom poznać wielu zakątków
WŁOCH. Pielgrzymki do Rzymu z po−
bieżnym zwiedzeniem Florencji czy
Asyżu to zdecydowanie za mało, by
mówić, że poznaliśmy Italię. Latem
zdecydowanie odradzamy Wenecję.
Nieprawdopodobny tłum zniechęca nas
do podziwiania miasta na wodzie. Pa−
łac Dożów czy bazylikę Św. Marka
zobaczmy wiosną lub jesienią. To samo
dotyczy zurbanizowanych kurortów nie−
opodal Wenecji (Lido di Jesolo). Mi−
łośnicy morskich wakacji powinni skie−
rować się w stronę Kampanii (Neapol,

Pompeje, romantyczną wyspę Capri),
Kalabrii (rejon Reggio di Calabria),
czy Sycylii (Syrakuzy). Spragnionych
ciszy i spokoju zaprasza, wciąż nie do
końca odkryta, Sardynia. Z włoskiego
Livorno promem można popłynąć na
francuską Korsykę. Nawet w sezonie
ta górzysta, ale nie pozbawiona piasz−
czystych plaż wyspa nie przypomina
międzynarodowego tłoku Lazurowego
Wybrzeża.
Włoskie drogi i ich oznakowanie
przez wielu uznawane są za najlep−
sze na świecie. Liczne autostrady
Italii są płatne.

Kończąc turystyczny przegląd w pi−
 gułce nie sposób pominąć HISZ−

PANII. I tu – podobnie jak we Włoszech
– zbyt często jeździmy do najbliższego
Polsce regionu. Katalonia z jej stolicą
Barceloną (najoryginalniejsza w Euro−
pie architektura Gaudiego) jest nie−
wątpliwie urzekająca, ale, pokonując
całą niemal Europę, koniecznie od−
wiedźmy środek (wnętrze kraju to peł−
na zabytków Meseta) i południe Hisz−
panii. Fani plażowania wybierają
przede wszystkim wybrzeże śródziem−
nomorskie (Costa del Sol czy Costa
Blanca). Dla wielu obieżyświatów po−
łudnie Hiszpanii to najpiękniejszy re−
gion Europy. Kuszą szczególnie zabyt−
ki Grenady (Pałac Alhambra), Cor−
doby (sztuka muzułmańska z czasów
mauretańskich), Sewilli (słynna ka−
tedra). Hiszpańskie drogi mogą wzbu−
dzać zazdrość.

Niestety, rzadko (głównie za wzglę−
du na odległość) spotkać można

polskich turystów w PORTUGALII.
W czerwcu i lipcu znalezienie noclegu
i zwiedzanie tego małego kraju może
być utrudnione ze względu na finały pił−
karskich mistrzostw Europy. Położona
nad Atlantykiem Lizbona, z jej pała−
cami, fontannami i placami to jedna
z najpiękniejszych stolic Europy. Piel−
grzymi na dłużej powinni zatrzymać się
w słynnej Fatimie. Całe wybrzeże (poza
Lagos) to piękne, piaszczyste plaże.
Ocean – nawet przy bardzo upalnym
lecie – nie jest jednak zbyt ciepły (21−
22 stopnie). Wyjazd w październiku nie
musi być zatem mniej udany niż w lip−
cu. Koszty wakacji na Półwyspie Iberyj−
skim podnosi trzydniowa zwykle pod−
róż. Będąc już na miejscu, spotkamy
całkiem umiarkowane ceny.
Na której stronie otworzyć zatem na−
sze domowe atlasy? Każdy zakątek róż−
norodnej „starej” Europy wart jest na−
szej obecności.

CHRYSTIAN ŚLUSARCZYK
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– Nie mam z czego żyć, brakuje mi pie−
niędzy na podstawową egzystencję –
mówi rozżalony. – No bo jak wyżyć za
pięćset złotych miesięcznie? Z czego opła−
cić media, telefon, o remoncie sypiącego
się domu nie wspominając? W dodatku
opiekuję się starszą matką...
Jego sportowa kariera trwała bez mała
dwanaście lat. Mieszkał w Brzesku, więc
najbliżej mu było do tarnowskiej Unii.
Był jej zawodnikiem w latach 1967−70,
później przeniósł się do Motoru Lublin,
z którym w 1976 roku awansował do eks−
traklasy. Dwa lata później, po skompli−
kowanym złamaniu kręgosłupa, orzeczo−
no 100 procent inwalidztwa i przyznano
świadczenia rentowe. Dwukrotnie prze−
żył śmierć kliniczną, miał 22 złamania
i liczne lżejsze obrażenia.
O swych osiągnięciach sportowych nie
mówi zbyt chętnie. Wywalczony Puchar
Polskiego Związku Motorowego, sukcesy
w rywalizacji o ”Złoty Kask”, spektaku−
larne zwycięstwa z takimi mistrzami
speedway’a jak: Jerzy Szczakiel, Paweł
Waloszek, Edward Jancarz, Zenon Plech,
czy tarnowscy koledzy – Bogusław No−
wak, Eugeniusz Błaszak i Zygmunt Pyt−
ko. Toczył też pasjonującą walkę z mi−
strzem świata, legendarnym Nowoze−
landczykiem Barry Briggsem. Ale przede
wszystkim był potrzebny drużynie, zdo−
bywając dla niej ważne punkty w me−
czach ligowych.
– Formalnie byłem pracownikiem tarnow−
skich Azotów i FSC w Lublinie – wyja−
śnia. – Taki był wtedy system utrzymy−
wania sportowców. Najgorzej nie było, ale
kokosów nie można się było dorobić –
kiepska pensja z zakładu pracy i premie
za wywalczone punkty na torze. To nie
to, co teraz.
Ściganie na żużlowym motocyklu to nie−
bezpieczny i okrutny sport. By zwyciężyć
rywale nie przebierają w środkach. Wal−
ka o miejsce w drużynie również jest bez−
względna. Określenie speedway’a czar−
nym sportem dla Drużkowskiego przy−
biera dosłownego znaczenia.
– Moje najcięższe wypadki spowodowa−
ne były dziwnymi, rzadko spotykanymi

Kolizje za metą
Józef Drużkowski upadał na żużlowym
torze wielokrotnie, ale za każdym
razem potrafił się podnieść. Nie tracił
nadziei nawet wówczas, kiedy lekarze
zabronili siadać na motocykl. Ale dopiero
teraz bywa bezsilny wobec codziennych
zderzeń z prozą życia. Mówi, że ludzka
znieczulica jest boleśniejsza niż
zetknięcie z nawierzchnią toru przy
prędkości stu kilometrów na godzinę.

usterkami motocykla – wspomina. –
W 1975 roku, podczas meczu ze Startem
Gniezno, przy wejściu w wiraż pękł hak
udowy. Ledwie przeżyłem upadek. Innym
razem, na torze w Lublinie w spotkaniu
ze Śląskiem Świętochłowice, przy pełnym
gazie złamał się widelec. Nikogo nie zła−
pałem za rękę, ale po pewnym czasie
uświadomiłem sobie, że nie mógł to być
przypadek. To musiała być sprawka ry−
walizujących o miejsce w drużynie kon−
kurentów. Ale to wszystko udało mi się
przeżyć. Pytam się jednak teraz: po co?
Pomiędzy medalami, pucharami, dyplo−
mami i prasowymi wycinkami leżą ster−
ty dokumentów: karty szpitalne, orzecze−
nia lekarskie, wnioski do rozmaitych in−
stytucji o zapomogi oraz kolejne petycje
o przyznanie renty specjalnej.
Dopóki istniała, do 2001 roku, otrzymy−
wał niewielką pomoc z Fundacji „Gloria
Victis”. W tym roku odmówiono kontynu−
acji świadczenia z funduszu Polskiego
Związku Motorowego. Tłumaczono zbyt
szczupłymi środkami finansowymi w bu−
dżecie. Nadzieja pozostała w pozytyw−
nym rozpatrzeniu wniosku przez preze−
sa Rady Ministrów. Jedynie on mógłby
przyznać byłemu sportowcowi rentę spe−
cjalną. Przekonuje, że jako pracownik
państwowego zakładu oddelegowany był
do wykonywania swych obowiązków na
torze żużlowym, więc w myśl prawa po−
winno się uznać, że wypadkowi uległ
w pracy. Nikt przy tym nie kwestionuje
jego kalectwa i złego stanu zdrowia, któ−

re nie pozwala mu na podjęcie pracy za−
robkowej. Wszyscy udzielają pisemnego
wsparcia w ubieganiu się o przyznanie
dodatkowego świadczenia. Polecające pi−
sma napisali m.in: Lech Pikuła – prze−
wodniczący Rady Miejskiej w Brzesku,
wstawił się za nim parlamentarzyści –
Józef Sztorc i Izabella Sierakowska.
W 2001 roku słowa otuchy, ale nic poza
tym, otrzymał od Mieczysława Nowickie−
go, ówczesnego prezesa Urzędu Kultury
Fizycznej i Sportu. Podobny skutek od−
niosły listy pisane do Jolanty Kwaśniew−
skiej i Jolanty Banach – Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
– Gdzie jeszcze mam żebrać? – pyta roz−
goryczony Józef Drużkowski. – Kiedy
słyszę o emeryturach dla kombatantów
PRL to szlag mnie trafia. W jak najszyb−
szym terminie powinienem poddać się
trzem operacjom kręgosłupa, za które
częściowo muszę zapłacić. Pytam się –
z czego?!
Uważa, że wystarczyłaby dobra wola
urzędników, by polepszyć jego beznadziej−
ną sytuację. – Nikt nie chce mnie zrozu−
mieć, zasłaniają się nieżyciowym prawem
– twierdzi. – Ale ja nie poddam się, bo
inaczej musiałbym się chyba powiesić.
Nie, na pewno nie poddam się, chociaż
ból pokrzywionego kręgosłupa jest cza−
sem nie do zniesienia. Pisałem do mini−
stra, premiera, prezydenta. Jeśli trzeba
będzie, napiszę raz jeszcze...

MAREK LATASIEWICZ

Józef Drużkowski otrzymał kolejną negatywną odpowiedź...
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Brzeszczanie awans do finałów zapew−
nili sobie, wygrywając bezdyskusyjnie wo−
jewódzkie eliminacje. Kosztowny wyjazd
na drugi koniec kraju był możliwy dzięki
wsparciu sponsorów – Urzędu Miejskie−
go w Brzesku i Małopolskiego Szkolnego
Związku Sportowego. Sponsorami byli
także Wacław Jawor, Kazimierz Wawry−
kiewicz i rodzice zawodników.
W fazie eliminacyjnej turnieju w Świno−
ujściu drużyny podzielone na cztery grupy
rozgrywały mecze systemem każdy z każ−
dym. W swojej grupie brzeszczanie zmie−
rzyli się z ekipą Publicznego Gimnazjum
nr 2 ze Skarżyska Kamiennej, której ule−
gli w tie−breku 1:2. Kolejnym przeciwni−
kiem była drużyna Gimnazjum nr 4 z Kro−
toszyna. Nasi zawodnicy pokonali ją w se−
tach 2:1. Pierwsze miejsce w grupie
zapewniło zwycięstwo nad zawodnikami
Gimnazjum Miejskiego z Leżajska w sto−
sunku 2:1. Dalsza część rozgrywek pro−
wadzona była systemem pucharowym.

Brzescy siatkarze zmierzyli się z Gimna−
zjum nr 1 z Pucka. Pewne zwycięstwo 2:0
dało w efekcie podopiecznym trenera Ja−
nusza Kukułki miejsce w gronie ośmiu naj−
lepszych zespołów w Polsce. W walce
o ćwierćfinał PG 2 spotkało się z zawodni−
kami Gimnazjum Miejskiego w Miliczu,
ulegając jednak po zaciętej walce 0:2.
W meczu zaś o 7. miejsce nasza drużyna
pokonała reprezentantów z Głogowa.
– To było wielkie przeżycie dla mojej dru−
żyny – mówił trener Kukułka. – Wierzę,
że sukces ten zmobilizuje chłopców do
pracy i zaprocentuje to następnymi osią−
gnięciami...
Wyróżniającymi zawodnikami w druży−
nie z Brzeska byli Maciej Kural oraz
Paweł Mleczko. Niewiele ustępowali im
pozostali członkowie zespołu: Grzegorz
Kucharski, Przemysław Trela, Maciej
Stolarz, Kamil Augustyn, Piotr Cygna−
rowicz, Wojciech Nowak, Piotr Kuciel
oraz Radosław Przeklasa.

06.06.04
Victoria Witowice – OKOCIMSKI 0:1
Bramka dla OKS−u: Palej
OKS: Szuba – Brytan (72 Kostecki),
Paweł Stawarczyk, Manelski, Policht, Ja−
gła, Bryl, Dzięciołowski, Sacha, Palej
(62 Seidler), Pachota (62 Okas).

09.06.04
OKOCIMSKI – Poprad Muszyna 4:1
Bramki dla OKS−u: Palej 2, Bryl, Sacha
OKS: Szuba – Kulka, Manelski, Sakowicz,
Paweł Stawarczyk (46 Piotr Stawarczyk),
Pachota (46 Kostecki), Okas, Sacha, Bryl
(69 Rojkowicz), Brytan (46 Drużkowski),
Palej.

13.06.04
Tarnowia – OKOCIMSKI 1:2
Bramki dla OKS−u: Palej
OKS: Żmuda, – Policht, Sakowicz, Piotr
Stawarczyk (64 Kulka), Okas, Kostecki,
Dzięciołowski, Jagła (46 Musiał), Rojko−
wicz, Seidler (46 Brytan), Drużkowski
(46 Palej).

19.06.04
OKOCIMSKI – Bocheński KS 6:1
Bramki dla OKS−u: Piotr Stawarczyk,
Jagła, Sakowicz, Palej 3
OKS: Szuba – Policht, Sakowicz, Piotr
Stawarczyk, Okas (46 Pachota), Dzięcio−
łowski (46 Manelski), Kostecki, Jagła (46
Sacha), Bryl, Brytan (46 Palej), Seidler.

Tabela końcowa
1. OKOCIMSKI 34 86 90−31
2. Kolejarz Stróże 34 79 73−20
3. Unia Tarnów 34 65 72−36
4. Glinik Gorlice 34 52 50−35
5. Poprad Muszyna 34 47 63−39
5. Dunajec N. Sącz 34 46 43−40
7. Huragan Waksm. 34 46 37−46
8. Tarnovia 34 44 33−45
9. Wolania W. Rzędz. 34 43 42−66
10. Victoria Witowice. 34 41 39−49
11. Lubań Maniowy 34 41 54−65
12. BKS Bochnia 34 40 38−53
13. Malinex Kobyl. 34 40 43−58
14. Tuchovia 34 39 59−67
15. Orkan Szczyrzyc 34 38 33−41
16. Wisła Szczucin 34 37 45−81
17. Wierchy Rabka 34 35 47−73
18. Polan Żabno 34 33 41−60

ŚWIETNIE spisała się drużyna strzel−
ców Urzędu Miejskiego, która w rywa−
lizacji pięciu ekip okazała się bezkon−
kurencyjna na powiatowych zawodach
w Niedźwiedzy. Nasz team występował
w składzie: Bogusław Babicz, Jan
Waresiak, Ryszard Janicki i Jaro−
sław Pasierb. Kolejne miejsca zajęły
– Starostwo Powiatowe i Urząd Gmi−

Sporym osiągnięciem młodych brzeskich siatkarzy, reprezentujących
Publiczne Gimnazjum nr 2 zakończyła się rozgrywana w Świnoujściu
Ogólnopolska Gimnazjada 2004. Nasz zespół, prowadzony przez trene−
ra Janusza Kukułkę, w mocnej obsadzie 16 najlepszych ekip w Polsce
zajął bardzo dobre siódme miejsce.

Siódmy zespół w Polsce!

Ponad pięćdziesięciu uczestników w wieku do lat 15 stanęło na starcie tradycyjnie
organizowanych z okazji Dnia Dziecka przez Zarząd Koła PZW Brzesko−Miasto za−
wodów wędkarskich. Rywalizowano – jak zwykle – na „Trzech Stawach”.
W kategorii do lat 10 najlepsza okazała się Patrycja Wawryka, która w trakcie
zawodów otrzymała zaszczytną odznakę „Wzorowego Młodego Wędkarza”. Patrycja
wyprzedziła Kacpra Węgrzyna i Mikołaja Kusiaka.
W kat. do lat 15 triumfował Michał Zydroń, przed Tomaszem Kurtyką i Micha−
łem Gurgulem.
Najlepsi otrzymali nagrody, i puchary, ufundowane przez burmistrza Jana Musiała.
Sponsorami zawodów byli: Urząd Miejski, Starostwo Brzeskie, Brzeska Oficyna Wy−
dawnicza, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich, hurtownia „Błysk”, firma
„KOBA−M”, firma budowlana „JAWOR”, Zakłady Mięsne „Chabura”, zakład cukier−
niczy pana Mularza, Kazimierz Pieprzyk i Marek Gnyla.

Dzień Dziecka na Trzech Stawach

ny w Iwkowej. Na czwartym miejscu ex
equo uplasowali się przedstawiciele UG
Czchów i UG Szczurowa. W klasyfika−
cji indywidualnej zwyciężył natomiast
Tomasz Koprowski z Iwkowej, wy−
przedzając Ryszarda Janickiego i Bo−
gusława Babicza z Brzeska.
Sponsorami powiatowych zawodów
byli: Krzysztof Szafrański – właści−
ciel huty szkła „Damara” w Dębnie,
Urząd Miejski w Brzesku, Starostwo
Powiatowe oraz Browar Carlsberg
Okocim SA. iw

Mają oko!

Redaguje MAREK KOTFIS

IV−LIGOWE OSTATKI
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Z Brzeskiem dłużej związani byli jego
rodzice – Maria i Stanisław – oboje na−
uczyciele. Ojciec był znanym profesorem
Liceum Ogólnokształcącego w latach 60.

Urodził się 17 marca 1962 roku w Boch−
ni, w Brzesku uczęszczał do Szkoły Pod−
stawowej nr 1. W 1972 roku wraz z ro−
dzicami przeprowadził się do Międzyz−
drojów. Tam ukończył szkołę
podstawową, natomiast w Świnoujściu
liceum ogólnokształcące. Po studiach hi−
storycznych na Uniwersytecie Szczeciń−
skim, podjął pracę w Liceum Ekonomicz−
nym w Świnoujściu, mieszczącym się
w jednym budynku z Liceum Ogólno−
kształcącym, w którym pracował Jego oj−
ciec. W tym czasie zorganizował redak−

Janusz Nowiński
(1962 – 2003)

Matce mojej za cierpienie, cierpli−
wość i za to, że jestem tym, kim
jestem

A gdy zły czas minie
Odbije się echem
Sława o twym synie
Wraz z świeżym oddechem
Ale zanim skronie
Owieńczy me chwała
Śmiej się Matko moja
Matko moja, Matko
Ukochana

Jerzy Cyga
Jadowniki Mokre, maj 2003

Autor wiersza, po tragicznym wy−
padku został przykuty do inwa−
lidzkiego wózka. Nowa sytuacja
życiowa wyzwoliła w nim energię
pisania, zdradzając literackie ta−
lenty. Zapis jego dramatycznych
przeżyć opublikujemy w następ−
nym wydaniu BIM−u.

Bibliotekę brzeskich monografii uzupełniło w ostatnim czasie kil−
ka interesujących pozycji. Jedną z nich jest tom, który w 50. rocz−
nicę święceń kapłańskich wydał ks. Franciszek Kostrzewa. Doku−
mentuje powołania kapłańskie i zakonne z brzeskich parafii.
„Wezwał ich Pan” to książka niejednorodna. Z jednej strony
jest to przyczynek do historii miasta, a z drugiej publikacja dla
osób zaangażowanych w życie parafii.
Autor zadbał o zaznaczenie wykorzystanych źródeł archiwal−
nych i naukowych. Biogramy zmarłych sporządził na podsta−
wie dokumentów i relacji. Osoby żyjące same udostępniły dane
biograficzne na specjalnych ankietach. Niektóre z nich poważy−
ły się na napisanie refleksji o swoim powołaniu. Ks. Kostrzewa
te fragmenty wyróżnił inną czcionką, co sprawia, iż czytelnik
ani na chwilę nie gubi się w tekście i łatwo oddziela osobiste
wyznania od faktów. Autor ujawnia pasję dokumentalisty, któ−

UWAGA! CZYTELNICY
Zachęcamy do pisania wspomnień
o swoich niezwykłych przeżyciach
oraz o bliskich, związanych z Brze−
skiem. Teksty wraz z zdjęciami pro−
simy dostarczać do redakcji BIM−u.

cję i wydał pierwszą po drugiej wojnie
światowej gazetę w Międzyzdrojach „Go−
niec Międzyzdrojski”. Pełnił w nim funk−
cję redaktora naczelnego.
1 lutego 1994 roku, po wygraniu konkur−
su, został kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w Międzyzdrojach. Na tym
stanowisku pracował do sierpnia 2003
roku. Cały czas dokształcał się, kończąc
podyplomowe studia na kierunku Pra−
wo Administracyjne, po których otworzył
nawet przewód pracy doktorskiej z eko−
nomii. Ciężka choroba i śmierć okrutnie
przerwały te ambitne plany. Janusz No−
wiński zmarł 25 lutego 2004 r.
Pozostawił żonę Mirosławę i osierocił
7−letnie bliźnięta – Monikę i Michała.

Ojciec i syn – Stanisław i Janusz Nowińscy.

ry takie relacje pozostawia bez komentarza. Historyk−badacz
zamienia się nieustannie w żarliwego głosiciela wiary. Osobi−
ste doświadczenie ks. Franciszka Kostrzewy, jako opiekuna
duchowego i wychowawcy kandydatów do kapłaństwa, spra−
wia, iż całość napisana jest z pasją i zaangażowaniem. Publi−
kacja zaopatrzona jest w teksty modlitw o powołania. Biogra−
my wydają się pełnić funkcję ilustracji różnych dróg dochodze−
nia do jego rozpoznania. Poprzez konkretne przykłady czytelnik
ma zbliżyć się do tajemnicy wybraństwa.
„Wezwał ich Pan” jest książką historyczną, teologiczną i osobistą
zarazem. To modlitewnik i instruktaż. Autor umieścił w nim bo−
wiem także starannie oddzielone od całości krótkie charaktery−
styki poszczególnych zgromadzeń zakonnych. Treść jest staran−
nie podzielona przedmiotowo i historycznie. Osobno omówiono
powołania kapłańskie i zakonne. Te pierwszą grupę autor przed−
stawił w 4 działach: „Czasy najdawniejsze”, „Wiek XIX”, „Wiek
XX”, „Wiek XXI”. Braci i siostry zakonne zaprezentował zaś we−
dług zgromadzeń. Całość uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny,
zarówno współczesny jak i archiwalny oraz indeks osób.      ID

Wezwani z Brzeska…
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Badania naukowców z Queens Univer−
 sitety Belfast dowodzą, że 10−20−

sekundowe aplikowanie ozonu wystarczy,
aby zniszczyć 99,9% flory bakteryjnej na
powierzchniach zębów mlecznych i sta−
łych. Po ozonowaniu ubytku i po okresie
remineralizacji (specjalnym płynem i pa−
stą do zębów oraz buforową właściwo−
ścią śliny), nie ma konieczności wykony−
wania wypełnienia w zębie mlecznym.
Natomiast w zębach stałych z próchnicą
głęboką usuwa się tylko niepodparte
tkanki szkliwa zęba, bez preparacji zę−
biny (ulega ona remineralizacji). Wyko−
nanie uzupełnienia jest uzależnione od
potrzeb kosmetycznych pacjenta.
Ozon hamuje demineralizację zmian
próchniczych poprzez usunięcie metabo−
litów bakteryjnych, uniemożliwiając dal−
szy rozwój próchnicy. Ma on podwójny
wpływ na hamowanie procesu próchni−
czego. Wykazuje dużą skuteczność
i zwiększa potencjał remineralizacyjny zę−
biny (jej odbudowę), dla jonów wapnia
i fosforanów docierających na całą głębo−
kość ubytku.
Badania dowodzą, że ozonoterapia w po−
łączeniu z płukankami fluorkowymi, to
właściwy i wystarczający sposób leczenia
zmian próchniczych, w różnych grupach
wiekowych: od 0−6 lat, 7−14 i starsi.
Ostatnią grupą badanych były osoby po−
między 56 a 85 rokiem życia. Wykazano,
że zremineralizowane powierzchnie zęba
nie poddają się już próchnicy.

Ozonoterapia ma szersze zastosowa−
nie w stomatologii. Znosi nadwraż−

liwość przyszyjkową, dezynfekuje ubytki,
ratuje zęby przed leczeniem kanałowym
(eudodontycznym), które w razie koniecz−
ności przeprowadzam w profesjonalny spo−
sób, z użyciem specjalistycznego sprzętu
japońskiej firmy Morita (to endometr do
pomiaru długości kanału połączony z koń−
cówką do maszynowego opracowywania
kanału pilniczkami Ni – Ti). Po opraco−
waniu kanał można poddać ozonowa−
niu. Również w praktyce po oszlifowa−
niu żywego zęba, przed nałożeniem ko−
rony tymczasowej zabezpieczającej
kanaliki zębinowe, aby nie doszło do
ich zakażenia lub przed założeniem por−
celanowych prac protetycznych, można
powierzchnię zęba poddać ozonowaniu.
Jest to korzystne z tego względu, że nie
wymagane jest doszczętne usunięcie
zmian próchniczych, które nie poddane
działaniu ozonu należy koniecznie do−
czyścić i zabezpieczyć odpowiednim
materiałem. Żywe zęby oszlifowane na−
leży też pokryć specjalnymi preparata−
mi fluorenowymi. Zabieg ten jest nie−
zbędnie konieczny według wymogów
współczesnej stomatologii.

Sposób na próchnicę

Początek XXI wieku przynosi dla naszych pacjentów stomatologicznych nową
metodę leczenia próchnicy. Heal Ozon – urządzenie wyprodukowane przez
niemiecką firmę KAVO, służy do kontrolowanej ozonoterapii. Zasada lecze−
nia jest prosta: tlen z powietrza (O2) zamieniany jest w urządzeniu na ozon
(O3), który na powierzchnię zęba doprowadzany jest specjalną końcówką
z silikonowym kapturkiem, szczelnie obejmującym ozonowane pole. Ozon
następnie powraca do urządzenia i poprzez zestaw filtrów zostaje dezakty−
wowany w postaci tlenu. W czasie tego zabiegu ozon niszczy próchnicową
florę bakteryjną oraz rozkłada produkty metabolizmu bakterii.

Heal Ozon jest bezpieczny w stoso−
 waniu, nie ma możliwości dosta−

nia się ozonu do dróg oddechowych pa−
cjenta lub lekarza. W urządzeniu za−
montowany jest układ sprawdzający
szczelność pomiędzy kapturkiem sili−
konowym a zębem. Jest to konieczne
dla zachowania 100% bezpieczeństwa.
W razie nieszczelności aparat nie po−
daje ozonu i dlatego ubytki na po−
wierzchniach zęba, gdzie nie można
uszczelnić kapturka, nie mogą być ozo−
nowane. W przypadku gdy ubytek o roz−
ległych zmianach w zębie wykryty la−
serowym DIAGNOdentem, który nie
jest w pełni dostępny dla ozonu, należy
koniecznie i delikatnie otworzyć za po−
mocą wiercenia.
Do diagnostyki próchnicy można również
wykorzystać promienie rentgena w radio−
grafii cyfrowej. Pacjent może oglądnąć
ubytek na ekranie monitora z wykonanym
zdjęciem rtg. Również na monitorze pod−
łączonym do kamery wewnątrzustnej, za−
montowanym przy fotelu dentystycznym,
jest możliwość pokazania i diagnozowa−
nia zmian próchniczych na różnych po−

wierzchniach zębów w kolorze, z możliwo−
ścią rejestracji do pamięci komputera.
Dla młodych pacjentów mam niespo−
dziankę. Podczas zabiegu mogą na ekra−
nie oglądać film lub bajkę z płyty DVD.

Wszystkie te nowoczesne metody le−
czenia, dostępne w moim Specjali−

stycznym Gabinecie Stomatologicznym
nie zwalniają jednak pacjentów od pro−
wadzenia prawidłowej higieny jamy ust−
nej z zastosowaniem: nici dentystycznych,
szczoteczek jednopęczkowych, odpowied−
niej metody szczotkowania zębów, ade−
kwatnej do wieku i sprawności manual−
nej, płynów do płukania itp. Wszystko to
dla utrzymania dobrej kondycji zębów
i dziąseł. Ale o higienie i metodach to
w następnym artykule.

Lek. stomatolog
MAGDALENA SIUDZIŃSKA

Specjalista protetyki stomatologicznej
i stomatologii ogólnej

Brzesko ul. Gen. Okulickiego 32 c
tel. (14) 68−64−908

* Tekst sponsorowany

Gabinet dr Magdaleny
Siudzińskiej wyposażony jest
w najnowocześniejszy sprzęt...
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Choć otwarcie nowej restauracji
w Brzesku nastąpiło w połowie
stycznia, to już po kilku miesią−
cach funkcjonowania „Klimaty”
stały się renomowanym lokalem,
w którym chętnie spotykają się
mieszkańcy miasta. Gustowny
wystrój, smaczna kuchnia i miła
obsługa to walory, które tworzą
niepowtarzalny nastrój i dają gwa−
rancję, że jeśli ktoś już odwiedzi
restaurację przy ulicy Królowej
Jadwigi, to z pewnością znowu
tam powróci...

– Kraków ma swoje „Klimaty”, więc
pomyślałem, dlaczego nie ma ich mieć
Brzesko – wyjaśnia genezę nazwy swe−
go lokalu właściciel Bogusław Ką−
dziołka. – Początkowo miał to być ka−
meralny bar, a w efekcie powstała re−
stauracja z klasą, w której znajdzie swe
miejsce każdy, bez względu na wiek
i kulinarne gusta.
Bogusław Kądziołka, który wcześniej
prowadził motoryzacyjny zakład usłu−
gowy, podkreśla, jak ważna była pomoc,
jakiej przy urządzaniu lokalu udzielili
mu przyjaciele – Jerzy Kubala, Sła−
womir Lewniowski, Tadeusz Jur−
gała. Już po otwarciu restauracji nie−
zwykłą operatywnością wykazuje się,
pełniąca funkcję kierownika, Krysty−
na Trepa. Ale na oryginalny wystrój
wnętrz spory wpływ miał oczywiście
sam właściciel „Klimatów”, który m.in.
zawiesił na ścianach kilkanaście obra−
zów, przedstawiających bliskie jego
sercu łodzie żaglowe...
– Nie muszę nikogo przekonywać, że
równie ważna, jak wnętrze lokalu, jest
jakość serwowanych potraw – dodaje.
– To domena szefa kuchni – Piotra
Majchera oraz Barbary Pudełko –
specjalistki działu dań jarskich i cu−
kierniczych. Warto także wspomnieć, że
„Klimaty” są drugim w Brzesku loka−
lem gastronomicznym, który pod wzglę−
dem wyposażenia kuchni i sanitaria−
tów całkowicie spełnia wymogi unijne.
Ze swej strony dodajmy, że dodatko−
wymi atutami „Klimatów” są nie tyl−
ko lokalizacja restauracji na uboczu
miasta, ale także miły, młody perso−
nel. A w letnie wieczory na gości czeka−
ją urokliwe nadzwyczaj ogródki.
– Każdy znajdzie tutaj swój klimat –
zaprasza Bogusław Kądziołka...

Poniedziałek – godz. 1000 – świetlica internetowa w kinie „Bałtyk” (bilard, tenis stołowy, gry
świetlicowe, rozgrywki szachowe, konkursy karaoke, quizy muzyczne)
Wtorek – godz. 1000 – zajęcia taneczne
godz.1200 – zajęcia profilaktyczne pt: „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo"
−rozwiązywanie krzyżówek, zagadki o bezpieczeństwie, wykonywanie mapy miejsc bezpiecznych
i niebezpiecznych w mieście, zajęcia plastyczne
Środa – dzień sportowy – TKKF „Sokół” (tenis ziemny, tenis stołowy, koszykówka, piłka nożna,
zawody kręglarskie, zawody kometki)
Czwartek – godz. 1000 – basen
godz. 1200 – zajęcia profilaktyczne pt: Twoje zdrowie w twoich rękach (sposoby spędzania wolne−
go czasu); Zachowaj trzeźwy umysł (gry i zabawy), dyskusja; Agresja i jej przejawy (ankieta
„Przeciw agresji”)
−zajęcia plastyczne
Piątek – godz. 1000 – wyjście na rancho „Pasja” (grilowanie, zajęcia sportowe, gry i zabawy
ruchowe na świeżym powietrzu
godz. 1300 – zajęcia muzyczne, rytmiczne, konkursy, gry planszowe, filmy video
Ponadto dla dzieci uczęszczających na zajęcia przewidziane są bezpłatne wycieczki w dniach: 8, 13,
21 i 28 lipca. W sierpniu Miejski Ośrodek Kultury również zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjne
spotkania w godzinach od 1000 – 1400. Zajęcia będą odbywać się według podobnego harmono−
gramu jak w lipcu. Zmienią się tylko terminy wycieczek. Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu:  68−49−660.
Wolne miejsca na koloniach:
ZAKOPANE – turnusy: 15 – 26 lipca; 26 lipca – 6 sierpnia; SIANOŻĘTY – 4 −17 sierpnia
Inne wakacyjne imprezy:
10 lipca – koncert rockowy (Rancho PASJA)
23 lipca – koncert zespołów muzyki dawnej (Piwnica Brzeska)
21 sierpnia – piknik country (Rancho PASJA)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Zabudowa rowu odprowadzającego wody opadowe „
Opis przedmiotu zamówienia: Zabudowa rowu rurociągiem z rur zbrojonych betonowych o śred−
nicy 60 cm na odcinku o długości 83 mb.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo „WOLANKA”
Zakład Budownictwa Wodnego Drogowego
i Usług Sprzętowo – Transportowych, Wola Dębińska 190
Cena: 24 071,42 zł
Data udzielenia zamówienia 14 czerwca 2004 roku.

INFORMACJA O PRZETARGU
Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza Brzeska ogłasza przetarg na: „Przebudowę skrzyżo−
wania ul. Czarnowiejskiej z ul. Królowej Jadwigi i Okulickiego”
Przebudowę zaprojektowano w związku z wybudowaniem sygnalizacji świetlnej i obejmuje:
– rozebranie nawierzchni asfaltowej, chodników, krawężników, ław betonowych
– wbudowanie krawężników, ułożenie obrzeży, wykonanie chodnika z kostki brukowej
 – 420 metrów kwadratowych

– wykonanie poszerzenia jezdni o nawierzchni asfaltowej – 22 metry kwadratowe
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Elżbieta Grabowska, Urząd Miejski w Brzesku
pok. 110, tel. (0−14) 6863100, w. 138
Termin składania ofert – 01.07.2004 r. o godz. 10:00.
Data rozpoczęcia prac – lipiec 2004,
Data zakończenia – 30.08.2004

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Budowa szatni sportowej LZS w Porębie Spytkowskiej”,
 wykonanie stanu surowego budynku (bez fundamentów)
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Remontowo−
−Budowlanych i Sanitarnych,,ZURBIS”, ul. Ogrodowa 13, Brzesko
Cena: 47.255,13 zł
Oferta z najniższą ceną 47.255,13 zł
Oferta z najwyższą ceną 50.886,12 zł.

Klimaty
dla każdego

Wakacje w MOK – lato 2004
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