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Adam Nowak zagrał dla miasta,
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Okocimski Klub Sportowy zagwarantował zaś

swoim fanom nie mniejszą rozrywk
 – awans do III ligi.
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Nikt nie może mieć wszystkiego. Tak oczywisty truizm życie potwierdza na każ−
dym kroku i zmusza do wyborów. Te zaś stawiają przed koniecznością podej−
mowania decyzji, dlaczego lepsze będzie to lub tamto. Miarki uniwersalnej nie

ma, dlatego człowiek ocenia według własnej hierarchii wartości. Własnej, więc subiek−
tywnej, niedoskonałej i w znacznej mierze interesownej, bo mającej wzgląd na korzyść
jej wyznawcy. Oczywiście, własny zysk zawsze przykryć można zgrabnym zwrotem „dla
dobra przyszłych pokoleń, cierpiących sierot, wdów, kulejących kotów” i co tam jeszcze
wyobraźnia podsunie, byle tylko nie przyznać się, iż celem numer jeden pozostaje rzecz
zgoła odmienna.

Sposobów ukrywania się jest wiele. Ot, chociażby oficjalne przywoływanie wielkich
słów. Na czele listy stoi, rzecz jasna, „ojczyzna”. Dla jej dobra można nawet odmó−

wić komuś prawa do godności i wolności decyzji. Proces myślowy jest wtedy łatwy do
przewidzenia – skoro młodzi i zdolni opuszczają kraj w poszukiwaniu pracy, to należy
ich tu siłą zatrzymać. Kiedyś już próbowały tego władze totalitarne, a gdy złagodziły
podejście, to w środku sowieckiego obozu nagle powstał naród mobilny, który wraz z za−
chodnimi gumami do żucia „Donald”, tureckimi swetrami i włoskimi ortalionami do
porzuconego kraju sprowadził ducha zmian i… złamał twardy system.
Rolę zasłony dymnej pełnić mogą też przyszłe pokolenia. Rzekomo dla ich dobra pozo−
stawić mamy zapis teraźniejszości. Tylko kto zapyta o jego zawartość? Bezmyślne uwiecz−
nianie wszystkiego, co tylko nawinie się pod rękę lub muśnie ciekawskie ucho stworzy
magazyn rzeczy tyleż rozmaitych, co najzwyczajniej zbędnych. Wobec słuchacza można
też własną wygodę usprawiedliwić wymaganiami czasów i stwierdzić: „Mamy wszak
XXI wiek”. Natomiast o użyteczności zapomnieć.

Nie chcę tworzyć listy technik manipulacyjnych, bo nazbierałoby się ich na opasłe
tomiszcze. Chętnie jednak zapytam: co mówcy chcą osiągnąć, przywołując słowa

wielkie? W potoku składniowym wyświechtane, brudne od nonsensowności zdań, w ja−
kich je umieścił mówca, tracą znaczenie i przestają symbolizować świat wartości. Coraz
częściej służą jedynie do tworzenia hałasu w imię zasady: nie ważne co, byle mówić.
Dziwnym trafem osoby publiczne uważają, iż bełkot powiększy grono ich zwolenników,
zaś przywoływanie owych szlachetnych nazw zaskarbi im autorytet. Zapominają wszak,
iż wyborcy rozliczają ich z czynów, a nie obietnic. Liczą zapewne na ich słabą pamięć.
Jednak długo wodzić za nos przy użyciu tych samych chwytów niepodobna.
Jaki cel tkwi w mówieniu nonsensów? Ano taki, iż hałas staje się dowodem na istnienie.
Dodatkowo tworzy u odbiorcy stereotypowe przekonanie o dużej aktywności producenta
absurdalnych wypowiedzi.

Toniemy w powodzi słów. Wyławianie tych, za którymi stoją konkretne czyny
i osiągnięcia przypomina poszukiwanie igły w stogu siana. Kampania wyborcza

tuż tuż i już zasypują nas miliardy tekstowych konstelacji pozbawionych znaczenia,
a obliczonych jedynie na niszczenie przeciwnika. Podstawowy chwyt manipulacyjny
– sianie nienawiści właściwe jest tym, którym niedawno właśnie w Brzesku ks. Robert
Nęcek, rzecznik kurii metropolitalnej, wypomniał jako podstawową wadę Polaków
– brak dbałości o dobro wspólne.

Iwona Dojka

słowa
Wydrążone
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Radni uczcili chwilą ciszą ofiary pacyfi−
kacji ro−botniczych protestów z czerwca
1956 roku. Jednak wnioski z obrad po−
szczególnych komisji zmusiły ich do za−
jęcia się bieżącymi problemami. Zespół
rozważający zagadnienia zdrowia i pomo−
cy społecznej zaproponował zwiększenie
ilości bezrobotnych zatrudnianych przy
pracach społecznie użytecznych oraz roz−
ważenie możliwości intensywniejszej po−
mocy osobom starym i potrzebującym.
Komisja Prawa, Porządku Publicznego
i Promocji wystąpiła o sporządzenie wy−
kazu, opracowania lub folderu na temat
zabytków w gminie oraz o oznaczenie ich
tablicami. Grupa rewizyjna uznała za
zasadny sposób wydania środków z re−
zerwy finansowej burmistrza. Radni roz−
patrujący sprawy gospodarki finansowej
oddalili projekt uchwały Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej obniżający staw−
ki netto za najem lokali w budynkach
przy pasie drogowym w mieście, gdzie
wkrótce zaczną się roboty drogowe. Przed−
stawili też wniosek do burmistrza o zo−
bowiązanie społeczności Mokrzysk do
przedstawienia kilku koncepcji wykorzy−
stania niewykończonego budynku Domu
Ludowego. Komisja Gospodarki Komu−
nalnej wystąpiła o wsparcie finansowe
dla rekultywacji wysypiska w Jadowni−
kach, zorganizowanie debaty ze Starostą
Brzeskim na temat budowy biblioteki
oraz zaaprobowała ideę wykupu przez
samorząd działki o powierzchni 94 m kw.,
przy drodze na Bocheniec, co ma umożli−
wić jadowniczanom bezpieczne przekra−
czanie Grodnej.
Żadna z komisji nie miała obiekcji w spra−
wie wyznaczonych do głosowania projek−
tów uchwał. Wątpliwości wzbudził jed−
nak sposób przyznawania dotacji na or−
ganizację kolonii. Środki otrzymały tylko
stowarzyszenia. – Nasza komisja, roz−
patrując wnioski o fundusze, musi prze−
strzegać przepisów ustawy, a te nie do−
puszczają przydzielania pieniędzy zakła−

– Po co? Nie można inaczej? Ile nas to będzie kosztowało? – pytania o likwidację
Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wywołały gorącą dyskusję. Jednak, jak

uspokajał burmistrz, wymuszone zmianami w prawie o finansach publicznych powołanie
spółki komunalnej nie zagrozi zatrudnionym w niej osobom.

dom produkcyjnym – wyjaśniał nieprzy−
znanie pieniędzy firmie Andrzeja Ja−
rosza członek zespołu powołanego
przez burmistrza do podziału dotacji,
Marian Czarnik.

Granice profilaktycznie zamknięte
– To piąty rok z rzędu, w którym bezro−
bocie maleje. Jest to tendencja trwała –
podkreślał Andrzej Mleczko, zastępca
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Zgodnie z jego raportem w gminie jest
2224 osób bez pracy, podczas gdy w ubie−
głym roku liczba ta wynosiła 2455. Je−
dynie co dziewiąta posiada prawo do za−
siłku. Największy udział w gronie bez−
robotnych nadal mają kobiety,
mieszkańcy wsi oraz absolwenci zasad−
niczych szkół zawodowych. Co drugi bez
zatrudnienia nie ukończył 34 lat. Aż 863
osoby pozostają bez zajęcia dłużej niż
dwa lata. Niepokoi, iż spośród 2166 pod−
miotów gospodarczych w gminie 77 proc.
to firmy jednoosobowe, co zmniejsza
szanse na stworzenie nowych miejsc pra−
cy. W ubiegłym roku pojawiło się jedy−
nie 829 ofert zatrudnienia, najwięcej
z handlu, budownictwa, ochrony zdrowia,
pomocy społecznej i administracji pu−
blicznej. Natomiast w tym roku propo−
zycji było 355. Za pośrednictwem PUP
umowy zawarło 658 bezrobotnych.
Żywą reakcję wywołała uwaga dyrektora
Mleczki, iż jego instytucja udziela infor−
macji o zatrudnieniu w krajach UE.
– Prosilibyśmy, żeby ludzie młodzi mieli
pracę na terenie kraju – zareplikowała
Anna Kądziołka−Kukurowska. – Na
początku trzeba zamknąć granicę dla tych,
którzy ją opuszczają.
Trzeźwo zabrzmiał głos Zdzisława
Grodnego: – Wracamy w tej chwili do
idei państwa opiekuńczego. Te czasy
skończyły się bezpowrotnie.
Zaś dyrektor PUP przypomniał: – Sytu−
acja zmusza ludzi do szukania pracy za
granicą. Działa, niestety, szara strefa.

Do Krzysztofa Ojczyka upominającego
się  o bezrobocie wśród kobiet prelegent
zwrócił się ze spostrzeżeniem: – Prawda
jest taka, iż po kilku latach wychowywa−
nia dzieci panie są nieprzygotowane do
wejścia na rynek pracy. Prowadzimy szko−
lenia, ale czasem trudno jest zorganizo−
wać grupę, bo pomimo wcześniejszej de−
klaracji udziału, kobiety wycofują się.
Wątpliwości wzbudziła efektywność sta−
ży dla młodych ludzi. Mleczko podkre−
ślił, że jest to bardzo droga forma akty−
wizacji. Dla jednej osoby stanowi koszt
około 700 zł. – Podpisujemy umowy do
6 miesięcy, choć ustawa dopuszcza mak−
symalnie rok, by objąć stażami jak naj−
większą liczbę osób. Co druga zostaje
zatrudniona – podsumował.
Pytającemu o skuteczność szkoleń Ka−
zimierzowi Sproskiemu odparł: – Wy−
chodzimy naprzeciwko pracodawcom i or−
ganizujemy je na ich zapotrzebowanie.
Zatrudnienie wynosi potem około 30
proc. Drugi rodzaj aktywizacji to szko−
lenie indywidualne na miejscu pracy.
Pracodawca zobowiązuje się potem do
zatrudnienia. Tutaj efektywność wyno−
si niemal 100 proc.
Obecny na sali poseł Edward Czesak
przedstawił własną koncepcję zaradze−
nia problemowi: – Budowa dróg i budow−
nictwo mieszkaniowe mogą spowodować
rozwój kraju i zmniejszenie bezrobocia
wśród ludzi, którzy nie mają wyższego
wykształcenia.

Spis potrzeb
Lista planowanych i rozpoczętych
w tym roku inwestycji wznieciła dysku−
sję. – Proszę o chodnik, o wyburzenie
domu, który ma 300 lat i o ten chodnik
przy cmentarzu – domagała się dla
Szczepanowa Kądziołka−Kukurowska.
Jadwiga Kramer przypomniała fatal−
ny stan traktu dla pieszych przy ul. Bro−
warnej, na co kierownik Referatu Bu−
downictwa i Inwestycji, Roman Ol−
chawa uspokajał: – Jeżeli zrealizujemy
projekt, to wykonanie jest kwestią przy−
szłorocznego budżetu.
Dodał, iż utwardzenie ul. Brzegowej w Ja−
downikach zależy od wykonania odwod−
nienia, a to z kolei wymaga zgody na
przejście przez prywatny grunt. Właści−
ciel działki domaga się udrożnienia rowu.
W tym celu kierownik podjął już prace
projektowe. Zbigniewowi Mastalerzo−
wi przypomniał, iż zaczęły się dopiero
prace koncepcyjne nad stworzeniem sieci
dróg w powiecie na potrzeby ciężkich sa−
mochodów dojeżdżających do żwirowni,
a samorząd będzie partycypować w kosz−
tach jedynie na swoim terenie. Już po
wakacjach rozpocznie się budowa parkin−
gu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu.

M ę s k adecyzja
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Oddanie sali gimnastycznej w Jasieniu
nastąpi przed rozpoczęciem roku szkol−
nego. Później zakończą się roboty przy
hali sportowej w Okocimiu. Obecnie sa−
morząd poszukuje dotacji na stworzenie
budynku Ludowego Klubu Sportowego
w Porębie Spytkowskiej.
Na szereg pytań radnego Ojczyka odpo−
wiadał burmistrz Bogdan Dobranow−
ski: – Nigdy nie zaprzeczaliśmy, że na
ul. Kwiatowej potrzebny jest chodnik. Te−
raz mamy środki i zamierzamy go wybu−
dować. Nie rozpoczniemy modernizacji
Urzędu Miejskiego, dopóki nie pozyska−
my środków pomocowych na ten cel.

Na co nas stać?
Głosując, radni zgodzili się na bieżące
zmiany w budżecie, wynikające z pojawie−
nia się nowych dochodów i podjęcia się
przez samorząd kolejnych zadań. Nato−
miast wydanie upoważnienia dla burmi−
strza do zawarcia kilkuletniej umowy
wzbudziło wątpliwości Krzyszofa Ojczy−
ka: – Proszę o wyjaśnienie celowości i sen−
sowności tej uchwały.
– Jej celem jest wypełnienie zaleceń po−
kontrolnych – ripostowała Skarbnik
Gminy, Celina Łanocha. – W wypad−
ku każdej umowy wykraczającej poza
2007 rok przepisy wymagają uzyska−
nia upoważnienia dla burmistrza od
Rady Miejskiej. Tym razem ogłosiliśmy
przetarg na bankową obsługę budżetu
w latach 2006−2009, który zostanie roz−
strzygnięty w lipcu.
– Chciałabym wiedzieć, jakiej wielkości
kwoty będą udzielane na to zadanie?
Jakie będą kryteria rozpatrywania wnio−
sków? – pytała Agata Brzeska−Lebiec−
ka o treść uchwały o zasadach udziela−
nia dotacji na restaurację lub inne pra−
ce w budynkach wpisanych do rejestru
zabytków. – Udzielone środki będą do−
stosowane do możliwości budżetu – wy−
jaśniała Skarbnik Gminy. – Na podsta−
wie wniosków uzyskamy wiedzę o potrze−
bach w tym zakresie. Każda dotacja
zostanie poddana glosowaniu i potwier−
dzona, lub nie, uchwałą. Będziecie mieć
Państwo kontrolę na tym, komu i ile
pieniędzy przyznać.
– Te podmioty, który są właścicielami
zabytków, mogą ubiegać się o środki z bu−
dżetu państwa lub z funduszy europej−
skich. Gmina jest trzecią możliwością,
jakiej wcześniej nie było – komentował
burmistrz Jan Musiał. – Uchwała daje
nam legitymację prawną do wspomoże−
nia tych podmiotów. Zobaczymy, na co
będzie nas stać.

Utrzymać wpływ na czynsze
Dyskusja nad przekształceniem Miejskie−
go Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

podniosła temperaturę obrad. Projekt
uchwały przewidział bowiem powołanie
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpo−
wiedzialnością, co wzbudziło sprzeciw
Krzysztofa Ojczyka. – To najgorsze roz−
wiązanie z możliwych – powątpiewał
i proponował oddanie majątku w zarząd
jednemu z wydziałów Urzędu Miejskie−
go. Zbigniew Mastalerz zaś wystąpił z po−
mysłem na połączenie MZGM z BZK.
– Obowiązują nas prawne uwarunkowa−
nia, które wykluczają wdrożenie tych kon−
cepcji, wyjaśniał Sekretarz Gminy, Bo−
gusław Babicz: – Ustawodawca prze−
widuje, że zarząd własnością wspólną
może sprawować osoba fizyczna lub praw−
na. Jeżeli gmina ma zachować wpływ na
kierowanie majątkiem MZGM, to jedy−
nym dopuszczalnym sposobem jest po−
wołanie spółki kapitałowej. Druga ewen−
tualność to ogłoszenie przetargu i sprze−
daż. W tej chwili mamy trzy spółki
kapitałowe i żadna nie została sprywa−
tyzowana, choć MPEC, BZK i RPWiK
bardziej się do tego nadawały niż MZGM
– podkreślał. – Uchwała, którą macie
Państwo przed sobą, zmierza do zacho−
wania wpływu gminy na te mieszkania
i wysokość czynszów – przekonywał.
Za dyrektorem zakładu powtarzał, iż po−
wołanie rady nadzorczej nie zwiększy
kosztów, podobnie jak zachowanie jed−
noosobowego, dotychczasowego zarządu.
– Stawiam wniosek o głosowanie tej
uchwały – przerwał potok wypowiedzi
z różnych stron sali Edward Knaga.
– Dyskutowaliśmy dwa lata, co zrobić
z pałacem Götza i teraz on niszczeje. Są
dwie drogi: albo ktoś weźmie MZGM
w prywatne ręce, albo stworzymy spółkę
– celnie podsumował.
Konfliktową sytuację zażegnała radna
Brzeska−Lebiecka: – Ponieważ słowo „za−
wiązanie” budzi kontrowersje, proponuję
zastąpić je wyrazem „przekształcenie”.
Po tej poprawce uchwałę przyjęto. Radni
wsparli też starania burmistrza o uzy−
skanie dotacji z Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu na budowę sali spor−
towej w Okocimiu, zgadzając się na wy−
stawienie przez niego weksla „in blan−
co”, wymaganego w procedurach.

Kluczowe postulaty
W części obrad poświęconej na wolne
wnioski Katarzyna Pacewicz−Pyrek
postulowała kontrolę stanu placów za−
baw, natomiast Leszek Klimek prosił
o interwencję samorządu w sprawie likwi−
dowanych, porannych i popołudniowych
połączeń kolejowych z Krakowem. Czte−
ry pomysły zgłosiła także Anna Kądzioł−
ka−Kukurowska: – Uważam, że urząd wi−
nien natychmiast kupić nowy sprzęt do
nagrywania sesji, bo ten, który mamy,

TEGOROCZNE
INWESTYCJE W GMINIE

* Modernizacja ulic: Głowackiego,
Kościuszki, Brzegowej, Armii Ludowej
w Brzesku
* Budowa chodnika przy ul. Jana
Pawła II, Kwiatowej, Pomianowskiej,
Królowej Jadwigi w Brzesku oraz
łączącego oś. Jagiełły przy z ul. Królo−
wej Jadwigi
* Parking przy ul. Uczestników Ruchu
Oporu i Królowej Jadwigi w Brzesku
* Remont chodników na ul. Mickiewi−
cza, Ogrodowej, Wyszyńskiego, Asnyka,
Grunwaldzkiej, Legionów Piłsudskiego
* Nowe nakładki asfaltowe
* Modernizacja ul. Brzeskiej w Jadownikach
* Wykonanie utwardzonej nawierzchni
na drodze na Bocheniec
* Budowa ul. Akacjowej w Sterkowcu
* Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu
i dokończenie sali gimnastycznej
* Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu
* Realizacja trzech etapów programu
„Rozwój Gospodarczy Gminy Brzesko”
* Montaż lamp ulicznych w Buczu
* Dobudowa nowych oświetleń
(ul. Garbarska, Słoneczna w Brzesku,
ul. Podmiejska w Jadownikach,
Wokowice przy granicy z Łękami,
ul. Siostry Faustyny w Mokrzyskach,
strona południowa w Porębie
Spytkowskiej, ul. Nowy Świat
i Kasztanowa w Jasieniu, oś. Widok
i ul. Św. Stanisława w Szczepanowie)
* Wykonanie projektu technicznego
oświetlenia w Mokrzyskach
* Budowa magistrali wodociągowej
Bochnia−Brzesko
* Uzbrojenie Pomianowskiego Stoku
* Projekt techniczny budynku Powiato−
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

jest za stary. Drugi ważny wniosek doty−
czy klimatyzacji tego pomieszczenia –
akcentowała. – Czy nie można samocho−
dów zza magistratu przenieść przed bu−
dynek, a tu umieścić ławeczki i kwiatki?
– pytała. – Dobrze by było, żeby z tyłu
też było ładnie. W Słupsku będzie poświę−
cony pomnik ojca Pio, a w naszym mie−
ście nie ma nawet ulicy! – upominała się.

Iwona DOJKA

SPRZEDAM działkę budowlaną
10−arową w Brzesku przy ul. Jasnej.

Działka ma atrakcyjne położenie.
Kontakt: (014) 663 18 45,

kom. (692) 331 561.
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WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zadecydował o likwidacji Biura
Paszportowego w Brzesku. Ten
dokument mieszkańcy będą zała−
twiać w Tarnowie lub Krakowie.

RADA SOŁECKA w Jadowni−
kach rozliczyła się przed miesz−
kańcami z dotacji, jaką otrzyma−
ła z budżetu gminy. Za 8 tys. zł
kupiła sprzęt nagłaśniający dla
Domu Ludowego.

BLISKO 3 TYS. ZŁ. otrzymała
Rada Sołecka w Sterkowcu. Pie−
niądze przeznaczyła na zakup rur
do zabudowy przydrożnych rowów.

POSEŁ EDWARD CZESAK,
reprezentujący Prawo i Sprawie−
dliwość oraz Przewodniczący Za−
rządu Powiatowego Platformy
Obywatelskiej, Krzysztof Du−
dziński 27 czerwca podpisali po−
rozumienie, czym przypięczętowa−
li wspólny start obu partii w wy−
borach samorządowych, zarówno
w gminie, jak i w powiecie. – Może
zawarliśmy koalicję wbrew temu,
co dzieje się „na górze”, ale tym
samym wyszliśmy naprzeciw
oczekiwaniom społeczności lokal−
nej – stwierdził Dudziński.

W RAMACH PROJEKTU
„Woje św. Stanisława – żywe lek−
cje historii” młodzież ze Szczepa−
nowa, Sterkowca i Mokrzysk pre−
zentuje w okolicznych szkołach, jak
wyglądało życie w Polsce pierw−
szych Piastów. Oprócz ubiorów,
ozdób, uzbrojenia i przedmiotów
codziennego użytku widzowie mogą
zobaczyć pokaz walki i spróbować
rzutów włócznią. Program lekcji
historii jest możliwy dzięki środ−
kom z programu „Młodzież”, finan−
sowanego przez Unię Europejską.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Brzesku rozpoczął realizację pro−
gramów finansowanych z Europej−
skiego Funduszu Społecznego za
blisko 2,5 mln zł dla ponad pół
tysiąca młodych bezrobotnych.
„Start bez barier” przeznaczony
jest dla osób poniżej 25 roku życia.
Jak mówi zastępca dyrektora brze−
skiego PUP, Andrzej Mleczko
w jego ramach będą organizowa−
ne staże oraz kursy zawodowe.
Kolejny projekt nosi nazwę „Od
bierności do aktywności”.

Kinowy pat

Kilka tygodni temu miasto obiegła wia−
domość, że kino zostanie zamknięte do
odwołania. – Była to decyzja, którą wy−
musiły kontrole. Budynek nie spełniał
norm bezpieczeństwa zalecanych przez
straż pożarną – tłumaczy Małgorzata
Cuber, dyrektor MOK−u.
Przez lata samorząd nie mógł na wła−
sny koszt przeprowadzić koniecznych re−
montów, ponieważ nie posiadał prawa
własności do obiektu. Także Tarnow−
ska Agencja Rozwoju Regionalnego,
która weszła w posiadanie budynku, nie
podjęła się żadnych prac w sytuacji, gdy
majątek nie przynosił jej wysokich do−
chodów. – Nie stać nas, aby inwesto−
wać pieniądze w ten obiekt – podkre−
śla Jerzy Marciniak, prezes TARR (na
zdjęciu).
Budowlę postawiło w początkach XX w.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Za−
raz po II wojnie światowej władze ko−
munistyczne przejęły ją na własność,
delegalizując działalność organizacji.
W latach 90. były wojewoda tarnowski
przekazał kino Tarnowskiej Agencji Roz−
woju Regionalnego, która na wniosek
władz gminy wynajęła je Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury. Natomiast byli człon−
kowie Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” reaktywowali organizację i roz−
poczęli starania o odzyskanie obiektu.
– Niestety, długa droga sądowa okaza−
ła się dla nich niekorzystna – konklu−
duje burmistrz Jan Musiał.

Poszedł pod młotek i za niespełna pół miliona złotych został sprzedany
budynek kina „Bałtyk”. Obiekt nabył przedsiębiorca z Rzeszowa. Władze
gminy oraz dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury zamierzają podjąć rozmo−
wy z nim o ewentualnym ponownym wynajęciu budynku.

Trwające kilka lat rozmowy spełzły na ni−
czym. Gmina nie mogła inwestować w nie−
należącym do niej obiekcie, a TARR –
ponieważ jej zdaniem budynek nie przy−
nosił dochodu – nie była zainteresowana
modernizacją. Po jego sprzedaży prywat−
nemu właścicielowi prezes Marciniak
twierdzi, iż samorząd mógł wystartować
w przetargu i nabyć majątek. Burmistrz
Jan Musiał odpiera te zarzuty, podkre−
ślając że obiekt należy się brzeskiemu „So−
kołowi”, który wybudował go jeszcze przed
wojną. Teraz członkowie towarzystwa za−
mierzają wystąpić na drogę cywilną, aby
uzyskać rekompensatę za utracone mie−
nie. – Z etycznego punktu widzenia ten ma−
jątek im się należy – dodaje burmistrz.
Nowy właściciel, kupując kino, zdawał
sobie sprawę z przeznaczenia budynku.
– Będziemy negocjowali wynajęcie od nie−
go pomieszczeń, w których działa świetli−
ca i kawiarenka internetowa. Jednak nie
wiadomo, jaka będzie cena. Na ponosze−
nie zbyt wysokich kosztów najmu nie stać
nas – martwi się Małgorzata Cuber.
Uruchomienie sali kinowej nastąpi, gdy
właściciel zastosuje wszystkie zalecenia
straży pożarnej. W całej sprawie pojawia
się jednak pozytywny aspekt. Burmistrz
Musiał zapowiada, że w projekcie nowej
biblioteki uwzględnił salę konferencyjno−
kinową. W ten sposób Brzesko będzie mia−
ło swoje kino. Utrzymanie go będzie tań−
sze niż starego „Bałtyku”.

Łukasz WRONA

Prawa własności
do budynku brzeskiego

kina od lat wywoływały
kontrowersje
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Wygranej gratulowali burmistrzowi Janowi Musiałowi (od lewej): Marszałek Województwa
Małopolskiego, Janusz Sepioł; Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prof. Jerzy
Regulski i prof. Grażyna Pawelska−Skrzypek, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ.

3 czerwca główną nagrodę za całokształt
działalności Urzędu Miejskiego, a
w szczególności za uruchomiony w ze−
szłym roku Punkt Obsługi Inwestora,
odebrał w ogrodach Muzeum Archeolo−
gicznego w Krakowie Jan Musiał. – Za−
wsze dbaliśmy o jakość usług świadczo−
nych mieszkańcom przez Urząd Miejski.
Dlatego wdrożyliśmy normę ISO 9001.
Zależy nam na realizacji nowatorskich
pomysłów, ponieważ w ten sposób pod−
nosimy standardy pracy. Wygrana jest
potwierdzeniem, iż te starania mają sens
– akcentował burmistrz.

Informacje dla Japończyków
– Szanujemy czas miejscowych przedsię−
biorców. Zamiast przeszukiwać strony in−
ternetowe lub jechać do Krakowa, w Urzę−
dzie Miejskim mogą skorzystać z facho−
wych porad na temat kredytów oraz
polskich i zagranicznych funduszy wspo−
magających inwestowanie. Pomysł na
takie biuro sprawdził się. Od momentu
jego powstania w grudniu ubiegłego roku
udzieliliśmy już ponad stu czterdziestu
porad. Przychodzą do nas także osoby,
które samodzielnie zaczęły wypełniać
wniosek o dotację, ale liczą na konsulta−
cję – ocenia pomysł kierownik Biura Pro−
mocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego
w Brzesku, Rafał Najdała. – Czasem
jednak przeceniają nasze możliwości
i liczą na to, że to my udzielimy dofinan−

Urząd dla petenta

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego postanowiły skłonić gminy do rywalizacji w zakresie organizowania
administracji przyjaznej mieszkańcom. Drugą edycję współzawodnictwa wygrało Brzesko.

sowania. Tymczasem biuro zostało po−
wołane w celu udzielania porad w sku−
tecznym staraniu się o dopłaty – dodaje.
Do pracowników punktu zwracają się
także firmy zagraniczne. W tym roku ofer−
tę inwestycyjną gminy przedstawili trzem
dużym przedsiębiorstwom z Japonii oraz
pojedynczym zainteresowanym z USA
i Holandii. Wydali kilka publikacji pro−
mujących gminę, m.in. ofertę dla inwe−
storów, folder turystyczny „Ziemia brze−
ska”, a w miesięczniku „Małopolski Ry−
nek Inwestycyjny” umieścili informacje
dla biznesmenów na temat ekonomicz−
nych walorów Brzeska. W zakresie pro−
mocji gminy współpracują z Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicz−
nych oraz Małopolską Agencją Rozwoju
Regionalnego. Regularnie uczestniczą
w targach.

Bezduszny stereotyp
Do konkursu „Wzorcowy Urząd w Mało−
polsce” adresowanego do powiatów, gmin
i jednostek organizacyjnych samorządu
przystąpiło 16 instytucji. Jego celem jest
promowanie wszelkich zmian w funkcjo−
nowaniu administracji, które uspraw−
niają obsługę petentów, oraz przedsię−
wzięć polegających na zwiększeniu efek−
tywności w przepływie informacji między
samorządem a obywatelami. Zgłoszenia
oceniła jedenastoosobowa kapituła pod
przewodnictwem prof. Mirosława Ste−

ca. Do finału jury zakwalifikowało sześć
jednostek: urzędy gmin z Brzeska, Bu−
kowiny, Dobczyc, Niepołomic, Nowego
Targu i Rabki−Zdroju. W kwietniu juro−
rzy odwiedzili uczestników konkursu w ce−
lu weryfikacji przedstawionych nowator−
skich projektów. – Wyłonienie zwycięzcy
nie było sprawą łatwą w obliczu bardzo
dobrze przygotowanych i wdrożonych apli−
kacji doskonalących działalność jednostek
administracji samorządowej. Kapituła
była krytycznym weryfikatorem prac, oce−
niając zarówno innowacyjność form, za−
kres oraz doskonalenie systemów, jak
i przejrzystość i ułatwienia w dostępności
do usług publicznych – opisywał przebieg
obrad jury jego przewodniczący.
Okazało się, że gminy przedstawiły pro−
jekty na bardzo wysokim poziomie.
– Finałowa szóstka podniosła poprzecz−
kę wysoko, a o wskazaniu tej najlepszej
zadecydowały widoczny entuzjazm i de−
terminacja pracowników urzędu, dalekie
od stereotypu bezdusznego biurokraty –
komentuje wyniki Sławomir Kopeć, dy−
rektor Departamentu Społeczeństwa In−
formacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.

Głos dla mieszkańców
Honorowy patronat nad konkursem ob−
jęli: Janusz Sepioł, Marszałek Woje−
wództwa Małopolskiego, oraz prof. Je−
rzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwo−
ju Demokracji Lokalnej. Ogłoszenie
ostatecznego wyniku według Romana
Ciepieli, zastępcy dyrektora ds. Mery−
torycznych MISTiA, należy jednak do
mieszkańców: – Podnoszenie jakości
administracji publicznej jest procesem,
który weryfikują sami obywatele – osta−
teczny głos w państwie demokratycznym
zawsze należy do nich. (id)
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Uwzględniając wymagania kobiet,
brzeski browar wprowadził na ry−
nek piwo o smaku kawy. Okaza−

ło się, że nie tylko one doceniły produkt.
W tegorocznej edycji konkursu „Hit Han−
dlu” nagrodę nadali mu czytelnicy dwu−
tygodnika „Handel”.
Odbiorcy pisma sami zgłaszali, ich zda−
niem najlepsze, nowe produkty. „Kar−
mi poema di caffe” przyznali nie tylko
największą liczbę punktów w kategorii
„piwo”, ale także nadali mu status nie−
kwestionowanego zwycięzcy we wszyst−
kich z pozostałych ocenianych grup. Tym
samym piwo otrzymało tytuł „Hit Han−
dlu 2006”.

– Tak wielkie uznanie dla „Karmi poema
di caffe” ze strony przedstawicieli handlu
i samych konsumentów jest dla nas nie−
zwykle cenne – mówi Anna Rogalska,
marketing manager w Carlsberg Polska.
– Poczucie, że stworzyliśmy produkt nie−
tuzinkowy, intrygujący, z niespotykanym
dotąd połączeniem smaków, który okazał
się tak doskonale spełniać oczekiwania
konsumentów, jest dla nas największą
nagrodą i uhonorowaniem naszej pracy –
dodaje Jagoda Jastrzębska, specjalista
ds. komunikacji w Browarze Okocim.
Natomiast marka Carlsberg zdobyła na−
grodę „Premium Brand 2006” i otrzyma−
ła tytuł „Marki Wysokiej Reputacji”. Wy−
różnienie uzyskała jako jedyna spośród
międzynarodowych marek piwnych obec−
nych w Polsce. Ich postrzeganie badał In−
stytut Millward Brown SMG/KRC na pod−
stawie metodologii przygotowanej przez
Dominikę Maison, autorytet w dziedzi−
nie badań marketingowych. W kwietniu
tego roku 1500 konsumentów, mieszkań−
ców miast z całego kraju, oceniło najlep−
sze marki w 8 kategoriach.
Podczas uroczystej gali w Warszawie wy−
różnienie dla marki Carlsberg odbierała
Melania Popiel, dyrektor ds. komunika−
cji Carlsberg Polska S.A., właściciela brze−
skiego browaru. – To bardzo prestiżowa
nagroda – skomentowała. – Jest nie tyl−
ko uznaniem dla efektów naszej pracy,
ukierunkowanej na tworzenie produktu
najwyższej jakości, klasy i renomy. Przede
wszystkim stanowi potwierdzenie ogrom−
nego kapitału zaufania, jaki udało nam
się zdobyć wśród naszych konsumentów.
Im należy się podziękowanie za uznanie
i lojalność wobec marki Carlsberg. (mk)

W programie jednodniowego świętowania
oprócz wieczornej zabawy znalazły się
zawody sportowe, kiermasz prac uczest−
ników Warsztatu Terapii Zajęciowej, wy−
kład oraz przedstawienie teatralne.
Uczelnia działa dopiero dwa lata, a już
zdążyła uruchomić nowe kierunki. Reso−
cjalizację z profilaktyką społeczną oraz
pracę socjalną z terapią przez sztukę
wybrała nieprzypadkowo.  – Przeprowa−
dziliśmy badania ankietowe głównie wśród
uczniów szkół średnich. Zapytaliśmy, co
chcieliby studiować. Pedagogika uplasowa−
ła się na pierwszym miejscu – podkreśla
Bożena Szołtysek, kanclerz Małopolskiej
Szkoły Wyższej. – Rynek pracy w Europie
Zachodniej otwiera się na takie właśnie
specjalności – dodaje.
Ubiegłoroczną nowością była także spe−
cjalizacja w turystyce międzynarodowej,
którą studenci mogli wybrać po trzech
semestrach nauki. Okazało się jednak,
że zdecydowali się na międzynarodowe
stosunki ekonomiczne. – Być może za−
istniała obawa, że nie znajdą pracy w tej
dziedzinie – rozważa kanclerz.
W tym roku uczelnia otrzymała grant
z Unii Europejskiej w wysokości niemal
tysiąca euro na zorganizowanie praktyk

zawodowych. Dzięki temu studenci spró−
bują swoich umiejętności w przedsiębior−
stwach angielskich i niemieckich. Koszty
trzymiesięcznego pobytu w Berlinie
i w okolicach Oksfordu pokryje w całości
szkoła. Jednocześnie na mocy umowy
z uniwersytetem w Buckingham uczący
się ekonomii mogą wybrane przedmioty
zaliczyć w czasie wakacyjnego kursu
w Wielkiej Brytanii lub też skorzystać
z praktyk oferowanych przez tę uczelnię.
Istotę współpracy wyjaśnia Bożena Szoł−
tysek: – Chodzi o to, by studenci odbyli
staż w renomowanych instytucjach
i przedsiębiorstwach wielkich europej−
skich centrów biznesu i finansów: Bruk−
seli, Genewy, Paryża, Madrytu, Londynu
lub Dublina.
Dla pedagogów natomiast pojawiła się
szansa zatrudnienia w Wielkiej Brytanii
i Niemczech. – Zainteresowanie specjali−
stami w dziedzinie pracy socjalnej jest
w tych krajach duże – tłumaczy kanclerz.
Ponieważ elastyczność Małopolskiej Szko−
ły Wyższej w dostosowywaniu się do wy−
mogów rynku pracy i potrzeb studentów
jest duża, być może już niedługo pojawi
się nowy kierunek. W planach jest także
rozbudowa biblioteki. (id)

To już drugie juwenalia w Brzesku. W obecności rektora uczelni, prof. Stanisława
Lisa burmistrz Jan Musiał wręczył studentom klucze do miasta

OKOCIMSKI
HIT

Rządy żaków
Już drugi raz brzeska uczelnia obchodziła juwenalia. Podczas gdy w Krakowie w najlepsze trwała
sesja, miejscowi żacy właśnie skończyli zajęcia i 9 czerwca odebrali klucze miasta od burmistrza.
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Edward Knaga
Upływającą kadencję Rady Miejskiej
zaliczam do udanych przede wszyst−
kim w zakresie rozbudowy sieci kana−
lizacyjno−sanitarnej w mieście i gmi−
nie, poprawy stanu technicznego bu−
dynków oświatowych wraz z zapleczem
hal sportowych oraz modernizacji ulic
i chodników, przy utrzymaniu, a tak−
że pomimo wielomilionowych nakła−
dów, bezpiecznego współczynnika za−
dłużenia gminy. Nie udało się uporać
z problemem ważnym dla środowiska,
a równocześnie dla obywateli, wpro−
wadzenia zadania budowy zakładu
utylizacji odpadów na miarę XXI wie−
ku, poprawy bytu obywateli przez two−
rzenie nowych miejsc pracy, pomimo
stworzenia dobrych warunków dla in−
westorów z zewnątrz. Nie boję się po−
wiedzieć, że wyraźnym hamulcem
w tej dziedzinie, tak dla ziemi brze−
skiej, jak i dla wielu nam podobnych
gmin w kraju, jest opieszałość pań−
stwa w realizacji szybkiego i zdecydo−
wanego programu budowy dróg i au−
tostrad. W przyszłej kadencji życzył−
bym sobie narad nad doprowadzeniem
do celu zadań niezrealizowanych w la−
tach 2002−2006, łącznie z kanalizacją
północno−zachodniej części miasta,
czyli znacznej części osiedla Kopali−
ny−Jagiełły i poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców tego rejonu. Dla gminy
i miasta najważniejsze jest urzeczy−
wistnienie programu rewitalizacji i za−
kończenia zadań związanych z kana−
lizacją wszystkich miejscowości.

Sonda przeprowadzona wśród rajców na temat ich oceny pracy Rady Miejskiej ujawniła zarówno sądy
entuzjastyczne, jak i głosy rozgoryczenia. Oczywiście, to nie zaskoczenie. Jedni wskazywali, jak wiele
udało się im w ciągu mijającej kadencji zrobić, podkreślali wartość inwestycji, które znacząco podniosły
poziom życia w całej gminie i zwracali uwagę na zadania, jakie staną przed kolejnym samorządem. Inni
wypowiadali się z goryczą o zachowaniu się uczestników kolejnych sesji.
Wszyscy radni zostali potraktowani tak samo. Każdy, niezależnie od przynależności klubowej,
mógł przedstawić zarówno pozytywną, jak i negatywną opinię. Forma sondy dziennikarskiej ogra−
niczyła objętość wypowiedzi do kilku zdań. Jedyna osobą, która nie dostosowała się do redakcyj−
nych standardów, był Krzysztof Dudziński. Mimo że publikacja jego wypowiedzi  wpisuje się
w rozpoczynającą się kampanię wyborczą, zgodę na zamieszczenie jej w BIM−ie należy traktować
jako przejaw nie pierwszego już ustępstwa, które wobec radnych z klubu opozycyjnego okazują
władze samorządowe, będące wydawcą pisma.Od
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Bilans czterech lat
Jadwiga Kramer
Od samego początku tej kadencji Rady
Miejskiej zaznaczył się bardzo wyraź−
ny rozłam, który był widoczny przy
konstytuowaniu się Rady i obsadzie
komisji. Mniejszość, niewchodząca
w układ rządzący, odczuła to boleśnie
przez zmarginalizowanie jej udziału
w obsadzie poszczególnych komisji.
Wystarczy zaznaczyć, że nikt spoza
koalicji nie został przewodniczącym
jakiejkolwiek z nich, co zaciążyło na
tym, że opozycja nie wzięła udziału
w głosowaniu nad Kodeksem Etyki
Radnego. Generalnie ta kadencja jest
dla naszej gminy bardzo korzystna ze
względu na zakres i wartość dokona−
nych inwestycji w tak ważnej dziedzi−
nie jak kanalizacja. Ale jest też zna−
czący, nierozwiązany, pokrewny temat,
tj. zakład utylizacji odpadów.

Stanisław Milewski
Nie jestem zadowolony z tego, co się
dzieje, ponieważ radni opozycyjni inne
opinie wyrażają na komisjach, a od−
miennie głosują w czasie sesji. Kim jest
radny, który na sesji wstrzymuje się
od głosu? Powinien jednoznacznie opo−
wiedzieć się „za” albo „przeciw”. Trze−
ba być konsekwentnym w sytuacji, gdy
pełni się funkcję na mocy wyboru oby−
wateli. Jako przedstawiciel gminy rad−
ny powinien głosować jednoznacznie.

Barbara Stachowicz
Z upływającej kadencji Rady Miejskiej
jestem zadowolona. Odznaczała się wy−

tężoną pracą. Samorząd bardzo zaan−
gażowała się w pozyskiwanie pieniędzy
z Unii Europejskiej, dzięki którym
można było skanalizować większą część
miasta i gminy. Okocim przez ten okres
zyskał sieć kanalizacyjną, chodniki,
a wkrótce będzie miał salę gimna−
styczną. Myślę, że gdyby każda kaden−
cja była tak owocna, krajobraz okolicy
zmieniłby się nie do poznania, a miesz−
kańcy byliby zadowoleni. Podsumowu−
jąc czteroletnią pracę, głównie w Komi−
sji Oświaty, Kultury i Sportu, której je−
stem przewodniczącą, uważam, że
współpraca układała się bardzo dobrze.
Dzięki wielu wnioskom członków ko−
misji potrzeby placówek oświatowych
zostały dostrzeżone w rozdziale środ−
ków budżetowych.

Kazimierz Sproski
Wydaje mi się, że pracę Rady Miej−
skiej można ocenić bardzo pozytywnie.
Udało się wiele zrobić dla dobra
mieszkańców Brzeska, szczególnie je−
żeli chodzi o ochronę środowiska. Wy−
niki robót kanalizacyjnych co prawda
nie są widoczne, ale istotne dla roz−
woju gminy. Jestem zadowolony z te−
go, że udało się wyremontować wiele
placówek oświatowych (Szkołę Podsta−
wową nr 2, Gimnazjum nr 1 i 2 w Brze−
sku, Przedszkole nr 4) oraz wybudo−
wać salę gimnastyczną w Jasieniu
i rozpocząć nową w Okocimiu. Dopra−
cowaliśmy się harmonogramu remon−
tów kapitalnych i inwestycji. Został
opracowany regulamin wynagradzania
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nauczycieli. Jesteśmy bliscy stuprocento−
wego wykonania Karty Nauczyciela odno−
śnie płac, co jest znacznym osiągnięciem
na tle takich kłopotów we wszystkich gmi−
nach w kraju.

Krzysztof Ojczyk
W tej kadencji dzięki dotacjom unijnym
udało się nadrobić m.in. wiele zaległości
w infrastrukturze wodno–kanalizacyjnej.
Martwi mnie jednak to, że w ciągu ostat−
nich lat niewiele poprawiło się w sferze
socjalno – bytowej mieszkańców. Brakuje
nowych mieszkań komunalnych, wiele osób
w dalszym ciągu szuka pracy, a młodzież
nie ma perspektyw na godne i normalne
życie w naszym mieście. Dotyka to nie−
mal każdej rodziny, każdego z nas – dla−
tego problemy te trzeba rozwiązywać szyb−
ko i kompleksowo ku pożytkowi wszyst−
kich mieszkańców, a nie tzw. wybrańców.

Maria Kucia
Kończąca się kadencja Rady Miejskiej
odznaczała się dużą skalą inwestycyj−
nego zaangażowania gminy w pozyski−
waniu wysokich sum z funduszy pomo−
cowych Unii Europejskiej, które pozwo−
liły przede wszystkim na budowę
i modernizację sieci kanalizacyjnej
w mieście i gminie. Radni dostrzegli pro−
blemy ludzi ubogich oraz mieli na uwa−
dze dobro i bezpieczeństwo najmłodszych
obywateli. Został wybudowany i zasie−
dlony budynek socjalny, a szkoły i gim−
nazja zmodernizowane. Urzeczywistnią
się nareszcie marzenia mieszkańców
i miasto doczeka się pięknej i funkcjo−
nalnej – na miarę XXI wieku – placów−
ki kulturalnej, jaką jest biblioteka.
Mam nadzieję, że radni następnej ka−
dencji będą uczestniczyć w otwarciu tego,
jakże potrzebnego, obiektu. Życzę sobie
realizacji Programu Rewitalizacji Obsza−
ru Miejskiego na lata 2005−2013.

Stanisław Turlej
Nie jestem zadowolony z pracy Rady
Miejskiej w tej kadencji. Trzeba rozróż−
nić przyjmowanie koniecznych dla funk−
cjonowania Gminy uchwał od tego, co
Rada powinna zrobić dla dobra lokalnej
społeczności jako najważniejszy organ
Gminy. Zdecydowanie lepiej niż pracę
Rady można ocenić wysiłek poszczegól−
nych radnych. To, że zaangażowanie rad−
nych nie przełożyło się na osiągnięcia Rady
jako całości wynika z pełnego jej podpo−
rządkowania burmistrzowi. Rządząca
większość przejęła pełnię władzy w Ra−
dzie i komisjach i nawet nie starała się
stworzyć pozorów, że jest partnerem dla
burmistrza. W takiej sytuacji Rada gło−
sowała uchwały zaproponowane przez
burmistrza zgodnie z jego wolą i nie prze−
jawiała inicjatywy, by przypadkiem nie
wywołać niewygodnych tematów.

Marian Czarnik
Za najważniejsze osiągnięcia Rady Miej−
skiej tej kadencji uważam: I, II i III etap
kanalizacji gminy Brzesko, w których uję−
to także moją wieś – Wokowice, budowę
hal sportowych w Jasieniu i Okocimiu
oraz dużą ilość remontów wykonanych
w placówkach oświatowych (wymiana
stolarki drzwiowej i okiennej, dachów, do−
cieplenie budynków). W tej kadencji nie
udało się rozwiązać problemów związa−
nych z uruchomieniem zakładu utyliza−
cji odpadów komunalnych. Życzyłbym
sobie, aby ta Rada Miejska w sprawach
ważnych, dotyczących rozwoju gospodar−
czego gminy, mówiła jednym głosem.

Józef Kubas
Pojawienie się po raz pierwszy w Radzie
Miejskiej konstruktywnej opozycji jest
przykładem rodzącej się demokracji na
najniższych szczeblach władzy. Na tle
osiągnięć Rady Miejskiej czwartej kaden−

cji kładą się cieniem niezałatwione pro−
blemy mieszkańców gminy Brzesko: trud−
ności w znalezieniu inwestorów, co oży−
wiłoby naszą gminę i zmniejszyło i tak
duże bezrobocie, brak realizacji projektu
gospodarki odpadami komunalnymi, pa−
towa sytuacji w powołaniu Fundacji Götz−
Okocimskich.

Tadeusz Pasierb
Mijająca kadencja Rady Miejskiej odzna−
czała się rozmachem inwestycyjnym.
W całej gminie. Udało się wyremontować
szkoły i przedszkola, wybudować chodni−
ki i drogi oraz dwie hale sportowe, prze−
budować skrzyżowania, a nawet odnowić
zabytki, zagospodarować rynek w Szcze−
panowie i zamontować oświetlenie bazy−
liki. Za największe osiągnięcie uważam
realizację trzech etapów programu „Roz−
wój Gospodarczy Gminy Brzesko”. War−
to podkreślić, że co roku wzrastały gmin−
ne wydatki na oświatę.

Anna Kądziołka−Kukurowska
Prawo do oceny pracy Rady Miejskiej
mają wyborcy. Ze swojej strony chcę po−
wiedzieć, że praca w tej kadencji, od
2002 do 2006 roku, była ciężka i odpo−
wiedzialna. Borykaliśmy się z wieloma
trudnościami, ponieważ budżet nie był
wystarczający na podjęcie ważnych in−
westycji – dwie sale gimnastyczne, re−
monty w szkołach i przedszkolach, ka−
nalizacja i wodociągi. W związku z tym
zmuszeni byliśmy zaciągnąć pożyczki, by
móc je zrealizować. Zrobiło się niemało,
choć będą i tacy, którzy skrytykują ten
okres wytężonej i ciężkiej pracy. Funda−
mentalną sprawą jest stworzenie kana−
lizacji w Szczepanowie, Mokrzyskach
i Buczu.

Janina Drużkowska−Cader
Gdyby porównać obecną kadencję z wcze−
śniejszą, to w poprzedniej wybudowali−
śmy m.in. gimnazjum, Krytą Pływalnię
i obwodnicę. W obecnej nastąpił postęp
w kanalizacji, ale jest jeszcze bardzo dużo
do zrobienia w tym zakresie, zaś wielkie
długi, pożyczki i kredyty będą rzutować
negatywnie na finanse gminy przez wie−
le lat. Chociaż zapoczątkowana we wcze−
śniejszej kadencji dobra współpraca ze
stowarzyszeniami jest nadal kontynu−
owana, to obecna koalicja pobiła rekord
w liczbie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Poza tym kosztowna propaganda, za mało
prawdy i sprawiedliwości. Dlaczego trwa
intensywna wyprzedaż ziemi gminnej?
Koszty administracji w przeliczeniu na
mieszkańca są za wysokie. Przed wła−
dzami jest zadanie osiągnięcia standar−
dów pełnego poszanowania prawa i uza−
sadnionych głosów mieszkańców.

Klub mniejszościowy
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Leszek Klimek
Jestem zadowolony z wyników pracy
Rady Miejskiej w ciągu tych czterech lat.
Wiele inwestycji zrealizowano w Jasie−
niu. Mamy salę gimnastyczną przy Szko−
le Podstawowej. Udało się dokończyć
kanalizację na ul. Pomianowskiej, zebrać
uzgodnienia na podobne prace od miesz−
kańców ul. Klonowej. Nowe nakładki as−
faltowe powstały na ul. Sądeckiej i No−
wy Świat. Uzgodniliśmy z prywatnym
właścicielem wykup gruntu na poszerze−
nie drogi prowadzącej na cmentarz. Po−
zyskaliśmy od starostwa powiatowego
działkę obok Domu Dziecka pod boisko
sportowe. Podsumowując, przez ostatnią
kadencję moja wieś wiele zyskała.

Apolonia Warzecha
Bardzo ważnym zadaniem według mnie,
jako radnego i sołtysa Jadownik, była
budowa ul. Pielgrzymkowej oraz konty−
nuacja kanalizacji wsi. Poprawie uległ
stan dróg na skutek położenia nowych
nakładek asfaltowych, prowadzenia re−
montów, oczyszczania rowów, montażu
słupków z oznakowaniem. Powstały
nowe chodniki i oświetlenie oraz progi
zwalniające. Sprawą, którą traktowa−
łam bardzo ambicjonalnie, o jaką wal−
czyłam wiele lat, było zamknięcie wysy−
piska śmieci i rozpoczęcie jego rekulty−
wacji. Jestem też dumna z obelisku
poświęconego Janowi Pawłowi II.

Agata Brzeska−Lebiecka
Upływająca kadencja również zaznaczy
się licznymi zakończonymi i rozpoczęty−
mi inwestycjami. Przede wszystkim cie−
szę się bardzo, że istnieje duża szansa
na budowę nowej siedziby dla Powiato−
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, i że
udało się wygospodarować fundusze na
stypendia dla szczególnie uzdolnionej
młodzieży. Niestety, nie udało mi się
przekonać burmistrza do remontu kana−
lizacji na ul. 19 Stycznia, która jest dużą
bolączką dla jej mieszkańców, gdyż w cza−
sie każdego ulewnego deszczu woda wle−
wa się do piwnic.

Krzysztof Dudziński
Ocena działalności Rady Miejskiej
w Brzesku z pozycji radnego, który, znaj−
dując się w klubie mniejszościowym
w stosunku do Wspólnoty Samorządo−
wej, tworzącej wraz z radnymi SLD
układ większościowy, stanowiący o roz−
woju wydarzeń, to głos realnie i obiek−
tywnie pokazujący obraz pracy Rady.
Zostając radnym, miałem nadzieję, że
moja rola w stanowieniu o lokalnych spra−
wach będzie istotna, gdyż tak pojmuję
funkcję radnego. Zupełnie nie wyobrażam
sobie sytuacji, bym mógł pełnić rolę stem−

pla, podpierającego szalunek, służący do
umocowania konstrukcji, której na imię
„układ trzymający władzę”.
Z przykrością muszę stwierdzić, że po−
wstała sytuacja w organie stanowiącym,
jakim powinna być rada od początku
kadencji, była patologiczna. Lojalność
klubowa, będąc miernikiem wartości rad−
nego, całkowicie przesłoniła zakres kom−
petencji. W efekcie radni doprowadzili do
paradoksalnej sytuacji, w której organ
wykonawczy całkowicie zdominował
i ubezwłasnowolnił radę, sprowadzając ją
do roli wykonawcy i żyranta planów
i działań burmistrza. Praca rady i prze−
bieg głosowań był z góry ustalony i wła−
ściwie debaty były jedynie dekoracją.
Jakość pracy rady mogła być zdecydowa−
nie lepsza, gdyby radni potrafili w pełni
zrozumieć istotę sprawowanego manda−
tu. Nie oznacza to, że nie można odna−
leźć pozytywnych elementów w zrealizo−
wanych zadaniach przez minione cztery
lata. Szkoda, że „większość rajcowska” –
jak ją barwnie nazywają – skutecznie za−
blokowała i zneutralizowała głosy opozy−
cji, wychodząc z założenia, że burmistrz
jest nieomylny. A wszelkie próby sygna−
lizacji, iż pewne przedsięwzięcia są nie−
trafione, odbierane były jako zamach na
majestat władzy i atak na wspólnotowo
sld−owskie zaplecze polityczne burmi−
strza. To fatalny model sprawowania
władzy, udowadniający, że w tak pojmo−
wanej demokracji większość może z ła−
twością postanowić o swej racji, zupełnie
ignorując fakty. A zwłaszcza wówczas, gdy
obsesyjnie w swej nieufności i komplek−
sach wszędzie węszy zagrożenie dla sa−
mej władzy. Reasumując, praca organu
ustawodawczego była atrapą demokra−
cji i w imię demokracji często bezcere−
monialnie zamykano dyskusję, jeśli jej
przebieg zmierzał w kierunku odkrywa−
jącym niewygodne elementy spraw.

Mam nadzieję, że w następnej kaden−
cji Rada będzie otwartym forum, wy−
pracowującym kierunki działań dla
urzędu, a więc znajdzie się na właści−
wym podmiotowym miejscu w samorzą−
dowym katalogu kompetencji i nie po−
zwoli na sprowadzenie się do roli wy−
konawcy poleceń.
Jeszcze słowo o Przewodniczącym Rady,
który zdaje się nie rozumieć funkcji, jaką
sprawuje, prowadząc obrady sesji Rady
Miejskiej tak, jakby to były spotkania
lub konferencje burmistrza.

Zdzisław Grodny
Rada Miejska w Brzesku wspólnie z or−
ganem wykonawczym, tj. Panem Bur−
mistrzem i jego zastępcami właściwie
realizowała swoje zadania rzeczowo−fi−
nansowe, wynikające z długoterminowe−
go planowania i z budżetów na poszcze−
gólne lata. Zaplanowane i przyjęte do
wykonania inwestycje (kanalizacja mia−
sta i wsi, wodociągowanie, hale sporto−
we, drogi, basen kąpielowy) były i są za−
sadne. Pozyskiwanie środków unijnych
jest podstawą do realizacji ważnych za−
dań, w których duże zasługi mają bur−
mistrz i jego zastępcy. Wysoka dyscy−
plina radnych stworzona przez Przewod−
niczącego Rady Miejskiej już na
początku kadencji przyniosła pozytyw−
ne efekty. Najtrudniejszym problemem,
którego nie udało się rozwiązać na sku−
tek negatywnej opinii społeczności Mo−
krzysk i Wokowic jest budowa obiektu
do segregacji i utylizacji śmieci. Mimo
to proekologiczne przedsięwzięcia już
dały efekty i dostosowaliśmy prawo lo−
kalne do unijnych standardów, a miesz−
kańcy sami prowadzą segregację śmie−
ci. Reasumując, pracę Rady Miejskiej
oceniam w samych superlatywach.

Klub większościowy
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– Jak ocenia Pan współpracę
z Radą Miejską w dobiegającej
końca kadencji władz samorzą−
dowych?
– Jak już nieraz podkreślałem na se−
sjach, mam wiele szacunku i uznania
dla postawy radnych z klubu większo−
ściowego, ponieważ w czasie dyskusji,
zarówno w szerokim gronie, jak i w po−
szczególnych komisjach, wykazywali
zrozumienie zasady dobra wspólnego,
a nie tylko zwracali uwagę na własne,
partykularne interesy. Choć przypusz−
czam, że na pewno wiele chcieliby zro−
bić dla własnego środowiska, to prze−
ważała u nich myśl o dobru całej gmi−
ny. Duże znaczenie ma też ich praca
w stowarzyszeniach społecznych, gdzie
liczy się przede wszystkim drugi czło−
wiek. Dlatego bardzo cenię sobie ich
uwagi, wnoszone w czasie dyskusji nad
rozmaitymi problemami w zarządza−
niu gminą. Wszystkie wnikliwie roz−
patrywałem pod kątem wprowadzenia
ich w życie. Jestem im wdzięczny za
to, że dzięki temu mogłem koncentro−
wać się na merytorycznej stronie pra−
cy, a nie na rozwiązywaniu problemów
wewnętrznych.
– Czy można mówić o skutecz−
nym współdziałaniu ze wszystki−
mi radnymi? Wszak spory nie
były rzadkie, podobnie jak kry−
tyka ze strony opozycji…

  O t w o r z y ć
Brzesko

Efektywne zarządzanie każdą gminą w Polsce wymaga wzajemnego wsparcia władz
stanowiących lokalne prawo oraz jego wykonawców, czyli burmistrza wraz z zastępcami.
W poprzednim numerze swoją opinię o sposobie funkcjonowania Rady Miejskiej przedstawił
jej przewodniczący, Lech Pikuła, a także kierujący klubami, Jan Kusiak i Zbigniew Mastalerz.
Po wypowiedziach radnych nadszedł czas na podsumowujący głos Jana Musiała, który decyduje
o warunkach realizacji uchwalanego przez nich co roku budżetu, projektowanego przez samorząd.

– Uważam, że toczone w czasie obrad
komisji i całej Rady Miejskiej dysku−
sje na tematy podstawowe dla roz−
woju gospodarczego i społecznego
gminy oraz jej funkcjonowania są wy−
padkową osobowości i charakterów
radnych. W tej kadencji zarysowały
się dwie grupy: klub większościowy,
mający 13 członków, i mniejszościo−
wy z 8 osobami. Prawie wszystkie
decyzje zapadały przy takim stosun−
ku głosów. Wnikliwie słuchałem gło−
sów krytycznych ze strony opozycji.
Jeżeli tylko jej racje były uzasadnio−
ne, uzyskiwały aprobatę także ze stro−
ny większości radnych. Niestety,
moim zdaniem, emocje niejednokrot−
nie brały górę nad merytoryczną dys−
kusją. Szanuję wypowiedzi krytycz−
ne, jeśli rzeczywiście wskazują, co
należy zrobić i zwracają uwagę na
istotne problemy. Czasami jednak
zaskakiwała mnie postawa radnych
klubu opozycyjnego przy podejmowa−
niu strategicznych dla rozwoju gmi−
ny uchwał. Mniejszość wstrzymywa−
ła się od głosu, motywując to drobny−
mi uwagami, nie wnoszącymi nic
istotnego do sprawy. Mimo to, po do−
świadczeniach drugiej już kadencji,
uważam, że jesteśmy tylko ludźmi,
którzy wciąż się doskonalą. Oba klu−
by w Radzie Miejskiej działały prze−
cież w ramach dopuszczalnych, a na−
wet pożądanych w demokracji.
– Pomimo sporów udało się jednak
wiele osiągnąć. Co kończące urzę−
dowanie władze gminy zaliczają
do wspólnych sukcesów, swoich
i Rady Miejskiej?
– Sądzę, że oprócz wielu potrzeb, które
trudno zaspokoić od razu, naocznie
widać jak wiele udało się zrobić przy
zdecydowanym poparciu większości
radnych. Wystarczy wskazać chodni−

ki, kanalizację, remontowane oraz bu−
dowane nawierzchnie dróg. Zdecydo−
wana poprawa w zakresie ochrony
środowiska i infrastruktury stanowi
niekwestionowane osiągnięcie tej ka−
dencji. Te prace kosztowały w sumie
ponad dziewięć milionów euro. Dru−
gim sukcesem są przedsięwzięcia na
rzecz młodzieży, a więc stworzenie
nowoczesnej pływalni oraz sal gim−
nastycznych. Mieszkańcy z pewnością
odczują wygodę po remoncie dwóch
głównych arterii miasta: ul. Głowac−
kiego i Kościuszki.
– Rada Miejska przyjęła dokument
„Strategia Rozwoju Gminy”. Pro−
szę powiedzieć, jakie są mocne
i słabe strony Brzeska? Co stano−
wi istotną przeszkodę w rozwoju,
a co – wprost przeciwnie – bardzo
nam sprzyja?
– Istotnym dla rozwoju gminy czyn−
nikiem jest układ komunikacyjny,
czyli położenie przy ważnym skrzy−
żowaniu dróg krajowych. W tym kon−
tekście atutem staje się także bli−
skość planowanej autostrady. Ko−
lejną zaletę stanowi gminny zasób
terenów przygotowanych dla poten−
cjalnych inwestorów, a więc działka
przemysłowa należąca do Carlsberg
Polska S.A. oraz sukcesywnie sprze−
dawane przedsiębiorcom grunty na
Pomianowskim Stoku. W mieście
funkcjonuje już szkoła wyższa, roz−
szerzająca ofertę edukacyjną, co tak−
że jest wymowne. Istnienie zagrożeń
uwarunkowane jest ogólną sytuacją
gospodarczą w Polsce i biurokratycz−
nymi utrudnieniami dla biznesu.
Staramy się zniwelować te, na które
jako gmina mamy wpływ – obniża−
my podatki i przygotowujemy infra−
strukturę dla przemysłu. Do prze−
szkód należy także determinacja

Jan Musiał w czasie obchodów 150−lecia
okocimskiego browaru, nad którymi
unosił się duch innego Jana – Götza
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małych grup społecznych, przedkła−
dających własny interes nad dobro
ogółu. To, niestety, czynnik nie tylko
brzeski… Jednak mocną stroną gmi−
ny jest skuteczna współpraca samo−
rządu i organizacji pozarządowych.
Tego Brzesku można pozazdrościć.
– Jakie wnioski wynikają z tej ana−
lizy dla władz samorządowych?
Jakie zasady w rządzeniu obowią−
zywały Pana przez cztery lata?
– Przede wszystkim otwartość na wszel−
kie inicjatywy, także ze strony młodych.
Cenię ludzi mających nowe pomysły
i energię, bo tylko ich siła decyduje o roz−
woju. Wskazówką w zarządzaniu było
dla mnie utrzymywanie jasnych celów
działania i podporządkowanie im
wszelkich środków. Przyjąłem dwa prio−
rytety: infrastruktura i edukacja. Sta−
ram się być gospodarzem świadczącym
usługi mieszkańcom.
– Kilka decyzji niosło ze sobą
spore ryzyko, np. zaciągnięcie
kredytów. Dla niektórych osób
dyskusyjna wydaje się też sprze−
daż należącej do gminy ziemi.
Czy faktycznie warto przekazy−
wać grunty w ręce prywatne?
– W zakresie kredytów gminę obo−
wiązują ustawy, które regulują ich
wysokość tak, by nie doszło do utraty
płynności finansowej. Samorząd prze−
strzega tych przepisów, więc nie moż−
na mówić o ryzyku. Podkreślam, że
bez kredytów nie moglibyśmy sięgnąć
po unijne środki, nieraz po trzykroć
przewyższające kwotę pożyczek. Je−
śli chodzi o sprzedaż ziemi, to przy−
pominam, że zadaniem gminy nie jest
gromadzenie gruntów w oczekiwaniu
na zwyżkę ich ceny, lecz zaspokaja−
nie potrzeb mieszkańców i stwarza−
nie im miejsc pracy. Dla mnie ważny
jest teren, na którym powstają nowe
przedsiębiorstwa, a nie ugór! Sięgnij−
my do przeszłości – z wybudowanego
przez obcokrajowca browaru gmina do

dziś czerpie korzyści. Na sprzedawa−
nych teraz gruntach w przyszłości
mogą powstać parki przemysłowe.
Gromadzenie nieużytkowanej ziemi
prowadzi donikąd.
– Gmina postawiła na fundusze
pomocowe z Unii Europejskiej, co
zauważyli autorzy krajowych ran−
kingów i kapituły konkursowe.
Jak odczuli lub jeszcze odczują to
mieszkańcy?
– Pozytywne zmiany dadzą się odczuć
w środowisku naturalnym oraz w sek−
torze gospodarczym, wszak gmina bez
uregulowanej kanalizacji nie może
normalnie funkcjonować. Jeszcze bar−
dziej zostaną docenione w następnych
latach. Bez unijnych dotacji te same
prace z własnych środków realizowa−
libyśmy znacznie dłużej.
– Zjawisko bezrobocia wiąże się
u nas z innym procesem, mianowi−
cie poszukiwania inwestora dla te−
renów przemysłowych. Co – Pana
zdaniem – stanowi istotną prze−
szkodę w jego pozyskaniu?
– Barierą jest brak sprawnego połą−
czenia z aglomeracją krakowską. Dro−
ga nr 4 nie jest przystosowana do
obecnego natężenia ruchu, w rezulta−
cie czas transportu się wydłuża. Do−
piero autostrada i zjazd z niej w na−
szym mieście otworzą dla brzeszczan
rynek pracy w Krakowie, a lokalne
inwestycje nie będą obciążone uciąż−
liwą komunikacją.
– Wiele zadań pozostało niezreali−
zowanych. Kanalizację całej gmi−
ny zapewne uda się ukończyć. Jed−
nak następne władze wciąż będą
borykać się z problemem zakładu
utylizacji śmieci oraz budową au−
tostrady, a więc z kłopotami wy−
magającymi konsultacji społecz−
nych. Czy możliwy jest w tej spra−
wie jakikolwiek konsensus?
– Tak, wierzę w ludzi i sens meryto−
rycznych dyskusji. Dlatego, jeżeli cho−

dzi o zjazd z autostrady, przygotowu−
jemy alternatywną koncepcję, moż−
liwą do realizacji. Zakład utylizacji
powstanie, jeżeli nadal będzie ko−
nieczny dla uporządkowania gospo−
darki odpadami, a mieszkańcy nie
będą chcieli ponosić kosztów ich wy−
wozu. Na pewno nie pozwolę na in−
westycję niezgodną z normami ochro−
ny środowiska. Uciążliwe oddziały−
wanie będzie musiało ograniczyć się
do terenów zakładu. Także w zakre−
sie rozwiązań komunikacyjnych we−
zmę pod uwagę takie, które znajdą
akceptację mieszkańców. Wierzę, że
w tej sprawie wygra rozsądek.
– Po ośmiu latach ma Pan już spo−
re doświadczenie w prognozowa−
niu. Na czym winien skoncentro−
wać się kolejny samorząd? Jakie
najważniejsze zadania staną przed
nim do realizacji?
– Gminę czeka jeszcze zakończenie
budowy kanalizacji i infrastruktury
drogowej w mieście i sołectwach, do−
kończenie prac przy bazie sportowej
w szkołach, na terenach rekreacyj−
nych, np. w Ogródku Jordanowskim
i przy placach zabaw dla dzieci, mo−
dernizacja rynku, sukcesywne zago−
spodarowanie Pomianowskiego Sto−
ku, budowa zjazdu z autostrady oraz
biblioteki z zapleczem konferencyj−
no−kinowym, wdrożenie programów
związanych z rewitalizacją miasta,
odnową zabytków, m.in. odtworze−
niem grodziska na Bocheńcu, stwo−
rzeniem dworca autobusowego i upo−
rządkowaniem pl. Żwirki i Wigury
oraz wiele działań związanych z cią−
głym podnoszeniem jakości pracy
Urzędu Miejskiego. Bardzo istotne
będzie także uzgodnienie planów za−
gospodarowania przestrzennego ze
strategią rozwoju gminy.

Rozmawiała
Iwona DOJKA

Hale sportowe, pływalnia i kanalizacja to dopiero początek. Po wybudowaniu autostrady i sprzedaży działek inwestorom Brzesko
odmieni się znowu



14

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY lipiec 2006CZŁOWIEK „ZAOPIEKOWANY”

– „Jest tak jak być miało/ i tylko to
wiem” – czy naprawdę zawsze, z całą
pewnością mógł Pan tak stwierdzić?
Nie zdarzały się chwile buntu lub zwąt−
pienia w sens czegokolwiek?
– Oczywiście, że się zdarzały. Bunt był moim
znakiem firmowym. Inaczej pewnie bym
nie napisał takiego zdania. Ale bunt, dzi−
siaj przynajmniej, dla mnie jako „dorasta−
jącego” mężczyzny jest formą destrukcji,
więc pośpiesznie z niego rezygnuję jako for−
my oddziaływania na siebie i innych. Wolę
obłaskawiać niż się buntować. To czynność
niestosowna dla mojego wieku.
– W albumie „Trudno nie wierzyć
w nic” pojawia się dość kontrower−
syjne stwierdzenie: „Zdrada też jest
darem od Boga”. Z czego ono wyni−
ka? Czyżby tkwiła w Panu chęć pro−
wokacji lub wyróżnienia się jak w ży−
wiołowej czarnej Inez, tańczącej
przez bogaczami? Sam zespół prze−
cież na początku kariery występował
w garniturach, ale bez skarpetek…
– Nie można czytać tylko tej części całego
zdania. Trzeba to pozbierać w całość: „zdra−
dzisz, choć przysiągłeś, że kochasz/zdrada
też jest darem od Boga”. Darem poznania
ludzkiej/własnej słabości, małości. Jeste−
śmy bardzo zacietrzewieni we własnych pie−
lęgnowanych wartościach. Jesteśmy pewni
naszych wartości, ale sytuacje życiowe we−
ryfikują te pewności, zapalczywości, ślepą
wiarę we własne, wątłe przecież siły. Stać
nas na bardzo wiele, ale mam wrażenie,
że z pewną pomocą czynnika metafizycz−
nego. Siła słabości jest jednym z poważ−
niejszych napędów. Warto poznać własną
słabość. To często leczy z pychy. Nasze ludz−
kie fizyczne siły są ograniczone. Duchowe
nie podlegają takim ograniczeniom z róż−
nych powodów. Ale i tak największą siłą
jest miłość. Nie ma większej. Dodajmy do
niej wiarę i stajemy się duchowymi moca−
rzami. Znam kilku takich i bardzo im za−
zdroszczę. W tym wypadku zazdrość to bu−
dujące uczucie.

Siła
 słabości

„Raz, Dwa, Trzy” zagrało na placu Kazimierza Wielkiego nieprzypadkowo. Tutaj już na początku
kariery spotkali się z życzliwym przyjęciem. Dla Adama Nowaka, wokalisty zespołu, Brzesko to
okolica z dobrymi ludźmi. W rozmowie wyjaśnił nie tylko swoje związki z miastem, ale mówił też
o buncie, dobrej i złej miłości, głupocie i mądrości, ryzyku, nudzie i znaczeniu błędów. Przypomniał,
że życiorys to ogon, który w każdej chwili ktoś może przytrzasnąć… Ważny jest jednak cel.

A „Czarna Inez” jest przede wszystkim
pastiszem na mody latynoamerykań−
skie. Aczkolwiek ciężar tematu jawi się
jako dość poważny. Ona przecież zosta−
je zasztyletowana w trakcie wykonywa−
nia swojej pracy. Zasztyletowana przez
kogoś, kto pokochał ją „złą” miłością, albo
trafniej, „źle” ją pokochał. Nie można
mieć nikogo na własność. A ten, który
przebił jej serce nożem, tak właśnie wi−
dział sprawy. Nie mógł znieść, że Inez
istnieje też dla innych i że inni mogą ją
też posiąść za pieniądze. To natężenie
tematu odpowiada temu, o czym śpie−
wa się w prawdziwych pieśniach laty−
noamerykanskich. W tych pieśniach
wszystko prawie dotyczy paradoksu tra−
gedii „źle” zogniskowanej miłości.
– Pozostawia Pan w swoich tekstach
pewne obszary niedomówienia, a
w końcu kategorycznie stwierdza: „za−
miast żyć własnym życiem/ poznać
chcesz jego tajemnice/ to błąd”. Czyż−
by człowiek miał zrezygnować z jakich−
kolwiek dociekań? Czym w końcu
byłyby Pana teksty bez refleksji?
– Życie, którego celem jest poznawanie ta−
jemnicy samego życia, przypomina sztu−
kę dla sztuki. Jak pisanie wiersza o wier−
szu, śpiewanie piosenki o piosence, malo−
wanie obrazu, którego tematem jest tylko
samo malowanie obrazu. Życie przeżyte
jako poszukiwanie źródła tajemnicy życia
wydaje się nie iść w tym kierunku, w któ−
rym powinno. Gdzie w nim miejsce dla
drugiej osoby, miłości, zmagania się ze
skutkami własnych – i nie tylko – wybo−
rów? Mówiąc w skrócie: to właśnie mia−
łem na myśli. Kategoryczność jest niekie−
dy potrzebna jako ostrzeżenie. Przecież nie
będę o tym piszczał mało słyszalnym gło−
sem. Czy chcielibyśmy spędzić życie z kimś,
kto zamiast nas kochać, szuka rozwiąza−
nia tajemnicy, jakiej człowiek raczej nie
pozna z powodu ułomności i braku możli−
wości percepcji potrzebnej, by móc objąć
samą tajemnicę życia?

Coś mi się zdaje, że nie do tego jesteśmy
powołani na świat. Nie tym powinniśmy
się zajmować. A przecież przy sprzyjają−
cych okolicznościach człowiek chętnie za−
stąpiłby Pana Boga. Człowiek to sobie
uzurpuje. Jednak nie tędy droga. Wyko−
najmy to, co mamy wykonać. Nie bierzmy
się za to, co nas przerasta. To nie ma nic
wspólnego ze zniechęcaniem do poszuki−
wań jako takich. Wiara traci sens, „gdy
głupi masz cel”. Być może moim zada−
niem jest przypatrzenie się tematowi, czy
tematom, z różnych stron i pokazanie ich
w różnym świetle. Gdyby to, co piszę, nie
padało na grunt refleksji, byłoby źle dla
mnie jako piszącego. Trzeba tak konstru−
ować zdania, żeby zaciekawić, bo tematy−
ka – tak mi się zdaje – jest dość ciekawa
dla wielu. Wiem, że trudna, ale nikt nie
obiecywał, że będzie łatwo.
– „Czynność jest skutkiem przyczyną
jest myśl” – jakoś polska rzeczywistość
uparcie przeczy temu stwierdzeniu.
Jak Pan traktuje głupotę – z pobłażli−
wym przymrużeniem oka i dystansem,
czy też wolałby Pan zmieniać świat?
– Głupota jest w nas. Nie pozbędziemy się
jej, ale można ją ograniczać. Wystarczy
uruchomić wrażliwość na innych i już bę−
dzie jej mniej. Skazani jesteśmy na ro−
bienie głupich rzeczy. Może dlatego, żeby
móc docenić wybawiającą nas z opresji
mądrość? Mądrość przychodzącą na ratu−
nek? Jesteśmy zmuszeni do głupoty, żeby
w dosadny sposób zabolała nas nasza
ograniczoność. Jeśli własna głupota nas
nie boli, to stajemy się recydywistami, a to
już jest bardzo niebezpieczne. Proporcje
ułożone są bardzo niesprawiedliwie. Trze−
ba wielu mądrych, by zniweczyć głupotę
jednego. Walka trwa. Chyba z nie najgor−
szym skutkiem, skoro jeszcze wszyscy
żyjemy i mamy nadzieję na cokolwiek.
Nie jestem od zmieniania świata. Wyznaję
zasadę, że jeśli chce się go zmieniać, nale−
ży zacząć od siebie jako od cząstki tego
świata. Wtedy on zmienia się naprawdę
i my go zmieniamy. Zaczynając od siebie.
– Powracam do tematu – w piosence
„Mógłbyś temu zaprzeczyć” pojawia
się koncepcja, iż przyczyną traktowa−
nia człowieka jak rzecz jest właśnie
głupota. Wgłębiając się w teksty, moż−
na pomyśleć, że obok zuchwałości
w poznawaniu i zmienianiu świata sta−
je się ona główną siłą zagrażającą
światu. Co w takim razie stanowi
w człowieku wartość?
– W człowieku wartością jest darowane
życie. To największy z talentów. Z tego
powodu człowiek jest bezcenny bez wzglę−
du na to, co myśli, umie, chce, może. Na−
pięcia pomiędzy wyborami, przyczyny
i skutki tych wyborów stanowią pewien
depozyt życiowej temperatury. Lubię zu−
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chwałość. Bez niej nie ma ryzyka. Życie
bez ryzyka wydaje się takie jałowe, więc
ta zuchwałość jest potrzebna. Ale tylko
taka, która bierze pod uwagę innego czło−
wieka. Jestem zwolennikiem poznawa−
nia, do niewygody, do bólu. Bez tego robi
się tylko miło. A jak jest tylko miło, to
jest nudno. A życie nie może być nudne,
bo zniknie zachwyt. A jak znika zachwyt,
to jest bardzo źle, bo stajemy się tylko
racjonalni i mili. Czy tak chcielibyśmy
przeżyć własne życie – racjonalnie i mi−
ło? Warto być niewygodnym. Wtedy się
dużo rozmawia z innymi.
– Kreuje Pan świat, w którym dziecia−
kowi kradnącemu kokosowy baton
policja przebacza, a każde jutro jest
lepsze niż wczoraj. Jakie doświadcze−
nia zasiały taką wiarę i nadzieję?
– To jest obrazek, który chciałbym zo−
baczyć. Na potrzeby odczarowywania
złych doświadczeń i obserwacji szkicu−
ję go, by pokazać, że można inaczej, że
można nie−sztampowo, inaczej niż je−
steśmy przyzwyczajeni. Reakcja zgod−
na z uwarunkowaniami chwili, a nie
przepisami. W wybaczeniu tkwi siła.
Jednak zbieranie doświadczeń, które
nas wychowują i nie pozwalają popeł−
niać tych samych błędów, jest bardzo
potrzebne. Nie można całe życie liczyć
na to, że – załóżmy – policjant jest
naszym dobrym aniołem stróżem. To
prawdopodobnie może się zdarzyć raz,
czy drugi, ale gdy nie uczymy się na
błędach (najlepiej cudzych), to musimy
zebrać nasze osobiste doświadczenia.
Za uczynione zło trzeba kiedyś w końcu
odpokutować. W tych zależnościach nie
ma próżni. Wszystko się zazębia.
– Na sprawy ostateczne patrzy Pan
z przymrużeniem oka: „Gdy znajdę się
w niebie, napiszę do ciebie: Jestem nie−
widzialny”. Poczucie humoru zdaje się
Pana nie opuszczać… Skąd się bierze?
– Z poczucia własnej małości wobec wiel−
kości procesów.
– Pamięta Pan jeszcze co to takiego
„kelnerka”?
– Po pierwsze pamiętam, że życiorys jest
jak ogon. Człowiek nigdy nie wie, kto mu
go przytrzaśnie drzwiami. Dobrze jest ro−
bić różne rzeczy. Ma się ciekawsze do−
świadczenia. Śniło mi się kiedyś, że znów
pracuję jako kelner. Praca jak każda inna,
ale nie był to dobry sen.
– Zamienił Pan jednak ową kelnerkę
na gitarę. Jakie okoliczności towarzy−
szyły tak radykalnej zmianie planów
życiowych?
– Bardzo dużo różnych okoliczności, nie
wyłączając tych, że grałem na gitarze, bę−
dąc kelnerem. Jedno nie przeszkadza dru−
giemu. Wybór tego zawodu podyktowany
był chęcią szybkiego usamodzielnienia się.

A czasy były takie – koniec 70., początek
80. lat – że na wszystko trzeba było mieć
papier. Zawód, który wykonuję obecnie, to
jakby przeciwległy biegun. Żyje się z tego,
co się wymyśli. I można to robić bez „pa−
pierów”. I to jest bardzo dobre uczucie.
– Brzesko nie jest Panu obce, o czym
mówił Pan na koncercie, przypomina−
jąc, iż to ważna wiadomość, a takie
mówi się tylko raz. Na czym polega zna−
czenie Pana związków z tym miastem?
– Na tym, że pojawiwszy się w Brzesku
przed laty, zostaliśmy jako nie aż tak
znany zespół przyjęci z wielką życzliwo−
ścią przez tych, którzy nas słuchali. Ta−
kich miejsc jest więcej, ale Brzesko pod
tym względem jest jakieś bardziej wyjąt−
kowe. Jesteśmy nieustająco zapraszani do

Porąbki Uszewskiej, do teściów Damia−
na Styrny i do domu samego Damiana.
Damian jest projektantem−grafikiem,
dbającym o wygląd naszych wydawnictw,
począwszy od płyty „Niecud”. Okładki płyt
i wszystko, co na papierze i nie tylko, jest
Jego dziełem. Poza tym, koncertując w Sta−
nach Zjednoczonych, zostaliśmy „zaopie−
kowani” przez osoby również pochodzące
z Brzeska. Ta pomoc i niektóre znajomo−
ści przetrwały do dzisiaj. Odwiedzamy
Brzesko często, nie zawsze z koncertami,
ale jesteśmy częstymi gośćmi. Tak się po
prostu dzieje, że e drodze do Brzeska, czło−
wiekowi robi się milej na duszy. Poza tym
to piękna okolica, z dobrymi ludźmi. Star−
czy w zupełności, by się dobrze poczuć.

Rozmawiała Iwona DOJKA

Największą siłą
 jest miłość.

Nie ma większej.
Dodajmy do niej

wiarę i stajemy się
duchowymi
mocarzami
– twierdzi

Adam Nowak

Fot. M. Targosz
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Od dwóch lat w Brzesku funkcjonuje STA
 CJA DIALIZ, będąca oddziałem ogólno
polskiej firmy „Centrum Dializa”. Zapew−

nia leczenie nerkozastępcze na najwyższym świa−
towym poziomie. Jej wyposażenie stanowią
„sztuczne nerki” tj. urządzenia do hemodializy
ostatniej generacji, w pełni skomputeryzowane.
Stosowany jest sprzęt i dializatory (filtry krwi) wy−
łącznie jednorazowego użycia najlepszych świa−
towych marek. Ośrodek organizuje dowóz pacjen−
tów na zabieg i zapewnia transport chorych do
domu. Obsługę zapewnia doświadczony i wyso−
kokwalifikowany personel pod kierunkiem spe−
cjalisty nefrologa o wieloletnim doświadczeniu.
– Automatyczne urządzenia działają w syste−
mie zamkniętego obiegu krwi, nad którym
czuwa szereg czujników. Krew nie styka się
ze środowiskiem zewnętrznym, a jednorazo−
we użycie dializatorów i linii do dializ gwa−
rantuje bezpieczeństwo i dobre samopoczu−
cie pacjentom – wyjaśnia sposób działania

Stacja Dializ w Brzesku
aparatów medycznych kierownik brzeskiego
centrum, dr n. med. Grzegorz Hudziak, spe−
cjalista nefrolog (na zdjęciu).
Aby trafić do Stacji Dializ w Brzesku, chorzy
muszą dysponować jedynie skierowaniem
z Poradni Nefrologicznej, która jest składni−
kiem Zespołu Poradni Specjalistycznych SP
ZOZ. Leczenie w STACJI DIALIZ jest całkowi−
cie BEZPŁATNE, dzięki kontraktowi z Narodo−
wym Funduszem Zdrowia.
– Nikomu nie odmawiamy przyjęcia. Tu nie ma
kolejek ani oczekiwania na miejsce – zapewnia
kierownik. – Dysponujemy ośmioma stanowiska−
mi do dializy, ale w zależności od potrzeb, w każ−
dej chwili jesteśmy w stanie zwiększyć ich ilość.
Standardowo pacjenci korzystają z zabiegów
hemodializy trzy razy w tygodniu przez czte−
ry godziny. Ośrodek pracuje na dwie zmiany,
od 7.00 do 13.00 oraz od 13.00 do 17.30,
w miarę potrzeb uruchomiona zostanie trze−
cia – wieczorna zmiana.

Brzeska stacja dializ ściśle współpracuje z Kli−
niką Nefrologii Collegium Medicum UJ w Kra−
kowie, Oddziałem Nefrologicznym Szpitala św.
Łukasza w Tarnowie i miejscowym szpitalem.
Wizyty w poradni przy ośrodku uzgadnia się
indywidualnie, najlepiej drogą telefoniczną. Jest
dostępna dla pacjentów w czasie pracy stacji
dializ – od 8.00 do 17.30.
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Centrum Dializa
ul. Kościuszki 33

(wejście od ul. Ogrodowej)
tel. (014) 66 352 15
kontakt z dr n. med.

Grzegorzem Hudziakiem,
specjalistą nefrologiem:

(504) 201 599

Od 2003 roku leczenie dializami stało się jeszcze łatwiej dostępne
dla chorych z niewydolnością nerek z Brzeska i okolic
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Choć firma zajmująca się nagło−
śnieniem zmusiła do półtora−
godzinnego oczekiwania na

występ gwiazdy tegorocznych Dni
Brzeska, warto było 25 czerwca po−
zostać na pl. Kazimierza Wielkiego.
Raz, Dwa, Trzy zakołysało tłumem.
– Jesteśmy związani z Brzeskiem od lat
osobą Damiana Styrny, grafika naszych
płyt. On jest z was, jest wasz. I trochę
nasz – przyznał na scenie Adam Nowak,
wokalista zespołu. – To jest ważna wia−
domość. A ważne wiadomości mówi się
tylko raz – dorzucił.
Grupa zagrała piosenki z ostatniego al−
bumu „Nie można nie wierzyć w nic”.
Ambitne teksty o meandrach wiary, a na−
wet prowokacyjny wniosek „niewiara jest
wiarą na miarę” mieszały się z ekspre−
syjną muzyką. Na zakończenie zabrzmia−
ły klasyczne już utwory ze słowami

(3 fot.)

Agnieszki Osieckiej. Zaczęło się melan−
cholijnie: „Oczy tej małej…”
Jednak Dni Brzeska to przecież nie tyl−
ko niedziela i koncert Adama Nowaka
oraz jego kolegów, ale trzy dni zabawy.
W piątkowy wieczór na boiskach koło
basenu rozegrał się III Nocny Turniej
Świętojański Piłki Plażowej. Zmagania
przeniosły się na sobotę, kiedy Młodzie−
żowa Rada Gminy zaprosiła brzeszczan
do zawodów w piłce plażowej dziewcząt
i nożnej chłopców. Wędkarze rywalizowali
w memoriale im. Aldusia Kwaśniaka, a
w niedzielę walczyli o Puchar Burmistrza
Brzeska. Natomiast PCK prowadziło
akcję oddawania krwi.
No Stage Diving z Jadownik dali koncert
na zaskakująco wysokim poziomie. Po
nich na scenie pojawił się Liverpool, wy−
konujący piosenki legendarnego The Be−
atles, zatem skład grupy stanowiło czte−
rech panów w garniturach. Dziwnie się
złożyło, iż sobotni wieczór wypełnili mu−
zycy w eleganckich marynarkach. Założy−
ło je także dziesięciu „mężczyzn w czer−
ni” z powstałej 10 lat temu w Jaśle Afe−
ra Blues Group, specjalizującej się
w blues i funk. Charakterystycznym ele−
mentem w tej kapeli jest sekcja smycz−
ków dętych, które wzbogacają brzmienie.

SPONSORZY DNI BRZESKA:
Browar Okocim (Carlsberg Polska S.A.) – główny sponsor
Apteka PP. Dudzińskich, Apteka PP. Krupów, Apteka „Millenium”, Bank Spółdzielczy w Brze−
sku, Betoniarnia J. Mikołajka, Biuro Partner, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Bomas, Brzeskie
Zakłady Komunalne, Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców, Centrum
Meblowe „U Brożka”, Chemiplast, Enter, EuroGum, Granit sp. z o.o., Hotel „August”, Insbud,
Jawor, Karpacka Spółka Gazownictwa, Krakowski Bank Spółdzielczy o/Szczurowa, Logic Com−
puters, Market Budowlany „Śnieżka” M. Więckowskiego, MPEC, M−Punkt, Multimedia Polska
S.A., Proster, Restauracja „Galicyjska”, Stacja Paliw „Jaga”, Statoil Poland, Szkoła Języka An−
gielskiego „York”, Zumec.

Wakacje z czystym kontem
Przearanżowane utwory The Blues Bro−
thers, Gary’ego More’a, czy Toma Jones’a
kusiły do tańca i dość szybko pod sceną
rozpoczęło się szaleńcze skakanie.
W niedzielę granie zaczęły The Dolls, czyli
po prostu „laleczki”. Adekwatnie do na−
zwy w zespole występowały same kobie−
ty. Na wielu twarzach pojawiły się iro−
niczne uśmieszki, bo niewiasty i rock’n’roll
skojarzyć raczej trudno, ale dziewczyny
udowodniły, że energiczne granie wcale
nie jest im obce. Wykonując kilka stan−
dardów, m.in. The Doors i Janis Joplin
oraz kilka swoich kawałków, pokazały
całkiem niezły warsztat. W czasie ich
koncertu przez ulicę obok placu Kazimie−
rza Wielkiego przemaszerował pochód
kibiców „Okocimskiego” ubranych w bia−
ło−zielone barwy klubowe. Głośno skan−
dowali: „OKS!” i wiwatowali awans do
III ligi. Grupa, przeszedłszy za sceną,
dalsze świętowanie zakończyła w parku.
Taniec, muzyka i sport rozładowały spię−
cia, więc wakacje można już rozpocząć
z czystym kontem. Taka jest przecież
rola cyklu imprez wpisanego w kalendarz
miejski: pozwólmy na wyrzucenie z sie−
bie całorocznego stresu w zabawie.

Iwona DOJKA
Radosław URBAN

Święto miasta
sprzyjało wędkarzom

Koncert Raz, dwa, trzy sprawił, iż plac Kazimierza Wielkiego wypełnił rozkołysany tłum
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Osukcesie OKS−u przesądziły dra−
 matyczne ostatnie minuty rewan−
żowego meczu na wyjeździe, w któ−

rym do 77. minuty trzecioligowcem mogli
czuć się piłkarze z Niepołomic. Do prze−
rwy prowadzili oni nawet 3−0, ale dwa gole
Sławomira Jagły po przerwie odmieniły
losy barażu. Ostatnia bramka, zdobyta
w 90. minucie przez Tomasza Metza, przy−
pieczętowała zasłużony awans „Piwoszy”.
Brzesko znowu jest piłkarską III ligą!
Piłkarze Okocimskiego grali w niej już
w sezonie 1992/93, by w następnym awan−
sować do grona drugoligowców. Jednak,
kiedy w 1998 roku ówczesne władze OKS−
u postąpiły absolutnie nierozważnie, wy−
cofując drużynę z drugoligowych rozgry−
wek, wydawało się, że to w ogóle początek
końca klubu z kilkudziesięcioletnią tra−
dycją. To, co osiągnięto mozolnym wysił−
kiem działaczy, sportowców i trenerów
oraz sporymi nakładami sponsorów, prze−
kreślono jedną ze wszech miar bezmyślną

decyzją. Jej konsekwencje można dziś
mierzyć konkretnymi kosztami...
Na szczęście, pozostali w klubie ludzie, któ−
rym nieobojętny był los OKS−u. Postano−
wili szukać zewsząd pomocy, by piłkarze
po rocznej karencji mogli przystąpić do roz−
grywek w czwartej lidze. Trzeba podkre−
ślić, że nie odwróciły się od nich władze
samorządowe gminy, które na miarę moż−
liwości dofinansowywały szkolenie mło−
dzieży. Powrót drużyny choćby do trzeciej
ligi łatwy jednak nie był. Nawet wówczas,
kiedy zespół z kilkoma zawodnikami
z drugoligowego jeszcze składu stanął do
barażu ze Świtem Krzeszowice. Dwa re−
misy (1−1 w Krzeszowicach i 2−2 w Brze−
sku) premiowały rywala. Niepowodzeniem
zakończyły się także trzy kolejne podej−
ścia. W konfrontacji mistrzów dwóch
czwartoligowych grup lepsze okazały się
ekipy Skawinki (1−1 i 1−3) i Kmity Zabie−
rzów (2−2 i 0−1). W poprzednim sezonie
Okocimski nie zdołał nawet wygrać zma−

gań grupowych. I dopiero teraz, gdy bara−
żowy system obowiązywał przed reorga−
nizacją po raz ostatni, OKS pod wodzą
trenera Zbigniewa Kordeli uzyskał upra−
gniony awans. Oczywiście, to zasługa nie
tylko szkoleniowca i walczących do końca
piłkarzy, lecz także Browaru Okocim, który
wrócił do sponsorowania klubu i stworzył
drużynie optymalne warunki do pracy.
Ta drużyna ma niewątpliwie charakter,
potrafi się mobilizować i walczyć do upa−
dłego. Posiada także i wysokie umiejęt−
ności. Warto przypomnieć, że jesienią
znakomicie spisywała się w rozgrywkach
o Puchar Polski, eliminując m.in. drugo−
ligowy Ruch Chorzów i prowadząc rów−
norzędną walkę z pierwszoligowym Le−
chem Poznań. W rozgrywkach grupowych
nie miała sobie równych, choć liczne kon−
tuzje czołowych piłkarzy komplikowały
sytuację kadrową. Jeśli jej skład zosta−
nie umiejętnie poszerzony i wzmocniony
oraz deklaracje sponsora dotrzymane, to
niewykluczone, że kolejne marzenie brze−
skich kibiców może się spełnić, a piwo−
szom w Polsce marka Okocim będzie się
kojarzyć nie tylko ze znakomitym pro−
duktem miejscowego browaru.    (MK)

OKS! TRZECIA LIGA! OKS!
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Ile razy trzeba stawać do barażu, by wreszcie go wygrać i zapew−nić sobie
awans do trzeciej ligi? Przykład piłkarzy Okocimskiego dowodzi, że dopie−
ro czwarta próba okazuje się skuteczna. Po fascynującej walce brzeska
drużyna okazała się lepsza od zespołu Puszczy Niepołomice.
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21.06
OKS – PUSZCZA Niepołomice 2:1 (1:1)

Bramki dla OKS: Kostecki, Bryl
OKS: J. Palej – Bizoń, Atanaskovic, Dzięciołow−

ski (25 Pawłowicz), Stawiarski, Karwat, Kostecki
(78 Wawryka), Metz (84 Kaźmierczak),

Bryl, Policht, Imiołek (68 Jagła).

25.06
PUSZCZA– OKS 3:3 (3:0)
Bramki dla OKS: Jagła 2, Karwat
OKS: J. Palej – Bizoń, Atanaskovic, Stawiarski
(46 Jagła), Pawłowicz, Karwat, Kostecki (89
Wawryka), Metz, Bryl (62 Każmierczak), Polichy,
Imiołek (80 Pachota).

Oni wywalczyli awans

Jarosław Palej, Krzysztof Szuba, Karol Baran, Grze−
gorz Bizoń, Goran Atanaskovic, Jarosław Dzięciołow−
ski, Mateusz Pawłowicz, Mariusz Stawiarski, Sergiusz
Kostecki, Mateusz Kaźmierczak, Sławomir Jagła, To−
masz Metz, Rafał Bryl, Paweł Pachota, Krzysztof Palej,
Dariusz Karwat, Bogumił Szafrański, Marcin Manelski,
Marcin Imiołek, Mateusz Wawryka, Kuraś, Rafał Po−
licht, Tomasz Grzyb, Zbigniew Kordela – trener, Antoni
Klupa – kierownik drużyny

SZCZEPAN ZYDROŃ (prezes OKS):
– Ten awans oznacza wysoko postawiona poprzeczka i wyzwanie mobilizujące do dużej
pracy, aby zaistnieć i osiągać coraz lepszy wynik.

ZBIGNIEW KORDELA (trener):
– To sukces przede wszystkim zawodników i całego klubu. Cieszę się, że jest w nim moja
drobna cegiełka. Co dalej? W piłce wszystko możliwe...

KRZYSZTOF PALEJ (kapitan drużyny):
– Ciężko pracowaliśmy na ten awans przez ostatnie trzy lata. Zasłużyliśmy na ten
sukces, ale gra w III lidze i praca w tak profesjonalnie zorganizowanym klubie, ja−
kim jest Okocimski, nie jest szczytem osiągnięć. Poprzeczkę stawiamy sobie wyżej.

PAWEŁ GORCZYCA (menedżer marki OKOCIM w Carlsberg Polska):
– Okocim jest czymś więcej niż sponsorem Okocimskiego Klubu Sportowego. Od kilku−
dziesięciu lat współpracujemy ze sobą, jesteśmy partnerem tego zespołu, dlatego tym
bardziej ucieszyła nas wieść o awansie.

BARAŻ
O III LIGĘ

To duży sukces…

F
ot

. 
J
K

F
ot

. 
M

. 
K

ot
fi

s

F
ot

. 
M

. 
K

ot
fi

s



20

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY lipiec 2006MATURALNE ZJAZDY

Ćwierćwiecze upłynęło, odkąd czte−
ry klasy brzeskiego ogólniaka zda−
ły maturę. – 1981 rok był pamięt−

ny nie tylko z tego powodu. Wiele działo
się w całym kraju – wspomina organiza−
tor czerwcowego zjazdu, Bogusław Ba−
bicz. Oprócz uczniów, wygrzewających nie−
gdyś ławki w „szkole w pałacu”, pojawili
się także ich wychowawcy i katecheci.
Religii uczyli się w niewielkiej świątyni
Świętego Ducha, przy ul. Kościuszki. 16
czerwca absolwenci pojawili się tam zno−
wu, tym razem na uroczystej mszy św.,
koncelebrowanej przez ks. Stanisława
Jurka i ks. Andrzeja Machowicza oraz
dwóch maturzystów z 1981 roku: ks. Ja−
na Potępy, franciszkanina, dyrektora za−
konnego liceum w Wieliczce oraz ks. Bro−
nisława Marecika pracującego pod Ber−
linem.
Wszystkich zaskoczyła homilia ks. Macho−
wicza, który przypomniał prace swoich
uczniów na temat: „Co to jest szczęście?”
– Zastanawiam się, czy teraz odpowiedzi
byłyby podobne, ale chyba już nie… Wtedy
czasy były siermiężne i cieszyliśmy się z pro−
stych rzeczy – rozważa Babicz.
Ks. Jurek wymawiał się od udziału w ca−
łości imprezy, gdyż wyjeżdżał ze swo−

imi parafianami z Mielca do Częstocho−
wy. Na skutek długich nalegań zapo−
wiedział niespodziankę. Po nabożeń−
stwie wyciągnął ponad 20−letni śpiew−
nik i urządził konkurs. Dawni uczniowie
wybrali utwór oznaczony numerem 25.
Okazało się, że akurat tej piosenki nie
znają. Kolejne dwa wybory były szczę−
śliwsze, ale dopiero za trzecim razem
zaśpiewali niemal całość. Decyzję o za−
liczeniu muzycznego egzaminu poparł
ochoczo ks. Machowicz i katecheta po−
został na uroczystościach.
Dopiero w restauracji „Pawilon” dawne wy−
chowawczynie: Bożena Kalinowska, Bo−
gumiła Put, Jadwiga Żurek, Małgorza−
ta Goryczko i Stanisława Stolarz wycią−
gnęły stare dzienniki i rozpoczęły
odpytywanie: „Co robiłeś przez te 25 lat
po maturze?” Uczniowie nie uniknęli egza−
minu. Przypomnieli sobie skrupulatność
obecnej na zjeździe Czesławy Jakubas,
nauczycielki rosyjskiego, która po odczyta−
niu listy obecności zamykała spóźnialskim
drzwi przed nosem i zmuszała ich do spę−
dzenia trzech kwadransów w parku.
Wspomnienia przeciągnęły się i zabawa
rozpoczęła się dopiero około północy. Te−
raz jej uczestnicy myślą o 30. jubileuszu.

UCZESTNICY ZJAZDU:
Małgorzata Bernacka, Elżbieta Bojdo, Wojciech Hamielec, Krystyna Ko−
pytko, Magdalena Krężołek, Anna Kubik, Katarzyna Kurtyka, Wojciech
Mayer, Stanisław Matys, Krystyna Musiał, Anna Osmęda, Bogusława Pa−
nek, Dorota Popik, Sylwia Rybacka, Małgorzata Tsekov, Barbara Wojta−
rowicz, Beata Wrona, Bogusław Biernat, Renata Chrzanowska, Elżbieta
Goryjowska, Beata Jaros, Maria Maksymowska, Bernadeta Pajor, Elżbie−
ta Piekarz, Zbigniew Pukalski, Małgorzata Stawiarska, Dorota Strzele−
wicz, Elżbieta Święch, Dorota Wojtuń, Zyta Wójcik, Danuta Zielnik, Bogu−
sław Babicz, Marzena Babicz, Danuta Baniak, Bożena Barwiołek, Sławo−
mira Bezpalko, Jadwiga Grocholska, Ewa Kania, Beata Kołodziej, Jan
Potępa, Bronisław Marecik, Maria Rudnik, Bogusława Stawarska−Gaw−
lik, Bernadeta Styczeń, Renata Styrna, Alicja Wojnicka, Bożena Biel, Do−
rota Bolek, Barbara Bychawska, Elżbieta Chwastek, Małgorzata Drewko,
Małgorzata Hajdo, Renata Kluska, Krystyna Majcher, Lesława Młynar−
czyk, Lucyna Sakłak, Maria Smulska, Małgorzata Wis

Kiedyś obserwowali akademie
z okazji zjazdów wychowanków
przedwojennego brzeskiego liceum.

W tym roku minęło 55 lat od czasu, kiedy
absolwenci, którzy po wojnie zaczęli eduka−
cję gimnazjalną, opuścili mury „szkoły w pa−
łacu”. 11 czerwca spotkali się ponownie.
Mszę świętą w kaplicy przy rezydencji
Götzów−Okocimskich odprawił dla nich ks.
Franciszek Kostrzewa oraz dominika−
nin o. Maciej Złonkiewicz, wnuk niegdy−
siejszego nauczyciela przedmiotów ścisłych
oraz syn absolwenta liceum. Na cmenta−
rzu dawny uczeń, Michał Mikuliński,
odczytał krótkie życiorysy zmarłych peda−
gogów. Szlak wspomnień poprowadził
uczestników zjazdu do Tropia i Czchowa,
gdzie niegdyś udawali się z wycieczkami
organizowanymi przez Czesława Fran−
ciszka Złonkiewicza. Nauczyciel spraw−
dzał wytrzymałość wychowanków i przed
każdą dłuższą wyprawą w Pieniny wyru−
szał z podopiecznymi na Bocheniec, upy−
chając przy tym w plecaki dziewcząt ka−
mienie. Często korzystał z powszechnych
naówczas rowerów i zabierał młodzież np.
do Rożnowa; w drodze co rusz powtarzały
się przystanki, bo ktoś „złapał kichę”.
Ten wymagający matematyk i fizyk do
uczniów zwracał się łagodnie, wzywając
do odpowiedzi słowem „Robaczku!” lub
wzdychając: „Oj, niebożę!”, gdy pytany nie
radził sobie przy tablicy. Dziś pozostała
wychowankom pamięć o jego wiedzy. Po−
ziomem intelektualnym wybijała się też
polonistka, Helena Bereziuk. Przez krót−
ki czas obowiązki nauczyciela pełniła
Hanna Filipkiewicz. Nosiła w torebce
pistolet. Znikła nagle. Teraz można snuć
domysły o jej konspirowaniu i związanym
z tym prześladowaniem przez UB.
Komunizm odcisnął swoje piętno na
uczniach. Co jakiś czas przymusowo od−
wiedzali „przybytek bezpieczeństwa” i na−
rażali się na lawinę tajemniczych dla nich
pytań. Na ustnej maturze zaś musieli
referować plan 6−letni lub poglądy Stali−
na na językoznawstwo.
Zebrani tworzyli pierwszą grupę maturzy−
stów, którzy obowiązujący przed studia−
mi szczebel edukacji w całości odbyli już
po zakończeniu wojny. We wrześniu 1945
roku zaczynali od pierwszej gimnazjalnej.
Liceum opuszczali, będąc w klasie… je−
denastej. Dziwną rachubę spowodowała
reforma szkolnictwa na, jedynie słuszny
naówczas, wzór sowiecki. Dziedzictwo
wojny sprawiło, że wśród pierwszych ab−

Więcej
niż złoty

Przed nimi 30−lecie
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solwentów było aż pięć roczników, tzn.
osoby urodzone między 1929 a 1933 ro−
kiem. Niemcy uniemożliwili im naukę
w normalnym trybie. Wielu uczniów prze−
siedlenia rzuciły do obcego im Brzeska.
Jednak wspólne wszystkim było poczucie
humoru. Gdy starsza pani, Eliza Do−
brzańska, ucząca francuskiego, usiłowa−
ła uspokoić grupę i zakomenderowała:
„Pierwsza ławka, proszę wyjść z klasy!”,
pierwsza ławka… została wyniesiona.
Dyscyplinę absolwenci pierwszego, powo−
jennego naboru pamiętają do dziś. Stud−
niówka, osobna dla każdej z trzech klas:
„a”, „b” i pedagogicznej, świętowana była
w bibliotece przy upieczonych w domu
pączkach, pod czujnym okiem wychowaw−
cy i katechety, ks. Stanisława Pękały.
Naturalnie, obyło się bez osób towarzy−
szących oraz balowych sukien i garnitu−
rów. Dopiero czerwcowy komers po ma−
turze trwał do rana. – Gdy wyszliśmy,
słowiki pięknie śpiewały w parku – za−
pamiętał Michał Mikuliński.
Po 55 latach ponownie pracownicy nauko−
wi, lekarze i inżynierowie, wznieśli toast
szampanem. Mieli co wspominać…

Rok trwały przygotowania do zjaz−
du  absolwentów Liceum Ogólno−
 kształcącego w Brzesku z roku

1966. 27 maja spotkali się pierwszy raz
po 30 latach. Wcześniej widzieli się na
10−lecie matury. Koleżanki i koledzy z klas
„a” i „b” zjawili się prawie w 50 procen−
tach, a klasa „c” niemalże w całości. Wraz
z niedawnymi uczniami we mszy w ko−
ściele p.w. Świętego Ducha, odprawio−
nej przez dwóch z nich: ks. J. Babicza
i ks. K. Markowicza, uczestniczyła na−
uczycielka Weronika Ormiańska
(Brzezińska). Absolwenci odwiedzili
groby profesorów i kolegów na cmenta−
rzu parafialnym i komunalnym. Spędzi−
li kilkadziesiąt minut w swojej nieza−
pomnianej szkole w pałacu Götzów−Oko−
cimskich, o której piszą z wielkiej litery.
Od 18.00 do 2.00 w nocy trwał bankiet
w Restauracji „Galicyjska”.

UCZESTNICY ZJAZDU:
Ryszard Ciszewski, Tadeusz Curyło, Józef Czachor, Janina Duda−Starsiak,
Adam Gofroń, Urszula Kostrzewa, Marian Kulczycki, Zdzisław Łużny, Mi−
chał Mikuliński, Zygmunt Rojek, Józef Rosa, Zofia Stós−Grąbczewska, Stani−
sław Złonkiewicz, Bogumiła Borecka−Orlewicz, Bogumiła Janik−Legutko,
Ludwik Jemioło, Eugeniusz Kołodziej, Stanisław Nowiński, Stanisław Malik,
Barbara Opyrchał−Gurgul, Zytmunt Piechnik, Krystyna Dadej−Czekaj, Hen−
ryka Golec−Kornaś, Teresa Gurak−Kucia, Włodzimiera Kargol−Chruściel, Ire−
na Lasoń−Martyna, Jan Witkowski, Wanda Mleczkówna, Jan Kowalczyk

– Posiwiali, przygarbieni, z bagażem
przeżyć i doświadczeń. Życiorysy po−
gmatwane i proste – praca, rodzina,
dom. Kariery duże i małe, naukowe
i biznesowe, ale też i dramaty osobiste.
Jeden dzień, a właściwie kilka godzin,

UCZESTNICZYLI W ZJEŹDZIE:
Halina Adamek, ks. Józef Babicz, Antoni Bernady, Małgorzata Bernady,
Lucyna Biernat, Irena Buba, Janina Cehak, Stanisłąwa Cyga, Stanisław
Duch, Maria Fic, Maria Goryca, Andrzej Górak, Kazimierz Górak, Marek
Grabania, Józef Gurgul, Ryszard Hebda, Marian Jakubowski, Andrzej
Kądziołka, Halina Kmieć, Stanisław Kondziołka, Krystyna Kościelniak,
Franciszek Koza, Mieczysław Król, Renata Krzyżak−Wałęga, Maria Kukla,
Cecylia Laska, ks. Kazimierz Markowicz, Michał Marmol, Anna Martyna,
Marta Michalska, Kazimierz Mleczko, Ewa Młynarczyk, Zbigniew Musiał,
Aleksandra Ożegalska, Jerzy Ożegalski, Maria Paterek, Włodzimierz Pyt−
ka, Stanisława Pytka, Alicja Sacha, Stanisłąwa Skórnóg, Krystyna Smul−
ska, Andrzej Stankowski, Halina Szczerbińska, Władysław Świerczek,
Maria Świerczek, Stanisława Trzcionka, Zbigniew Tyka, Jan Werewka,
Janina Sediwy, Maria Zych, Elżbieta Żak, Jadwiga Żurek.

Nasza, niezapomniana…

niby niewiele, a jednak bardzo wiele.
Wszyscy zachwyceni udanym pod każ−
dym względem spotkaniem – podsumo−
wał maturzysta z 1966 roku i organi−
zator imprezy, Jerzy Ożegalski.
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Cierpliwość
nad złotą sprężyną

Na drzwiach napisał, że pracuje od 8 do
16. Faktycznie jednak z Jadownik do−
jeżdżał już o 7 rano. W lecie, kiedy słońce
wlewało się do środka przez szybę wysta−
wową, na której nieodmiennie o profesji
rzemieślnika świadczył budzik z nie−
dźwiadkiem, właściciel wieszał nową kart−
kę: „Ze względu na panujące upały zakład
czynny od 6.00 do 12.00”. Bezlitosny żar
na południowej stronie rynku oblewał rze−
mieślnika potem i czynił niemożliwymi
precyzyjne ruchy przy naprawie.

Zęby w koronie
– Do tego fachu trzeba cierpliwości i do−
kładności. Wchodząc za drzwi, nerwy
należy zostawić na chodniku. Przy zde−
nerwowaniu drżą ręce, a tutaj części są
bardzo drobne, ruchy zaś muszą być bar−
dzo dokładne. Zdarzało się, że dłoń za−
trzęsła się i na swój koszt musiałem coś
wymienić. Łamały się osie, a sprężyny
włosowe krzywiły. Gdy coś nie wychodzi−
ło po kilka razy z rzędu, odkładałem ro−
botę i wychodziłem na spacer lub zaku−
py. Uspokoiłem się i po powrocie napra−
wa się udawała – ocenia swoje pomysły
na skuteczność w pracy Mila.
Choć jego ojciec od lat pracował w zawo−
dzie, on sam o przejęciu fachu nie my−
ślał. Skończył przyzakładową szkołę za−
wodową w tarnowskich „Azotach” i zo−
stał aparatowym procesów chemicznych.
Potem zajmował się izolacjami rurocią−
gów i zbiorników. Dopiero po ciężkiej cho−
robie, przed Bożym Narodzeniem 1975
roku, przystał na propozycję ojca, Józe−
fa Mili i przeszedł do warsztatu zegar−
mistrzowskiego. Ponad trzy lata termi−
nował. Podręczniki do nauki zawodu po−
życzał albo sprowadzał z klasztoru
w Niepokalanowie, gdzie je drukowano.
Na egzamin przed trzyosobową komisją
cechową w Krakowie czekał pół roku.
Rozwiązał trzy zadania z matematyki.
W jednym musiał obliczyć ilość zębów
w koronie trzeciego koła, mając daną ich
liczbę w dwóch pozostałych oraz w zęb−
niku. Odpowiedział na dziesięć pytań,

Dziesięć lat temu zamknął warsztat przy Rynku 21. Nikt nie chciał już naprawiać
mechanicznych zegarów, bo tania elektronika opanowała dziedzinę odmierzania czasu. Już
w latach 70. Jan Mila był jedynym kandydatem do egzaminu czeladniczego w całym
województwie krakowskim.

zanim u mistrza Płonki przy Szewskiej
12 wykonał wałek naciągowy i oś balan−
sową do kieszonkowego zegarka. Miał
na to dwa dni. Poradził sobie w ciągu
jednego. Komisja zegarmistrzów z dłu−
goletnim doświadczeniem przyznała kan−
dydatowi tytuł czeladnika.

Warsztat w torebce
W latach 70. i 80. w Brzesku było aż pięć
zakładów. Do dzisiaj pozostał tylko je−
den – Tadeusza Szwargi, w podwórzu
kamienicy przy ul. Głowackiego. Trakt
przy kościele skupiał najwięcej fachow−
ców od zegarów. Swoje warsztaty mieli
tam Julian Habryło i Marian Świder,
działał także państwowy zakład, prowa−
dzący naprawy gwarancyjne. Przy Ryn−
ku, niedaleko zakładu fryzjerskiego pra−
cował jeszcze Adam Golonka.
Klienci zjawiali się rozmaici. – Z samego
miasta nawet niewielu. Przeważali
mieszkańcy wsi. Szczególnie we wtorki
i piątki było wiele roboty. Zatrzęsienie! –
ocenia Mila. Diagnozę „zegarowej choro−
by” zaczynał od sprawdzenia małego po−
krętła do wskazówek, tzw. wałka nacią−
gowego. Jeśli test przeszedł bez prze−
szkód, należało otworzyć dekiel, czyli tylną
pokrywę. Wtedy następowało czyszczenie
wnętrza oraz rozkład całkowity mecha−
nizmu na podzespoły.
Rzemieślnik pracował z lupą na oku. Koń−
cówki osi, nazywane czopami, mierzyły prze−
cież ułamki milimetra. Brakujące części
toczył na tokarce, jaką zmieścić można
w walizeczce wielkości damskiej torebki.
W ten sposób Jan Mila kontynuował tra−
dycję miejsca. Pod numerem 21 warsztat
zegarmistrzowski Komandira działał jesz−
cze przed wojną. Józef Mila pracował
w nim już w czasie okupacji. Po wojnie wy−
kupił lokal od właściciela kamienicy. Na
12 metrach kwadratowych pomieścił dwa
stanowiska, dla siebie i syna. Od 1982 roku
funkcjonowało już tylko jedno. – Ojciec był
tolerancyjnym, ale i wymagającym nauczy−
cielem. Wykształcił we mnie dokładność,
jaka pozostała mi do dziś. Cenię sobie

punktualność. Nawet w domu wszystko
musi u mnie działać jak w przysłowiowym
szwajcarskim zegarku – konstatuje zegar−
mistrz z Jadownik.
Kurz w zakładzie był niedopuszczalny.
– Sam sobie byłem właścicielem, robot−
nikiem, sprzątaczem i księgowym –
uśmiecha się do przeszłości.

Sowiecka Szwajcaria
Nie żałował wyboru profesji. W jego
warsztacie, oczekujący swoich właścicie−
li strażnicy czasu, wtórując sobie nawza−
jem, cierpliwie wybijali godzinę po godzi−
nie. – Mnie to nie przeszkadzało. To ładne
dźwięki. Zresztą, zegar nie chodzi, tylko
czas pokazuje – żartuje po latach rze−
mieślnik, który w ruch wprawiał nawet
stuletnie mechanizmy. Jego interwencji
wymagał stojący zegar z jadalni brzeskiej
plebanii oraz podobne sprzęty z kościo−
łów w Maszkienicach i Rudy Rysiach. Na
tak duże modele poświęcał kilka dni pra−
cy. W starych szafkach zdarzały się mu−
chy i pająki, a w trybach nieraz zaklesz−
czyła się osa. Naprawiał nawet wtedy,
gdy koszty przewyższały wartość zega−
ra, bo klient nie chciał się pozbyć ulu−
bionego zegarka. Najstarszy był kie−
szonkowy, szwajcarski „Zenith” z de−
wizką z początku XX wieku. Do lat 50.
osie balansowe miały sprężynki inablo−
kowe ze złota i kamienie łożyskowe z ru−
binów. Potem królowały syntetyki…
Przeważnie trafiały się radzieckie „Po−
biedy” i „Wostoki”. – Sowieci dokładnie
skopiowali „szwajcary”! Ale jakość nie
była ta sama… – komentuje zegar−
mistrz nad warsztatem w suterenie
swojego domu w Jadownikach.

Tekst i fot.
Iwona DOJKA

Zegarmistrzostwo to zadanie
dla precyzyjnych rąk
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SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„York” podsumowała rok szkolny.
W czterech grupach wiekowych i na nie−
mal wszystkich poziomach zaawanso−
wania uczyło się około 150 słuchaczy.
Zajęcia prowadzili doświadczeni filolo−
dzy z Polski oraz dyplomowani lekto−
rzy z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii.
Szkoła wyszła z inicjatywą zafundowa−
nia dzieciom z Brzeska rocznego kursu
języka angielskiego. Swoją szanse wy−
korzystały 3 dziewczynki, które okaza−
ły się bardzo pilnymi uczennicami i na−
grodzone zostały za bardzo dobre wy−
niki w nauce. Zakończenie roku odbyło
się 10 czerwca w Miejskim Ośrodku
Kultury. W programie znalazły się wy−
stępy artystyczne w wykonaniu dzieci
i młodzieży „Yorku”. 25 osób dostało
nagrody książkowe i niespodzianki –
gadżety edukacyjne przywiezione w ma−
ju z Wielkiej Brytanii.
Podczas wakacji w godzinach 12.00 –
19.00 szkoła proponuje darmowy do−
stęp do czytelni i biblioteki anglojęzycz−
nej. Oferuje czasopisma, magazyny, fil−
my video i DVD, książki oraz bezpłat−

PONAD PÓŁ TYSIĄCA dzieci sko−
rzysta z wypoczynku letniego, przygo−
towanego przez instytucje i organiza−
cje. Na organizację koloni, półkolonii
oraz innych imprez kulturalno−roz−
rywkowych samorząd rozdzielił ponad
116 tys. zł.
O dotacje starało się 19 instytucji
i organizacji pozarządowych. – Przy
rozstrzyganiu konkursu ofert na let−
ni wypoczynek przede wszystkim bra−
liśmy pod uwagę liczbę uczestników,
doświadczenie przy organizowaniu
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
oraz zaproponowany program, gdyż
pieniądze na ten cel pochodzą ze środ−
ków przewidzianych na profilaktykę
uzależnień – tłumaczy Sekretarz
Gminy Bogusław Babicz.
Każda organizacja otrzymała od 30
do 50 proc. wnioskowanych pieniędzy.
Warto dodać, że w tym roku przewi−
dziana kwota przewyższa tę z lat
ubiegłych. 17 organizacji otrzymało 75
tys. zł. Największą sumę dostał Miej−
ski Ośrodek Kultury. 41 tys. zł wyda
na kolonie w Rabce i Krasnobrodzie
dla stu uczestników. Za pobyt 40 dzie−
ci z ubogich rodzin zapłaci Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja
przekazana przez samorząd pozwoli

dofinansować koszt wypoczynku tym
rodzinom, których dochód nie przekra−
cza 504 zł na osobę. Dla pozostałych
koszt wakacji w Rabce wyniesie 690,
a w Krasnobrodzie 790 zł.
MOK przygotował też bogatą ofertę
dla dzieci, które zostają w mieście.
Codziennie (od 7 lipca do 25 sierp−
nia), w godzinach od 10.00 do 14.00
mogą one uczestniczyć w wycieczkach
autokarowych i pieszych, zajęciach
sportowych na basenie oraz w TKKF
„Sokół”. W wakacje działać będzie
także letnia szkoła tańca, odbywać
się będą zabawy na Ranczu „Pasja”
oraz zajęcia plastyczne, muzyczne, te−
atralne, kulinarne. Nie zabraknie za−
wodów sportowych i ognisk z piecze−
niem kiełbasy oraz quizów i konkur−
sów karaoke. Organizatorzy
zaplanowali również dni tematyczne
np.: rycerski, japoński. Działać będzie
świetlica internetowa.
Zajęcia podczas wakacji przygotowa−
ły też pracujące w gminie świetlice.
Tu odbywać się one będą w zależno−
ści od ilości chętnych. Bliższych in−
formacji na temat lata w mieście
można uzyskać w MOK−u pod nume−
rem telefonu: (14) 68 49 660.

(ł)

ny dostęp do Internetu. Zaprasza dzie−
ci i młodzież na obozy językowe w Pol−
sce oraz wyjazdy edukacyjne do Wiel−
kiej Brytanii i Irlandii.
Szkoła rozpoczęła już zapisy na ko−
lejny rok nauki. Oprócz tradycyjnych
zniżek i promocji na stałych słucha−
czy czeka 50−złotowy rabat. Od 17
sierpnia pierwszych 150 słuchaczy
otrzyma kolorowy 96−stronicowy ka−
lendarz akademicki „York Diary
2006/07”.
Placówka ponownie uruchamia sty−
pendium dla uzdolnionych dzieci i za−
powiada wystąpienie do Urzędu Miej−
skiego o wytypowanie we wrześniu 3
stypendystów z brzeskich szkół – dzie−
ci uzdolnionych, ale pochodzących z ro−
dzin będących w trudnych warunkach
finansowych.
Podobnie jak w ubiegłym roku, także
w czasie tegorocznych Dni Brzeska
„York” dołączył do grona sponsorów
imprezy oraz wspólnie z Miejskim
Ośrodkiem Kultury przygotował kon−
kursy z nagrodami z zakresu wiedzy
o krajach anglojęzycznych. �

Karaoke po japońsku?

W Yorku bez barier językowych

ODESZLI
w czerwcu

Józefa WAŻYDRĄG (lat 93, Brzesko)
Józef BOROŃ (86, Brzesko)
Jadwiga SALA (86, Jadowniki)
Stefan SDUKIENNIK (86, Brzesko)
Magdalena KOBYŁECKA (85, Bucze)
Albina OKAS (84, Jadowniki)
Stanisława MIKULIŃSKA (Brzesko)
Franciszek ŻUREK (82, Brzesko)
Julia PUKAL (82, Brzesko)
Maria ĆWIORO (81, Bucze)
Filomena CZERNECKA (80, Brzesko)
Anna NALEPA (79, Jadowniki)
Stanisław GIBAŁA (79, Szczepanów)
Marian LUDKOWSKI (78, Jasień)
Daniel KRZYSZTOF (78, Brzesko)
Teresa GRODNY (77, Jadowniki)
Jerzy KANIA (77, Brzesko)
Walenty WASIL (75, Poręba Spyt.)
Eugeniusz NALEPA (75, Jadowniki)
Janina KUCIEL (75, Bucze)
Władysław CIERNIAK (73, Jasień)
Franciszek KĄDZIOŁKA (69, Poręba Spyt.)
Danuta SZCZYGIEŁEK (68, Jadowniki)
Józef KRZYWACKI (67, Okocim)
Roman KRACZKOWSKI (67, Brzesko)
Monika OGIELA (64, Jadowniki)
Kazimiera KRAWCZYK (63, Mokrzyska)
Stanisław ZIĘBA (61, Jadowniki)
Tadeusz MACH (59, Jadowniki)
Józef DOBRZAŃSKI (54, Jasień)
Stanisław BUJAK (52, Brzesko)

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 3 lipca 2006 roku

zmarł, przeżywszy 72 lata,

Ś. P.

ZBIGNIEW NAJDAŁA
długoletni i zasłużony

Współpracownik
Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy współczucia.

Burmistrz Brzeska,
Pracownicy Urzędu Miejskiego

w Brzesku
oraz przyjaciele z redakcji BIM
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Z Józefem Cierniakiem, naczelni−
kiem Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Brze−
sku, rozmawia Łukasz Wrona.

– Minął kolejny rok szkolny. Jaki on
był dla brzeskiej oświaty? Czym mogą
pochwalić się szkoły, a czego nie udało
się osiągnąć?
– Był to udany rok. Wielu uczniów gimna−
zjalnych brało udział w różnych konkursach
i olimpiadach, osiągając wysokie lokaty. Do
organów prowadzących jeszcze nie dotarło
zbiorcze zestawienie wyników, jednak na
podstawie informacji zebranych od dyrek−
torów mogę stwierdzić, że wyniki kształ−
tują się powyżej średniej w województwie.
– Ubiegłoroczne inwestycje miały na
celu obniżenie kosztów utrzymania
placówek. Czy może Pan już określić
ich wymierne efekty?
– Najważniejsze prace to termomoderni−
zacja Gimnazjum nr 1 i szkoły Podsta−
wowej Nr 2, w których to obiektach uno−
wocześniono także węzły ciepłownicze.
Biorąc pod uwagę tegoroczną zimę, wi−
dzę, że koszty z tytułu opłat za energię
cieplną zmniejszyły się o około 50 proc.
– Komisja kontrolna, złożona z radnych,
stwierdziła usterki w wykonaniu ter−
momodernizacji Gimnazjum nr 1.
– Późny termin realizacji zadania spo−
wodował, że odpadała dolna część ele−
wacji. Większość usterek została już usu−
nięta. Należy dodać, że naprawy sfinan−
sowała firma wykonawcza, a gmina nie
poniosła żadnych dodatkowych kosztów.
– Samorząd już przygotowuje się do
nowego roku szkolnego. Jakich
zmian można oczekiwać?
– W przyszłym roku szkolnym, biorąc pod
uwagę obecnie obowiązujące przepisy, nie
przewidujemy większych zmian w funk−
cjonowaniu placówek oświatowych oprócz
mniejszej liczby oddziałów w Gimnazjum
Nr 2 i w Gimnazjum w Jadownikach ze
względu na malejącą ilość uczniów.
W okresie wakacyjnym gmina przeznaczy−
ła ok. 250 tys. zł na remonty. Są to nastę−
pujące prace: wymiana instalacji elektrycz−
nej w Gimnazjum Nr 2, remont instalacji
elektrycznej i posadzek w Szkole Podsta−
wowej Nr 1 w Jadownikach, naprawa da−
chu szkoły w Buczu, jego wymiana
w Przedszkolu nr 7, częściowa wymiana
okien oraz remont wentylacji w Przedszko−
lu nr 10, przebudowa schodów w przed−
szkolu w Porębie Spytkowskiej oraz pra−
ce doraźne we wszystkich placówkach.   �

Rodziny na start

DNIOM BRZESKA towarzyszyła im−
preza profilaktyczna „Żyj zdrowo – za−
chowaj trzeźwy umysł” w Porębie Spyt−
kowskiej. 25 czerwca po występach
uczniów reszta dnia należała do uczest−
ników III Mistrzostw Poręby Spytkow−
skiej w ramach Pucharu Ziemi Brzeskiej
w kolarstwie górskim, II Półmaratonu
Poręby Spytkowskiej oraz konkurencji
rodzinnych. Nagrody sponsorowali: Sta−
rostwo Powiatowe, Gmina Brzesko, Rada
Sołecka Poręby Spytkowskiej.
W kolarstwie górskim w kategorii 0−7
lat, wśród dziewcząt i chłopców pierw−
sze miejsce zajęli: Marcin Maj i Patry−
cja Wąs; w grupie 8−9 lat: Maciej Ćwik
i Kornelia Serwatka, klas 3 i 4: Szy−
mon Bakalarz i Magdalena Mazgaj,
klas 5−6: Agnieszka Leś i Dawid Knu−
rowski. Wśród gimnazjalistów trium−

fowali: Rafał Kornaś i Angelika Na−
lepka, natomiast Tomasz Nawalaniec
zdobył pierwsze miejsce w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych. W wyścigu
„kumoterek” najszybszymi okazali się
Piotr Maj i Anna Janik. W II Półma−
ratonie Poręby Spytkowskiej w grupie
najmłodszych zwyciężyli Patrycja Skal−
ska i Adrian Serwatka, w kategorii klas
1−2: Patryk Gołąb i Justyna Ratow−
ska, klas 3 i 4: Klaudia Zych i Artur
Waśko, klas 5−6: Bartłomiej Klimek
i Paula Zych, gimnazjalistów: Łukasz
Francuz i Paulina Put. W kategorii
open bezkonkurencyjnym biegaczem
okazał się Marek Stępień. W konku−
rencji dla dwudziestu zespołów rodzin−
nych pierwsze miejsce zdobył Adam
Stoliński z córką Justyną. W quizie
zwyciężyli p.p. Wojkoscy. (IP)

Mali Porębianie w Turcji

JUŻ OD ROKU Publiczna Szkoła Pod−
stawowa w Porębie Spytkowskiej reali−
zuje międzynarodowy program Socra−
tes Comenius, koordynując współpracę
ze szkołami z Hiszpanii, Łotwy, Słowa−
cji, Włoch i Turcji. W ramach projektu
od 29 maja do 3 czerwca uczniowie:
Magdalena Dudek, Magdalena
Ćwik, Karolina Pajor, Konrad Ca−
bała, Marcin Klimek i Tobiasz Po−
rębski, wraz z pedagogiem Bernadetą
Zapiór i koordynatorem programu, Pio−
trem Nosalem wyjechali do Ankary.
Gościły ich rodziny tureckie. „Mali Po−
rębianie” dali występ przyjęty owacją.
W trakcie kilkudniowego pobytu Pola−
cy obejrzeli dokonania innych uczestni−
ków międzynarodowego projektu.  (ip)

Przedszkolaki lepsze

PO RAZ KOLEJNY W całej gminie przedszkolaki i uczniowie zbierali zużyte baterie.
Tym razem w bezpłatnie dostarczonych przez firmę Argo Film z Tarnowa pojemnikach
znalazła się ponad tona tych niebezpiecznych dla środowiska odpadów.
Spośród szkół pierwsze miejsce zajęła podstawówka z Jasienia. W przeliczeniu na jed−
nego ucznia wynik wyniósł ponad kilogram baterii. Zdobywcy kolejnych lokat, młodzież
Wokowic i Szczepanowa, zebrali po ok. pół kilograma na osobę. Jeszcze lepsze rezulta−
ty osiągnęły przedszkolaki. Obliczenia wskazały, iż w przedszkolu w Mokrzyskach jed−
no dziecko przyniosło średnio 1,39 kg, co uplasowało placówkę na pierwszym miejscu
w gminie. Kolejne lokaty zajęły: przedszkole z Poręby Spytkowskiej i nr 9 w Brzesku.
Rekord pobili najmłodsi. Marek Stańczyk z Przedszkola nr 1 i Paweł Smulski z „czwór−
ki” przynieśli po około sto sztuk, zaś Grzegorz Hodurek i Marcin Maj z Poręby
Spytkowskiej uzbierali po 10 kg. Argo Film przekazał zwycięzcom czeki na łączną
kwotę 1000 zł. Szkoły otrzymały od Urzędu Miejskiego piłki o wartości 200 i 100 zł, zaś
przedszkolaki obdarowane zostały pluszakami.  Akcja powtórzy się w następnym roku.
Zanim to się stanie, dorośli mieszkańcy już od lipca będą mogli pozbywać się zużytych
baterii, wrzucając je do specjalnych pojemników, wystawionych w dużych sklepach. (id)

Lekcje w ramach programu Socrates
Comenius podobają się uczniom

Wakacyjne
remonty
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– Każdy z nas chce być w zasięgu czło−
wieka, który pała autentyczną rado−
ścią – rozpoczął swój wykład „Pro−
mocja nadziei promocją życia” ks. dr
Robert Nęcka, rzecznik prasowy Ar−
chidiecezji Krakowskiej.
29 czerwca w MOK−u jego najnowsza
książka, zbiór 22 wywiadów, jakie prze−
prowadził w ciągu 4 lat z duchownymi,
politykami, dziennikarzami i naukowca−
mi, zeszła na dalszy plan. Do słuchaczy
przemówił wstęp, zaczynający się od słów:
– Mówi się, że kto pyta, nie błądzi. Po−
wiedziałbym więcej, że kto pyta, obiera
właściwą drogę do zdobycia wiedzy, czę−
sto o sprawach trudnych, do zrozumienia
których trzeba by dążyć drogą żmudnych
i długotrwałych studiów.
Wykład poświęcił gość przebaczeniu, wol−
ności i prawdzie. Wątpliwości słuchaczy
odeszły od abstrakcji i skupiły się spra−
wach codziennych: dialogu, różnicy poglą−
dów i zasad wychowania. – Ofiara nie może
być sędzią w swojej sprawie – tłumaczył
postawę krakowskiej kurii w sprawie ks.
Tadeusza Isakowicza−Zaleskiego. Wypo−
minał, iż Polakom brakuje dbałości o do−
bro wspólne. – Żadna instytucja nikomu
nie pomoże, nawet jeśli ma pobożne zna−
ki w herbie. Tworzą ją ludzie. Jeśli mają
miałkie serca, to tak jest postrzegana in−
stytucja – przypominał.  (D)

Zginął tragicznie w wypadku samochodo−
wym 3 października 1996 roku. Dziesią−
ta rocznica śmierci absolwenta Akade−
mii Górniczo−Hutniczej w Krakowie i wie−
loletniego dyrektora bocheńskiej Kopalni
Soli stała się pretekstem do trzeciej już
retrospektywy jego prac.
Ryszard Kołdras związał się Brzeskiem
i Bochnią. Pomimo technicznego wy−
kształcenia nie utracił humanistycznych
zainteresowań. W solnym świecie orga−
nizował przedstawienia Sceny Plastycz−
nej KUL Leszka Mądzika. Artysta po−
dziękował mu w 1999 roku, wystawiając
„Kir”, pośmiertny hołd i dowód pamięci
dla dyrektora. – Kopalnię znał świetnie,
bo metr po metrze i wielekroć, przemie−
rzał ten wspaniały, podziemny labirynt.
Cieszył się każdym odkryciem – zaginio−
nym szybikiem, ciekawym okazem solnym,
nieznanym dotąd śladem dawnej obudo−
wy – wspominał kolegę historyk Jan Fla−
sza, dyrektor muzeum w Bochni.
W plastyce Kołdras zaklinał wizję świa−
ta przetworzonego. Operował symbolami
znanymi w kulturze. Wyjmował je z oplą−
tanego pajęczyną historycznego kon−
tekstu i umieszczał w zaskakującej
narracji. Jego Don Kichot leżał na
asfalcie i przymykał oczy z bólu, bo
ukochany biały rumak ginął pod
kołami ciężarówki. Gapie jak to
gapie, stłoczyli się gdzieś w tle, a ich
prymitywnych, jak szare bloki za
nimi, komentarzy widz mógł się tyl−
ko domyślać. Przy biblijnym stole
bogacza malarz mnożył postaci
żebraków, wychudłych matek i po−
spolitych pijaczków. W jego interpre−
tacji bieda traciła jednostkowość
i stawała się tłem dla opasłego do−
statku. Płótno kolejne artysta po−
dzielił sprawiedliwie – pomiędzy
dwóch grajków. Każdemu z nich wło−
żył w ręce instrument, tyle że ubrał
ich zgoła odmiennie. Jednemu założył suty
kołnierz, a drugiemu przykleił łaty. Świat
Kołdrasa był bowiem podzielony. Kontra−
sty stanowiły o jego istocie. Zamknięta
w prostokącie rozpiętego płótna rzeczy−
wistość krzyczała. Wymowne obrazy wy−
rzucały z siebie symbole czytelne i rozpo−
znawalne: jak dwie obrączki i dwa kieli−
chy wina – radość i powaga, które razem
dają dwie niezależne jedności, złączone

jednak z sobą, jak płyn w szklanym na−
czyniu.
Obrazy budziły niepokój. Ich autor za−
praszał widza w głąb parku, ale ukrywał
przed nim perspektywę alei. Nawet pa−
stelowa paleta nie łagodziła silnej suge−
stii pogrążenia w śnie, który lada chwila
zamieni się w koszmar. Artysta kompo−
nował sceny ludzkie niczym w teatrze.
Statyczne postaci, unieruchomione w bez−
radnych pozach, łączył w spójną narrację
dopiero sam widz, dodając własne tłu−
maczenie tego, co widział na płótnie.
W twórczości absolwenta brzeskiego
Technikum Mechaniczno−Elektrycznego
znalazło się także miejsce na humor w ry−
sunkowej karykaturze i komentarz do
zmian w polskiej polityce i gospodarce.
Jego bezrobotny siedział pod drzewem.
Raczej nie kwapił się do skorzystania
z zapraszającego gestu dobrze ubranego
człowieka interesu. Zaś bohater „Portre−
tu mężczyzny czasu przełomu” głowę
owinął gazetami. Propaganda i solidar−
nościowe hasła tworzyły na niej jedną,
pełną chaosu czapę.

Odrębną grupę stanowiły w twórczości Ry−
szarda Kołdrasa stylizowane na ruskie
i bizantyjskie ikony malowidła oraz rzeź−
by – pełne ekspresji drewniane ukrzyżo−
wania.
23 czerwca w brzeskim MOK−u Piotr
Duda i Jerzy Wyczesany wystawili
obrazy, rysunki i rzeźby artysty amato−
ra, którego imieniem nazwano jedną z ko−
mór solnych w bocheńskiej kopalni. (id)

Promocja
nadziei

Z A P R O S Z E N I E
Zarząd Osiedla Brzezowieckie 9 lipca
zaprasza na III Festyn Osiedlowy na
boisku sportowym przy Szkole Pod−
stawowej nr 3 w Brzesku. Impreza roz−
pocznie się o 15.00, a konkursy dla dzie−
ci i młodzieży już o13.00.

Ryszard Kołdras to malarz kontrastów. Jego obrazy były jak pchnięcie szty−
letem w cielsko rzeczywistości, opalizującej rozmaitymi symbolami i estetycz−
nymi poziomami. Wykrajał je grubymi plastrami i rozpinał na blejtramie ni−
czym wielki znak zapytania. Co będzie dalej z ludźmi, bohaterami zmieniają−
cego się świata? – pytały płótna.

Don Kichot i jego Rosynant miażdżony
przez samochód – obraz z 1996

Górnik solny
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NA RANCHO „Pasja” już 27 lipca na
scenie pojawi się formacja Vintage,
którą tworzą: solista Oddziału Za−
mkniętego, Krzysztof Jaryczewski
oraz muzycy grający w Budce Suflera
i TSA. Zespoły prezentujące muzykę
Dzikiego Zachodu zawitają 19 sierp−
nia. Na koncercie „Rock odrzucony” za−
grają zespoły, które nie dostały się do
Przystanku Woodstok. (w)

GŁÓWNY ORGANIZATOR, portal in−
ternetowy brzesko.com.pl, zaprasza na
pl. Kazimierza Wielkiego 22 lipca. Prze−
gląd kapel rockowych z Małopolski za−
kończy się wytypowaniem najlepszej, któ−
ra otrzyma 2 tys. zł nagrody, oraz wystę−
pem gwiazd – braci Cugowskich.
Realizację pomysłu wsparł Burmistrz
Brzeska Jan Musiał oraz Miejski Ośro−
dek Kultury.
– W trybie weryfikacji poprzez system
przesłuchań chcemy zaprosić najlepszych
z najlepszych – podkreślają redaktorzy
portalu. Termin zgłoszeń wyznaczyli do
3 lipca. Dziesięciu uczestników wyłonią
na podstawie przedstawionego przez
chętnych, minimum 15−minutowego ma−
teriału nagranego w studiu lub na kon−
cercie. Do blisko półgodzinnej prezenta−
cji na scenie na pl. Kazimierza Wielkie−
go mogą wejść zarówno kompozycje
autorskie, jak i covery. Ich zawartość ga−
tunkową określono enigmatycznie jako:
„muzykę rockową z jej odcieniami”. Wy−
łoniony przez jury zwycięzca zagra po−
nownie na „Pożegnaniu Lata”.      (id)

OD 7 DO 9 LIPCA szykuje się VII
Baszta Jazz Festiwal w Czchowie.
Gwiazdą imprezy będzie Gina Dunn
z USA, która wystąpi z zespołem Jac−
ka Mazura – Jazz Band Ball Orche−
stra. Bodo Jaworek, niemiecki skrzy−
pek, zagra ze stałymi bywalcami prze−
glądu, „Wojtek Groborz Trio”. Nie
zabraknie Leliva Jazz Band z Tarno−
wa, South Silesian Brass Band z Ryb−
nika, Dixie Company z Poznania, Pro−
wizorka Jazz Bandz z Leszna oraz
Boba Jazz Band z Krakowa. Kolorowo
ubrani i wyposażeni w jaskrawe para−
sole uczestnicy Nowoorleańskiej Para−
dy Jazzowej przemaszerują wokół ryn−
ku w towarzystwie muzyków. (ru)

Przekroczone progi

JUŻ PO RAZ TRZECI przedszkolaki prześcigały się w talentach teatral−
nych. W budynku krytej pływalni Przedszkole w Szczepanowie i nr 10 z Od−
działem Integracyjnym w Brzesku zorganizowały 5 czerwca Międzyprzedsz−
kolny Przegląd Zespołów Teatrzykowych. Główną nagrodę zdobyli podopieczni
z Borzęcina Górnego, Poręby Spytkowskiej, Przedszkola nr 9 i 10 w Brzesku.
Dzieci z Mokrzysk, Szczepanowa, Wokowic i z Przedszkola nr 3 otrzymały
wyróżnienie. Łakocie ufundowały firmy: Edmunda Lesia, Wacława Jawora,
Granit sp. z o.o. i MARK.

20 LAT TEMU Andrzej Grabowski powołał do życia kolejnego bajkowego
bohatera. Od tamtej pory skrzat Wiercipiętek pojawił się już w Polsce, Grecji,
a nawet w Japonii. 6 czerwca jego urodziny w Powiatowej i Miejskiej Bibliote−
ce Publicznej świętowały pięciolatki z Przedszkola nr 7. Autor najlepszego
portretu jubilata otrzymał specjalną nagrodę, a jego opiekunki odebrały pre−
zent dla wszystkich przedszkolaków – zbiór baśni. Przyjęcie zakończyło się
tradycyjnym tortem.

Po niemal rocznych przygotowa−
niach, ćwiczeniach oddechu i dykcji
siedem gimnazjalistek wystawiło 20
czerwca na scenie parafii Miłosier−
dzia Bożego „Sceny z życia smoków”
– sztukę dla dzieci, ale nie tylko…
Opiekunka debiutantek, Ewelina Stę−
pień, wybrała utwór, w którym bohate−
rowie przewrotnie stwierdzają, że prze−
cież ludzie wystawili pomnik najgłup−
szemu ze smoków – wawelskiemu.
O artystycznych próbach młodzieży opo−
wiada ich instruktorka.
– Dlaczego zdecydowała się Pani na
sztukę dla dzieci właśnie? Wybór
utworu nie był chyba przypadkowy…
– Ta sztuka nie jest przeznaczona jedy−
nie dla najmłodszych. Wystawiłam ada−
ptację książki Beaty Krupskiej, napisa−
nej właściwie dla każdego. Dzieci odczy−
tują gagi na scenie, młodzież analizuje
akcję, natomiast starsi dostrzegają w wy−
powiedziach postaci aluzje polityczne. One
są tylko sygnałami, lekkim muśnięciem
w tekście, jednak dorośli je wyczuwali
i uśmiechali się.
– Aktorami uczyniła Pani siedem gim−
nazjalistek. Jak układała się praca
z dziećmi?
– Były naturalne i szczere w tym, co po−
kazały na scenie. Mam szczęście do zdol−
nej młodzieży, a takiej w Brzesku nie
brakuje. Dziewczęta zgłosiły się dobro−
wolnie na kółko teatralne do MOK−u.
Kilka miesięcy pracowały nad głosem,
dykcją i interpretacją tekstu. Miały „roz−
grzewkę” w postaci etiud, a potem zaczę−
ły próby. Przygotowania zajęły im około
sześciu miesięcy.
– Oprócz grupy do „Scen z życia smo−
ków” równolegle prowadzi Pani pró−

by do „Księżniczki Czardasza”
z udziałem starszej młodzieży…
– Casting do musicalu na podstawie
węgierskiej operetki Emmericha
Kálmána ogłosiłam w styczniu. Od lute−
go na próbach pojawiali się licealiści.
Poszczególne sceny są już przygotowane.
Teraz wprowadzamy elementy muzycz−
ne i łączymy poszczególne części w całość.
Jesteśmy na etapie pierwszego przekro−
czonego progu. Wszyscy wiedzą, gdzie
stoją, ale przed aktorami jeszcze wiele
pracy. Krzysztof Szydłowski na podsta−
wie wyciągu fortepianowego z partytury
tworzy aranżację dostosowaną do głosów
piosenkarskich, a nie operowych, jak
chciał kompozytor. Brakuje, niestety,
w Brzesku odpowiedniej sceny do wysta−
wienia całości scenografii, dlatego zredu−
kowałam dekoracje do minimum, by
można je było przewozić. Planuję wyko−
rzystanie starych mebli. Być może uda
się nawet wypożyczyć kostiumy…
– Kiedy premiera?
– Plan przewiduje ją we wrześniu.

Rozmawiała Iwona DOJKA

Wakacyjny
przewodnik
kulturalny

P R Z E D S Z K O L A

Pierwszy sukces teatralny gimnazjalistek
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– Spokoju nigdy nie ma, ale dużo
się od nich uczę. Dowiaduję się,
jak pielęgnować zabytki, aby jak
najdłużej służyły wiernym i miło−
śnikom sztuki – o swoich kontak−
tach z konserwatorami i history−
kami sztuki opowiada kustosz
Sanktuarium świętego Stanisła−
wa, ksiądz Władysław Pasiut. Już
niemal cztery lata pełni funkcję
proboszcza w szczepanowskiej pa−
rafii, gdzie urodził się biskup, któ−
ry stawił czoła królowi.

– Dokładnie 25 sierpnia minie cztery
lata odkąd Ksiądz został proboszczem
parafii w Szczepanowie. Przybył
Ksiądz do Szczepanowa w momencie,
kiedy parafia przygotowywała się już
do obchodów 750. rocznicy kanoni−
zacji świętego Stanisława. Wszyscy
oczekiwali, że będzie to uroczystość
nadzwyczajna…
– Same przygotowania do obchodów, które
odbywały się w 2003 roku ożywiły kult
świętego Stanisława i to cieszy mnie naj−
bardziej. Mam nadzieję, że ci, którzy ocze−
kiwali, iż uroczystości będą wspaniałe,
nie rozczarowali się. Gościliśmy z tej oka−
zji u siebie cały Episkopat, legata papie−
skiego Josepha Ratzingera. Tłumnie, z ca−
łego kraju przybyli do Szczepanowa piel−
grzymi, wśród których było wiele
młodzieży. Teraz staramy się, aby na tym
nie poprzestać, by miejsce narodzenia
patrona Polski było ważnym punktem na
mapie wędrówki każdego chrześcijanina.
– Jest Ksiądz bez wątpienia pierw−
szym proboszczem parafii w Szcze−
panowie, który wie, jak z pożytkiem
dla niej wykorzystać w swojej pracy
media i Internet.
– Słowa „komercja” nie lubię, ale zdaję
sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych cza−
sach trudno przedrzeć się z informacją, nie
wykorzystując najnowocześniejszych jej no−
śników. Jeżeli o czymś się mówi i pisze,
to ludzie zaczynają zwracać na to uwagę.
Dlatego staramy się nagłaśniać w prasie
najważniejsze wydarzenia z życia parafii.
Nasza strona internetowa jest stale ak−
tualizowana, zamieszczamy na niej nowe,
ciekawe informacje. Wydajemy także wiele
własnych publikacji i gazetę. Doskonałym
popularyzatorem dobrej informacji są piel−
grzymi. Przyjeżdżają z całej Polski, a po−
tem wrażeniami z pobytu u nas dzielą się
ze swoimi przyjaciółmi i rodziną.
– Wiosną szczepanowskie sanktu−
arium wyróżnione zostało przez mi−
nistra kultury i dziedzictwa narodo−
wego tytułem „Zadbany Zabytek
2006”. Czy trzeba było podjąć jakieś
szczególne starania, aby uzyskać ta−
kie wyróżnienie?

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

Burmistrz Brzeska
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny

na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku

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

Działki 3090/14 i 1411/197 będą zbywane łącznie tylko na rzecz jednego nabywcy.
Przedmiotowe nieruchomości położone są w południowo−zachodniej części miasta Brzesko w woj.
małopolskim w odległości około 400 m od jego centrum. Od strony wschodniej przylegają do
obwodnicy miasta tj. trasy nr 4 o kierunku Kraków–Tarnów, a od południowej – do drogi asfaltowej
wewnętrznej, która stanowi połączenie z trasą nr 4 i ul. Mickiewicza o kierunku Brzesko−Nowy Sącz.
Jest to teren uzbrojony, niezabudowany sklasyfikowany jako grunt klasy R IVa i Ps IV. Dla działek
przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art. 34 ust.
1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny były złożyć wniosek do tutejsze−
go Urzędu najpóźniej do dnia 28.10.2005 r.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczo−
wymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Przetarg (część jawna, otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 14.07.2006 r. o godz. 10. 00 w siedzi−
bie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat Brzesko, woj. Małopolskie, przy ul Głowackiego 51 – sala
obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi
pełnomocnictwami.
Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 1020 4984 0000 4202 0005 3470 w PKO
BP Oddział Brzesko w taki sposób, aby w dniu 07.07.2006 r. cała kwota znajdowała się na rachun−
ku bankowym. Na przelewie należy podać numer działki, na którą wpłacono wadium.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania
umowy notarialnej.
Oferty należy składać w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie
z napisem PRZETARG OFERTOWY – Pomianowski Stok – działka nr.............. w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; 32−800 Brzesko pokój 101. Do oferty należy dołączyć kopię
dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert upływa z dniem 10.07.2006 r. o godz. 15.30. Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać informacje określone w pkt. 17
regulaminu przetargu. Wnoszący ofertę może ją wycofać bądź dokonać zmian jedynie przed terminem
określonym do jej złożenia. W przypadku skierowania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu
przesyłki do Urzędu Miejskiego w Brzesku.
Burmistrz Brzeska zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście
w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku,
ul. Głowackiego 51, woj. Małopolskie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, pokój
119 lub telefonicznie (014) 68−63−100 wew. 157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia
i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl.
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Ruchliwe
sanktuarium
– Droga do niego była długa i pełna wy−
siłku. Kiedy objąłem probostwo, oprócz
duszpasterstwa i pracy z ludźmi zająłem
się także obiektami sanktuarium. Głów−
ny nacisk położyłem na przywrócenie
świetności części kościoła pochodzącej
z 1470 roku. Leciwa, kryjąca w sobie bez−
cenne zabytki wymagała gruntownej kon−
serwacji. Zadaniem najważniejszym była
wymiana dachu, który stanowił już za−
grożenie dla przybywających tu pielgrzy−
mów. Wymieniona została cała konstruk−
cja dachu, który pokryto następnie blachą
miedzianą. Pierwszym zadaniem konser−
watorskim wykonanym wewnątrz świą−
tyni była renowacja ołtarza głównego
wraz z obrazem świętego Stanisława.
Prace trwały ponad rok. Gotycki ołtarz
w późniejszych czasach niefrasobliwie
pomalowano farbami olejnymi. Jej war−
stwy należało usunąć, przez co zabytek
odzyskał dawny, wspaniały wygląd. To,
co dało się wywieźć, konserwatorzy pod−
dali renowacji w pracowni w Krakowie,
resztę prac wykonali na miejscu. Kolejne

zadania to: odnowienie polichro−
mii wewnątrz kościoła oraz wy−
miana posadzek, kolorystycznie
dopasowanych do wystroju ca−
łej świątyni.
– Wielkim świętem było
w parafii odnowienie i po−
nowne zawieszenie obrazów
przedstawiających drogę
krzyżową.
– Starsi parafianie przychodzi−
li do mnie i ciągle pytali, czy będą mogli
jeszcze kiedykolwiek odprawiać drogę
krzyżową przy obrazach, które wisiały
w kościele wiele lat temu. Znikły ze ścian
w latach 60−tych ubiegłego wieku ze
względu na ich fatalny stan techniczny.
Spokojnie leżały w magazynach i docze−
kały się.
– Prace w kościele ciągle trwają. Kon−
serwatorzy natrafiają w nim ciągle na
niezwykłe zabytki…
– W ostatnich latach odrestaurowane
zostały ołtarze boczne, zniszczone w cza−
sie I wojny światowej portale długoszow−

skie. Nowego blasku nabra−
ła neogotycka ambona.
W czasie prac przy kaplicy
bocznej w tej części kościoła,
którą ufundował Jan Dłu−
gosz, konserwatorzy natrafili
na dwie nisze. W jednej
z nich odnaleźli piękne ścien−
ne malowidło przedstawia−
jące męczeństwo świętego
Sebastiana. Jest to gotyckie
dzieło, niezwykle cenne. In−
nym wspaniałym znalezi−
skiem było odkrycie romań−
skiej chrzcielnicy pochodzą−
cej z 1 połowy XI wieku. Data
jej powstania z dużym praw−
dopodobieństwem wskazuje
na to, że mógł być w niej
chrzczony patron Polski.
– Na kiedy planuje Ksiądz
zakończenie prac konser−
watorskich i remonto−
wych prowadzonych przy
szczepanowskim kościele?
– Myślę, że prace nie skończą
się szybko. Zabytku tej kla−
sy nieustannie trzeba doglą−
dać i dbać o niego. Już drugi
rok trwają prace związane

z wymianą dachu na kościele Marii Mag−
daleny. Chcemy przywrócić mu dawny wy−
gląd i pokryć dachówką karpiówką. Zło−
żyliśmy dwa wnioski do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z prośbą o pieniądze na wymianę elewa−
cji na kościele długoszowskim i o środki
na renowację tryptyku pochodzącego
z 1 połowy XV wieku. Pracy przed nami
jeszcze ogrom. Pilnie trzeba zająć się
konserwacją części dębu, pod którym
urodził się święty. Czeka nas wymiana
elewacji kościoła Lubomirskiego, dokoń−
czyć należy remont zabytkowej pleba−
nii. Chcemy także zagospodarować te−
ren wokół świątyni. Ciągle kręcą się tu
robotnicy i konserwatorzy dzieł sztuki –
spokoju nigdy nie ma, ale dużo się od
nich uczę. Dowiaduję się, jak pielęgno−
wać zabytki, aby jak najdłużej służyły
wiernym i miłośnikom sztuki.
– Remonty i renowacje bezcennych
dzieł sztuki są bardzo kosztowne.
Skąd parafia ma na to pieniądze?
– Wszystkie prace, które do tej pory zo−
stały wykonane, w około 70 procentach
finansowali parafianie. Nie znaczy to jed−
nak, że są ono bardzo bogaci. To ofiarni
ludzie, którzy chcą, żeby ich świątynia
była coraz piękniejsza. Nigdy nie mó−
wię wprost, że potrzebne są pieniądze.
Dziękuję za te, jakie otrzymałem,
a mieszkańcy sami dostrzegają, ile jesz−
cze jest potrzeb. Dokładnie rozliczam się
ze wszystkich darowizn, przedstawiam
kosztorysy i wydatki. Parafianie widzą,
że ich datki są należycie wykorzystywa−
ne. Część środków pozyskuję od woje−
wódzkiego konserwatora zabytków,
z Urzędu Marszałkowskiego oraz od pry−
watnych sponsorów.

Zofia SITARZ
 („Gazeta Krakowska”)

Kardynałowie Joseph Ratzinger i Franciszek
Macharski w czasie szczepanowskich uroczystości

Nie wiadomo, jakie tajemnice odkryje jeszcze wnętrze bazyliki
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Miasto nad Uszwicą

Jednoosobowa firma
Zatrudnienie w Zasada Trans Spedition
w Brzesku znalazł dziewiętnastoletni
Krzysztof Prusak. Dziś przyznaje, że nie
było to łatwe. Musiał wykazać się wielką
determinacją, zmierzyć się z maszyną
biurokracji i podjąć spore ryzyko. Jego
przedsiębiorstwo zajmuje się transpor−
tem i usługami spedycyjnymi w całym
kraju. Oddział brzeski świadczy usługi
dla miejscowego browaru. Właśnie po−
średnio dzięki temu zakładowi Prusak
otrzymał pracę. – Na początku zostawi−
łem podanie na bramie browaru. Stam−
tąd odesłali mnie do Zasady – wspomi−
na. – Musiałem spełnić kilka warunków:
założyć działalność gospodarczą, zgłosić
się jako płatnik VAT i ukończyć kurs kie−
rowcy wózka widłowego.
Spełniając pierwsze założenie, napotkał
trudności w tzw. „papierkowej robocie”:
– Najgorzej było z Urzędem Skarbowym.
Podanie napisane nieodpowiednią
czcionką musiałem przynieść jeszcze raz.
Załatwienie wszystkich formalności za−
jęło mi cały miesiąc!
Od Zasada Trans Spedition dostaje co
tydzień umowę−zlecenie. Podatki musi
płacić sam. W swoim przedsięwzięciu do−
strzega duże ryzyko: – Musiałem zainwe−
stować sporo pieniędzy, opłacić miesięcz−
ny kurs obsługi wózka widłowego, niezbęd−
ny do podjęcia pracy w browarze. Zajęcie
przy dystrybucji piwa wymaga też badań
sanitarnych i epidemiologicznych, które
również pokryłem z własnej kieszeni.
Prusak pracuje na trzy zmiany. Umawia
się telefonicznie i nieraz zdarza się, że musi
wykonać zlecenie w nocy i porzucić wszel−
kie plany. – Nieraz trzeba przez osiem
godzin nosić skrzynki z piwem, a to potra−
fi być męczące. Jednak płaca satysfakcjo−
nuje mnie. Zamierzam trzymać się jej rę−
kami i nogami. Przynajmniej przez dwa
lata, kiedy mam tańszy ZUS, bo potem
koszty pracy mogą okazać się za wysokie
– racjonalnie ocenia.

Tylko czasowo
Marcin pracuje sezonowo w wakacje. Sko−
rzystał z nadarzającej się okazji. Po in−
formacji o wolnych miejscach w „Can Pac−
ku” zostawił tam podanie. – Miałem
trochę szczęścia, bo szybko udało mi się
dostać na rozmowę kwalifikacyjną – wy−
jaśnia. – Mimo, że niechętnie przyjmują
tam absolwentów LO, udało mi się do−
stać zajęcie, ponieważ już wcześniej pra−
cowałem przy puszkach.
– Moje zajęcie wymaga wytrzymałości.
Z uwagi na higienę i sterylność puszek
wszystkie okna i drzwi są pozamykane,
a my pracujemy w kombinezonach, ręka−
wicach, skórzanych butach i czapkach. Po
całym dniu aż się mieni przed oczami –
ocenia. Mimo znacznego wysiłku nie za−
mierza teraz rezygnować. Jednak już po
wakacjach zaczyna studia. Czuje się bli−
sko związany z Brzeskiem. W przyszło−
ści chciałby tutaj znaleźć stałą pracę.

Przyszłość z tektury
Zarówno Krzystof Prusak jak i Marcin
uważają, że znalezienie zatrudnienia
w Brzesku jest możliwe, jednak wyma−
ga wiele poświęcenia i dobrych chęci.
– Nie jest łatwo, ale jak ktoś dobrze po−
szuka, to znajdzie tu pracę. Choć nie za−
wsze taką, jaką by chciał i bez dużych
zarobków. Niewiele osób robi to, co lubi
– twierdzi pierwszy z nich. – Od dawna
już miałem upatrzone zajęcie w browa−
rze, konsekwentnie dążyłem do celu i uda−
ło się. To ty musisz znaleźć pracę, a nie
praca ciebie – podkreśla.
Marcin ma podobne zdanie: – Do lepiej
płatnych zajęć niezbędne jest wyższe
wykształcenie, choć i ono nie zawsze za−
pewnia zatrudnienie. Na moim stano−

wisku ważna jest dyspozycyjność. Trze−
ba być gotowym na wezwanie szefa i nie−
raz rezygnować z planów, nawet w świę−
ta. Duże znaczenie ma dobra prezenta−
cja podczas rozmowy klasyfikacyjnej.
Nawet pozornie nieważne zalety mogą
okazać się kluczowe dla pracodawcy.
Zjawisko bezrobocia Krzystof Prusak
tłumaczy po swojemu: – Wielu ludzi nie
chce pracować za niskie pensje. Wolą
narzekać, że nie ma zatrudnienia. Poza
tym często do rozpoczęcia legalnej, do−
brze prosperującej działalności potrzeb−
ne są inwestycje.
Przyszłość w Polsce widzi na sposób
„amerykański”: – Myślę, że już niedługo
będzie można zaobserwować powszech−
ne na Zachodzie zjawisko tzw. „domów
z tektury”. Ludzie budują albo wynaj−
mują domy, a po kilku latach zmieniają
miejsce zamieszkania, wędrując za za−
trudnieniem.
Zwraca uwagę, że absolwenci szkół śred−
nich zupełnie nie wiedzą, gdzie i jak szu−
kać zatrudnienia, nie znają systemu po−
datkowego. On sam miał kłopoty
z wszystkimi formalnościami. Narzeka
na Urząd Pracy: – Jak się nie weźmie
sprawy w swoje ręce, to nie ma szans na
to, żeby urzędnicy znaleźli komuś rozsądne
zajęcie. Już lepiej uruchomić pocztę pan−
toflową i pytać znajomych.
Marcin ma nieco inny pogląd: – Wydaje
mi się, iż Urząd Pracy naprawdę chce
pomagać bezrobotnym, tylko ma oferty
raczej dla osób dorosłych. Myślę, że le−
piej byłoby rozwijać Brzesko, wykorzystać
jego walory turystyczne. Wtedy na pew−
no powstanie więcej miejsc pracy.

Radosław URBAN

W ostatnim numerze ukazał się artykuł o perspektywach tegorocznych maturzystów w Brzesku. Jak się
okazało, wielu z nich nie wiąże przyszłości z miastem. Planują kontynuować edukację lub wyjechać do
większego miasta albo za granicę w poszukiwaniu pracy. Brzesko, bądź co bądź, nie jest wielkie i nie może
stawać w szranki z Krakowem czy nawet Tarnowem. Istnieją jednak młodzi, którym udało się znaleźć za−
trudnienie na miejscu. Czy ich sytuacja naprawdę jest taka zła? Może wystarczy mocno chcieć i konse−
kwentnie dążyć do celu, zamiast popadać w bezczynność i narzekać?

Dobrze się sprzedać
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– W grudniu 2005 roku w gminie Brze−
sko było 2455 bezrobotnych. 624 z nich
to osoby poniżej 25 lat. Jakie są pro−
gnozy na ten rok? Niedługo przecież
kolejny rocznik opuści szkoły średnie
i wyższe uczelnie.
– Miesiące letnie to okres wzmożonej re−
jestracji absolwentów wszystkich typów
szkół ponadgimnazjalnych. Od stycznia
tego roku notujemy tendencję spadkową
liczby bezrobotnych pozostających w ewi−
dencji PUP. Przewiduje się, że szkoły po−
nadgimnazjalne z powiatu opuści około
1200 osób. Liczbę tę jednak zwiększą
absolwenci z ościennych powiatów, jak
również kończący naukę w wyższych uczel−
niach. W maju i czerwcu zarejestrowało się
już ponad 130 tegorocznych absolwentów.
– Czy PUP prowadzi jakieś formy
pomocy dla studentów w znalezieniu
pracy wakacyjnej?
– W powiatowych urzędach nie ma tego
typu ofert dla studentów. Pomocne w tym
zakresie mogą być: Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie oraz jego zespoły za−
miejscowe w Tarnowie i Nowym Sączu,
oferujące prace sezonowe za granicą,
Akademickie Biura Karier, funkcjonują−
ce przy uczelniach, oraz Młodzieżowe Biu−
ra Pracy Ochotniczych Hufców Pracy, któ−
rych filia funkcjonuje również w Brzesku.
– Jaką realną szansę na znalezienie
pracy w samym Brzesku mają oso−
by, które ukończyły naukę?
– Sukces w uzyskaniu zatrudnienia zale−
ży od aktywności poszukujących pracy.
Tylko osoby mobilne mogą ją znaleźć.
Ludzie, którzy ukończyli naukę i po raz
pierwszy wchodzą na rynek pracy, objęci
są pomocą ze strony urzędu. Bezpośred−
nio po rejestracji, w trakcie spotkań infor−
macyjnych z pośrednikiem czy doradcą
zawodowym, uzyskują szczegółową infor−
mację o sytuacji na rynku pracy, ofertach

będących w dyspozycji urzędu, zasadach
podejmowania pracy i warunkach życia
w krajach Unii Europejskiej, jak również
formach aktywizacji oraz programach
skierowanych do ludzi młodych. Dowiadują
się także o prawach i obowiązkach, wyni−
kających ze statusu osoby bezrobotnej. Jak
wszyscy bezrobotni, ludzie młodzi muszą
jednak pamiętać, że urząd nie tworzy
miejsc pracy, że oni również mają obowią−
zek poszukiwania zatrudnienia na własną
rękę. Z doświadczenia wiem, że pracodaw−
cy wolą kandydatów aktywnych. Taka
postawa świadczy o chęci do pracy. Praco−
dawcy mają obowiązek zgłaszania wol−
nych miejsc pracy do PUP. Nie zawsze
jednak tak się dzieje. Pamiętajmy, iż tyl−
ko 1/3 ofert będących na rynku trafia do
urzędu. Pozostałe 2/3 stanowi tzw. ukryty
rynek, czyli są to oferty nigdzie niezgło−
szone. Zawsze istnieje więc szansa, że po−
szukujący zatrudnienia natrafi na taką
właśnie propozycję.
– Jakimi ofertami dla ludzi młodych
dysponuje obecnie Powiatowy Urząd
Pracy?
– Urząd dysponuje ofertami pracy zgłoszo−
nymi przez pracodawców oraz pozyska−
nymi przez naszych pośredników pracy
w czasie wizyt w zakładach pracy, oferta−
mi w ramach sieci EURES, propozycjami
staży. Największą popularnością, zarów−
no wśród ludzi młodych jak i pracodaw−
ców cieszą się jednak staże. Jest to forma
nabycia umiejętności praktycznych po−
przez wypełnianie zadań w miejscu pra−
cy, bez nawiązania stosunku pracy. Może
trwać od 3 do 12 miesięcy. Za każde 30
dni odbytego stażu przysługują 2 dni wol−
ne. Stażysta zachowuje status osoby bez−
robotnej. Wynagrodzeniem w tym okresie
jest stypendium uzyskiwane w urzędzie,
od 1 czerwca w wysokości 532,90 zł brut−
to. Stażysta nie obciąża pracodawcy kosz−

tami zatrudnienia ani ubezpieczenia. Pra−
codawca ma obowiązek opracować jedy−
nie program stażu. Stażysta otrzymuje
zaświadczenie o odbyciu stażu, które jest
przydatne w poszukiwaniu zatrudnienia
na otwartym rynku pracy.
– Staże nie spełniają oczekiwań mło−
dych ludzi. Po ich zakończeniu pra−
codawcy zwyczajnie pozbywają się
ich i przyjmują kolejnych chętnych.
Czy staże nie stały się przypadkiem
sposobem na tanią siłę roboczą?
– Staże, jak i inne subsydiowane formy
aktywizacji, są programami typowo pro−
zatrudnieniowymi. Po okresie subsydio−
wania efektem powinno być zatrudnie−
nie. Pracodawca, podpisując z Urzędem
umowę o zorganizowaniu miejsca stażu
lub zatrudnienia, jest zobowiązany do
utrzymania stanowiska po okresie sub−
sydiowania. To on ostatecznie decyduje
o zatrudnieniu pracownika i nie zawsze
wywiązuje się ze wcześniejszych zobowią−
zań, tłumacząc to trudną sytuacją i wy−
sokimi kosztami utrzymania stanowiska.
Mamy świadomość, że czasami stażysta
jest „darmową pomocą” dla zakładu pra−
cy. Rozważając wszystkie „za” i „przeciw”,
bierzemy pod uwagę przede wszystkim
dobro ludzi młodych. Dajemy im w ten
sposób szansę na uzyskanie umiejętno−
ści zawodowych i pierwszego doświadcze−
nia oraz zdobycie środków finansowych.
– Co doradzić młodym ludziom, któ−
rzy zaczynają staż i chcą przekonać
pracodawcę do tego, by ich zatrzy−
mał; że warto utrzymać dla nich sta−
nowisko pracy?
– Przede wszystkim to, aby wykazywali
się zaangażowaniem i chęcią do pracy
mimo stosunkowo niskiego wynagrodze−
nia, jakie mogą otrzymać, podejmując
pracę po raz pierwszy.

Rozmawiała Iwona DOJKA

Nie dość, że bez pracy,
Według danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku w końcu maja tego roku w ewidencji pozosta−
wało 4999 osób bezrobotnych, a wśród nich aż 1432 miało od 18 do 24 lat. W gminie brzeskiej te proporcje wynosiły:
2244, w tym 23,5 proc., czyli 527 ludzi młodych. Wśród zarejestrowanych osób niemających zatrudnienia najmniejszą
grupę stanowią absolwenci wyższych uczelni – 38. Najliczniej reprezentowane są zaś osoby z wykształceniem police−
alnym i średnim zawodowym – 202. Nieco mniej jest osób po szkołach zasadniczych zawodowych – 133, średnich
ogólnokształcących – 93 i gimnazjalnych – 61. Świeżo upieczeni absolwenci wszystkich typów szkół poszukujący pracy
mają szczególnie trudną sytuację. W większości nie dysponują oni żadnym doświadczeniem zawodowym, stanowiącym
atut w ubieganiu się o każde stanowisko. Tę nierówność w funkcjonowaniu na rynku pracy poszczególnych grup wie−
kowych mają wynagrodzić staże. Młodzi bezrobotni nie oceniają ich jednak zbyt entuzjastycznie. Tak naprawdę mogą
liczyć tylko na własną energię i determinację lub zdecydować się na opuszczenie kraju. O tym czego spodziewać się na
lokalnym rynku pracy mówi Teresa Przybyło, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku.

to jeszcze młody…
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Do Turcji wiozło się dolary, przy−
 woziło zaś: spodnie i kurtki dżin
sowe, tajlandzkie koronkowe

bluzki (którymi potem dziewczęta
chwaliły się na bierzmowaniu lub za−
kończeniu roku szkolnego), bawełnia−
ne podkoszulki, zapinane swetry w ko−
lorowe koła, rzadziej kożuchy. Wypra−
wa zaczynała się u organizatora, który
w paszporcie wbijał litery „AB”. Stem−
pel ów miał magiczną moc upewnia−
jącą organa kontrolne na granicy, iż de−
likwent jedzie zwiedzać obce kraje.
W rzeczywistości poznawał jedynie
część egzotycznego terytorium – bazar.
O reszcie myślał dopiero wtedy, gdy
starczyło czasu.

Dostawy wysyłkowe
Zdarzały się i takie wypadki, że wy−
cieczka z zakładu pracy zaplanowana
na tydzień, przeciągała się nawet do
14 dni. Celnicy na granicy rumuńskiej
okazywali się bowiem bardzo skrupu−
latni i wyliczali zbyt wysokie dla Pola−
ków cło. Nie pozostawało nic innego,
jak wrócić do Bułgarii i… przesłać to−
war pocztą.

Biznes
z wersalki

Graniczne atrakcje czekały zwłaszcza na
Ukrainie. Oprócz przejścia w Medyce
„funkcjonowało” drugie, w lesie. Złotozębni
mężczyźni kontrolowali walizki i zabie−
rali co wartościowsze rzeczy. A i celnicy
dawali się we znaki. Paradoksalnie po−
trafili np. zatrzymać wagę łazienkową,
bo rzekomo „pakunki obywatela są już
za duże”, ale pozwalali na wywóz ukra−
ińskiej flagi.
Co to jednak dla Polaków za przeszko−
da! Oni potrafili ukryć niemal wszystko.
Nie pomagała skrupulatność na granicy,
spisywanie złotych obrączek, skórzanych
płaszczy oraz butów, w których należało
wrócić. Złoto owijało się w folię alumi−
niową lub kalkę techniczną, co kolczyki,
łańcuszki i pierścionki czyniło nie do roz−
poznania na monitorach kontrolnych.
Biżuteria doskonale kryła się też w owo−
cach. Mamy wklejały złoto w zabawki.
Najodważniejsi przemycali dolary – cho−
wali je w prezerwatywy, które… połykali
Co działo się później, lepiej nie dociekać.
W pociągach skrytki znajdowały się na−
wet w rozkręconej naprędce podłodze lub
suficie. Nierzadkie było wykorzystywa−
nie w takim celu obcasów albo metalo−
wych tubek pasty do zębów. Ratowały też
odkręcane dna termosów, tak chętnie
kupowanych w Kraju Rad obok grzałek,
żelazek, zapalniczek do gazu, sztućców
i gitar. Nieobjuczony Polak z miejsca sta−
wał się podejrzany o wywóz dolarów, dla−
tego przemytnik waluty kupował cięż−
kie klucze francuskie i z niewinną miną
przekraczał granicę. Sto dolarów dawa−
ło się ukryć w napoczętej paczce papie−
rosów. Wystarczyło zwinąć banknoty
w ciasne ruloniki.

Cuda techniki i… konserwacji
Ze Związku Radzieckiego woziło się tak
upragniony w domu rekwizyt jak telewi−
zor kolorowy. Do końca ’88 roku każdy

mógł przewieźć jeden zupełnie legalnie.
Był to jednak przywilej tylko pozorny.
Jakże zmieścić w jednym autokarze tyle
ogromnych pudeł? Transport wymagał
więc niezwykłej cierpliwości i zdolności do
kompromisu upchanych w pojeździe pod−
różników. Radziecka inżynieria uparcie
utrzymywała duże wymiary telewizyjne−
go sprzętu. Być może po to, by lud pracu−
jący dobrze zapamiętał widok sekreta−
rzy. Także miniaturowe telewizory samo−
chodowe cieszyły się dużym wzięciem.
Były niezmordowane, działały jeszcze po
25 latach, a nawet obsługiwały później
zachodnie komputery Atari.
Tak czy inaczej polskie wycieczki nie
omijały złożonej w mauzoleum mumii
wodza rewolucji. Oczywiście, z obowiąz−
kowym goździkiem. Każdy przecież li tyl−
ko z próżnej ciekawości pragnął zobaczyć,
jak też to się ten kat zakonserwował.
A Rosjanie ze swej strony zachęcali do
zwiedzania swego kraju pociągami
przyjaźni. Na każdej stacji witali Po−
laków gorąco, fetowali, obdarowywali
kwiatami. Grała orkiestra, a jedzenia
nie brakowało. Dla naszych rodaków
cel podróży był jednak zgoła odmienny
niż umacnianie bezinteresownej przy−
jaźni – zakup wyrobów jubilerskich,
karakułów lub dolarów. Dużym powo−
dzeniem cieszyły się też sklepy z za−
bawkami. Niektórzy uczestnicy „wy−
praw przyjaźni” do dziś wspominają
kilkupiętrowy przybytek z tym towarem
w Moskwie. Pluszaki, lalki i samocho−
dziki były jedynym nabytkiem, które−
go nie przeznaczali na handel, lecz ob−
darowywali nim dzieci, wynagradzając
swoją nieobecność w domu.

Związki interesów
Najlepszą strategią na skuteczną wy−
mianę handlową było posiadanie „przy−
jaciół”. Pierwszy ich rodzaj to szybka
znajomość w sklepie. Wszyscy wtedy „ga−
warili pa ruski”, więc zawsze znalazł się
jakiś chętny na zorganizowanie dostawy
złota lub na odbiór towaru z Polski. Wzię−
ciem cieszyły się polskie kosmetyki. Im
bardziej jaskrawe kredki i lakiery do
paznokci, tym lepiej. Pożądanymi klien−
tami byli Gruzini. Nie targowali się, bo
po co, skoro zawsze mieli pieniądze.
Drugi typ „przyjaźni” to trwała znajomość
zawarta dla obopólnych korzyści. Zazwy−
czaj obcokrajowcy już wcześniej wiedzie−
li, że Polacy przywiozą im kupione w Pe−
wexie spodnie dżinsowe, deficytową kawę
„Inkę” lub biseptol (w Rumunii uważany
za środek antykoncepcyjny). Odbierali
wszystko hurtem i załatwiali kontakty
z jubilerami. Polski turysta pozbywał się
więc towaru szybko i miał czas na ofi−
cjalny cel wycieczki – zwiedzanie.

Pośrednictwo
Ubezpieczeniowe

Marcin Szydek

– Fundusze inwestycyjne
– Programy emerytalne
– Ubezpieczenia indywidualne i grupowe
– OFE / II FILAR (przystąpienie i zmiana)

tel. (513) 575 482
(14) 686 14 44 wieczorem

– To nie było śmieszne. Robiliśmy to po to, by żyć – tak rozpoczynają się wspomnienia
o handlowej turystyce okresu PRL−u. W autokarach wyładowanych towarem,
czekających po dwanaście godzin na przejściach granicznych wytworzył się specyficzny
kodeks zachowania. Polacy, podobnie jak niegdyś weneccy kupcy, wyznaczyli nowe
szlaki handlowe w podzielonej żelazną kurtyną Europie.
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Oczywiście, skorzystać można było też
z dobrodziejstw sowieckiego sklepu. Za
odpowiedni souvenir lub dziesięć rubli
dostępne stawało się wszystko spod
lady; od wiertarki i kluczy francuskich
po pościel. Czasem po powrocie okazy−
wało się, że zamiast spodziewanych
dziesięciu metrów tkaniny jest osiem.
Cóż, każdy zarabiał na każdym…
Ważną osobistością każdego hotelu była
etażowa. Wiedziała wszystko. Mogła
przymknąć oko na wchodzącą niezamel−
dowaną osobę. Jeśli nie została prze−
kupiona, turysta po powrocie zastawał
splądrowany pokój. Z etażowymi nale−
żało żyć w zgodzie.

Przedsionek Zachodu
Handel w Związku Radzieckim nie był
sielanką. W każdej chwili sprzedają−
cego na ulicy mogła aresztować mili−
cja. Uciekało się więc w pośpiechu, nie−
raz zostawiając towar w rękach niedo−
szłych nabywców. Upokarzający był
także widok oficjalnych napisów „Pięć
kopiejek dla Polszy” na etykietach pro−
duktów spożywczych.
Sami Rosjanie zaś na Polaków patrzyli
z zazdrością. Propaganda przekonała
ich, że pracują na nich, a te „darmo−
zjady” przyjeżdżały rozgadane i dobrze
ubrane. W Muzeum Osiągnięć Związ−
ku Radzieckiego kołchoźnicy w walon−
kach i gumiakach z ukosa spoglądali na
eleganckich przyjezdnych. Człowiek ra−
dziecki zdawał sobie sprawę z tego, że
są oni „bliżej Zachodu”.
Co działo się z całym inwentarzem, za−
kupionym w ”kraju wiecznego dobroby−
tu”? Szedł na handel. Popyt na obrącz−
ki, dostępne w Polsce na kartki, był nie−
ustający. Towar można było także
spieniężyć za granicą. Jugosłowianie
kupowali wszystko, co tylko wyprodu−
kowano w ZSRR: wiertarki, zegarki pod−
świetlane, narzędzia. Lornetki, pościel,
zegarki i kawior wywoziło się do NRD.
Za dwa pudełka ikry jesiotra można
było zabawiać się tam przez dwa tygo−
dnie. Alkohol z Bułgarii wiozło się do
Turcji, tam zaś kupowało się ubrania,
transportowane do Polski lub „przyja−
ciół”. Z zachodnich Niemiec przyjeżdża−
ły do Polski dywany i komputery Ata−
ri; ze wschodnich: staniki, majtki i re−
sorówki dla dzieci. Zapalony handlowiec
mógł zatoczyć niejedno koło.
Popyt na emocje (i srebro) z Włoch też
stanowił okazję do zarobku. Łańcusz−
ki z medalikiem papieskim szły jak
woda na fali euforii, iż to „polski Oj−
ciec Święty”. Zwłaszcza, gdy sprzedawca
zachwalał, że święcone. Niejednokrot−
nie chodziło mu o…poświęcenie w cza−
sie podróży.

Cóż za zgodny naród!
Handlowa odyseja zaczynała się od
zdobycia towaru. Zakupy należało zro−
bić w Pewexie lub wykorzystać znajo−
mości. Tym sposobem udawało się
„spod lady” załatwić zgrzewkę szmi−
nek lub pudełko tuszu do rzęs. Gdy
brakowało czerwonego lakieru do pa−
znokci, wystarczało użyć odpowiednie−
go wkładu do długopisu.
Moda miała swoją cenę. Na pniu sprze−
dawały się w Związku Radzieckim
spódnice z farbowanych pieluch. Za
jedną z kreszu, nawet ściągniętą z sie−
bie na bazarze, można było kupić kol−
czyki, pierścionek i wisiorek ze złota.
Gdy jednak ochoczy biznesmen epoki
PRL−u potrzebował dolarów na zaku−
py w Turcji, czekało go wiele przeszkód
i starań. Najpierw musiał załatwić
pożyczkę w banku, potem wymienić
pieniądze u „konika”, a gdy już to zro−
bił – zalegalizować transakcję
w oczach państwa, czyli założyć konto
dewizowe. Do tego nie wszyscy mieli
prawo. Przydawała się więc ciocia ko−
leżanki z Ameryki. W odpowiedniej
chwili, tuż przed wyprawą, rachunek
zostawał wyczyszczony.
Autobus z Polakami na zagranicznej
wycieczce przybierał swoisty wygląd.
Tak, jakby zamieszkać w wersalce: tu
coś wisi, tam coś sterczy, pakunki za
plecami, pod nogami… A kiedy rozlał
się karton oleju z Węgier, dopiero było
ciekawie. Autokar zawsze miał wię−
cej miejsc niż uczestników wyprawy.
To robiło dobre wrażenie na celniku,
bo widział, że wycieczka jakaś niedu−
ża… Oczywiście, by go udobruchać,
polscy nomadzi upychali się po trzech

na siedzeniu, aby tylko miał dobre
przejście środkiem. Tył? Tam nie było
już gdzie szpilki wsadzić. Bagażni−
kiem rządził kierowca i pilot. Jeśli
ktoś siedział po prawej stronie, to tor−
by też miał po prawej. Rozpakowanie
musiało pójść sprawnie.
Na podróż obowiązywał stały ekwipu−
nek: ściereczka, bo jedzenie odbywało
się na kolanach, ręcznik do toalety przy
napotkanej studni, przydawała się też
wilgotna gąbka w woreczku – namiast−
ka higieny. Lasy w promieniu 10 kilo−
metrów od przejścia państwowego były
zabrudzone do granic możliwości.
Przed przejściem granicznym milkły
wszelkie spory, kończyły się wojny pod−
jazdowe ludzi, usiłujących rozpaczliwie
poukrywać co cenniejsze nabytki. W za−
grożeniu Polacy tworzyli wyjątkowo
zgraną grupę.
W kraju ze zbytem nie było problemu.
Sprzedawało się wszystko. Transakcje
wprawiały wszystkich w zadowolenie.

Iwona DOJKA

O tym, jak Polacy organizowali han−
del zagraniczny niezależnie od umów
rządowych, można jeszcze wiele opo−
wiedzieć. Przedsiębiorczość roda−
ków w okresie PRL−u nie znała gra−
nic. Zachęcamy do nadsyłania swo−
ich wspomnień.
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Wszyscy wygrani

Pomysłodawcą cyklu jest lek. Maria Kę−
dziora. Pieniądze na pierwszą imprezę
uzyskało stowarzyszenia „Ostoja” z Pań−
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, z programu „Partner”.
Kolejne spartakiady wspierał finansowo
Urząd Miejski, a stroną organizacyjną
pierwszych trzech zawodów zajęło się Biu−
ro Promocji i Rozwoju. Do dziś rozliczenia
finansowe prowadzi Joanna Hajdo.
– Główną ideą i celem przedsięwzięcia jest
integracja osób niepełnosprawnych. Dla nich
każde spotkanie jest radością. Konkuren−
cja i rywalizacja to elementy potrzebne w re−
habilitacji zawodowej. Zarówno praca, jak
i poszczególne konkurencje wymagają pre−
cyzji – wylicza pozytywne skutki imprezy
Edward Pabian, kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Brzesku.
Tym razem do współzawodnictwa zapro−
sił nie tylko swoich podopiecznych, ale
także uczestników zajęć w Domu Pomo−
cy Społecznej przy ul. Starowiejskiej,
Świetlicy Dziennego Pobytu na ul. Ko−
ściuszki, Domu Dziecka z Jasienia oraz
warsztatów z Zawady Uszewskiej, Tar−
nowa, Woli Rzędzińskiej, Gorlic, Podolan,
Siołkowej, Stróż i Nowej Huty. – Zapo−

Spartakiada dla niepełnosprawnych ma w Brzesku już swoją siedmioletnią
tradycję. W tym roku, 1 czerwca na starcie czterech konkurencji stanęło 13
drużyn, czyli łącznie 213 uczestników z Małopolski.

trzebowanie jest większe, ale z przyczyn
organizacyjnych nie możemy na razie
zadbać o większą liczbę uczestników.
Myślę jednak, że jubileuszową, 10. spar−
takiadę ogłosimy ogólnopolską lub nawet
międzynarodową… – rozważa Pabian,
który utrzymuje kontakty z podobnymi
instytucjami na Słowacji i Ukrainie.
Pogoda w Dniu Dziecka przygotowała nie−
spodziankę. Trawnik stadionu OKS−u był
tak rozmokły, iż przeprowadzenie zapla−
nowanych konkurencji stało się niemożli−
we. Niepełnosprawnych pod swój dach
przyjął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1. Zamiast meczu odbył się strzał na
bramkę, natomiast sztafeta chłopców
i dziewcząt, tor przeszkód oraz rzut do celu
organizatorzy przeprowadzili bez prze−
szkód. Jednocześnie na pobliskim boisku
wózkowicze zagrali w koszykówkę.
Tegoroczne zawody oprócz PFRON−u
sponsorował UM w Brzesku, Starostwo
Powiatowe i Karpacka Spółka Gazownic−
twa sp. z o. o. W Tarnowie, Rozdzielnia
Gazu w Brzesku. Organizację całości po−
nownie zapewniła „Ostoja”, zaś poszcze−
gólne konkurencje przeprowadzili in−
struktorzy z miejscowego WTZ.

07.06
OKS – WOLANIA Wola Rzędzińska 4:0 (3:0)
Bramki dla OKS: Bizoń, Kaźmierczak, Bryl, Jagła
OKS: J. Palej – Bizoń, Atanaskovic, Dzięciołow−
ski, Pawłowicz (61 Stawiarski), Kostecki, Kaź−
mierczak (46 Jagła), Metz, Bryl (72 Pachota),
Policht (64 K. Palej), Karwat
STRAŻAK – ŁOSOŚ Łososina Dolna 1:5 (0:1)
Bramka dla Strażaka: Mika
Strażak: Kubala (84 P. Kądziołka) – Szewczyk, W. Żurek,
Mendlewski, Chmielarz, T. Biedak, Postawa (72 Ty−
bon), Plewa, J. Biedak, Sowa (72 D. Kądziołka), Mika

10.06
VICTORIA Witowice Dolne – OKS 0:5 (0:3)
Bramki: K. Palej 4, Bryl
OKS: J. Palej – Bizoń, Dzięciołowski, Stawiarski,
Pawłowicz (59 Pachota), Kostecki (69 Wawryka),
Kaźmierczak (46 Jagła), Metz (65 Manelski), Bryl,
Karwat, K. Palej.
ORZEŁ Dębno – STRAŻAK 3:0 (2:0)
Strażak: Kubala – Chmielarz, Postawa, Mendlew−
ski, T. Biedak, Szewczyk, Mika (84 Dziedzic), Żurek,
Plewa, J. Biedak, Sowa.

17.06
TARNOVIA – OKS 1:1 (0:1)
Bramka: K. Palej
OKS: Szuba – Grzyb, Manelski, Atanaskovic, Bi−
zoń, Pachota (78 Kuraś), Stawiarski, Jagła, Policht
(46 Pawłowicz), Szafrański, K. Palej (46 Imiołek).
DUNAJEC N. Sącz – STRAŻAK 3:2 (2:0)
Bramki dla Strażaka: Mika, Szewczyk
Strażak: P. Kądziołka – Postawa. D. Kądziołka,
Żurek, T. Biedak, Szewczyk, Mika, Koczwara, Ple−
wa, J. Biedak, Sowa (62 Dziedzic).

Okocimski zakończył rozgrywki na 1. miejscu i wy−
grał też z mistrzem drugiej grupy baraż, którego
stawką był awans do III ligi. Strażak Mokrzyska
zajął ostatnie miejsce w tabeli i w przyszłym sezo−
nie będzie występował w V lidze.

PUCHAR POLSKI

13.06
OKS – GÓRNIK Wieliczka 2:1 (0:0)
Bramki: Jagła, Szczepański (samobójcza)
OKS: J. Palej (46 Szuba) – Bizoń, Atanaskovic,
Dzięciołowski (50 Stawiarski), Pawłowicz, Kostecki
(57 Pachota), Kaźmierczak, Metz, Bryl, Karwat,
Imiołek (57 Jagła).

28.06
Finał na szczeblu Małopolskiego OZPN
FABLOK Chrzanów – OKS 1:3 (0:1)
Bramki dla OKS: Policht 3
OKS: J. Palej – Stawiarski (46 Kaźmierczak), Ata−
naskovic, Pawłowicz, Jagła, Karwat, Metz, Kostec−
ki, Bryl, Imiołek (67 Pachota), Policht.

PIŁKA NOŻNA
IV LIGA

W DNIU DZIECKA w Mokrzyskach 240 uczniów oraz 17 nauczycieli wzięło udział
w XII Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Klasy 1−3 rozgrywały trójbój lekkoatletycz−
ny, biegały na dystansie 300 metrów oraz uczestniczyły w grach i zabawach rucho−
wych. Natomiast starsi uczniowie szkoły podstawowej rywalizowały w biegu na 60 m
i 600 m, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową. Najlepsze trzy osoby z każdej klasy
otrzymały karnety na basen. Organizatorem imprezy była Matylda Chruściel. Wśród
sponsorów znaleźli się: hurtownia „Maribo” państwa Kośmidrów, BOSiR, sklepy spo−
żywcze: S. Dudek, E. Gicala, M. Kubiczek, Restauracja „Grecja”.

Szkolny turniej

Kolumnę opracował M. Kotfis

Turniej koszykówki dla osób na wózkach
F
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