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Na okładce:
Improwizacje muzyczne Voo voo

na pl. Kazimierza Wielkiego udowodniły,
że nawet w dobie wszechogarniającej

komercji warto podążać własną drogą.

Fot. Monika Targosz
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W małych miejscowościach nie ma szans na anonimowość. Każdy czyn 
i słowo zostaną zapamiętane, a co najważniejsze ich autor nikomu nie 
umknie. Jego działania naznaczone są wszakże pieczęcią wszystkim 

znanego imienia i nazwiska. Nie dość na tym, kładzie się na nich cieniem prze-
szłość przodków. W miasteczkach ważne jest bowiem, kto był ojcem, dziadkiem 
i co robi ciotka, choć tak naprawdę rodziny nikt sobie nie wybiera.
To, że w tłumie zniknąć nie sposób, sprawia, iż ludzi osądza się na bieżąco. 
Nie z tego bynajmniej, czego pragną i o czym marzą, a z ich czynów. W małych 
społecznościach usprawiedliwianie się dobrymi chęciami co najwyżej wywoła 
wzruszenie ramion. Wszak obserwator ma bezpośredni ogląd rezultatów i nad 
intencjami współziomków rozmyślać nie musi.

Co wynika z tych kilku znanych wszystkim konkluzji? Ano to, że życiorys 
– jak w zeszłym roku w wywiadzie dla BIM-u stwierdził wokalista zespołu 

Raz, Dwa, Trzy Adam Nowak – „jest jak ogon. Człowiek nigdy nie wie, kto mu 
go przytrzaśnie drzwiami”. W niewielkich zbiorowościach okazji do spotkań jest 
wiele, tak więc i wrót otwiera się i zamyka za sobą równie dużo. A gospodarz, 
nie deliberując nad wyborem chwili, nie tylko w ferworze dyskusji, zadać może 
pytanie, które dla gościa stanie się wielce kłopotliwym. Ekspresowy rachunek 
sumienia lub lustracja przeszłości grozi na każdym kroku.
Wartym odnotowania jest też zjawisko wzrostu wymagań wobec krajana wraz 
z jego awansem. Nieważne, czy zawodowym, czy też majątkowym. Wiadomo, 
osoba obdarzona stanowiskiem coś sobą reprezentować musi. Inaczej zginie 
wyśmiana przez bystrzejszych rozmówców. Przysłowie o słomie nadaje się nawet 
do eleganckich czółenek, a za prestiż związany z pełnieniem funkcji płaci się 
cenę wysoką – krytycznej obserwacji tysięcy ciekawskich oczu.

Jednak mieszkaniec małego miasteczka to nie ofiara. Wzmożona ocena i wyż-
sze wymagania otoczenia, które w każdym momencie z imienia i nazwiska 

przywołać go może do porządku, sprawia, iż los stawia przed nim wielką 
szansę. Albo pod naciskiem sytuacji udźwignie ciężar, zahartuje się i wykaże 
swą fachowość i inteligencję, albo też stawiając na spryt i talent aktorski, 
pokaże twarz pozoranta, ułudę kompetencji, gładką politurę obco brzmiących 
słówek, jakich znaczenia nie zna, iluzję rozległej wiedzy i fałsz wartości, które 
rzekomo respektuje.
Życie w niewielkiej miejscowości wymaga odwagi i przyjęcia odpowiedzialności 
za czyny i słowa, bo uciec przed ich skutkami w schron anonimowości po prostu 
się nie da. Z trudnymi pytaniami bliższych i dalszych sąsiadów liczyć muszą się 
ci, którzy wzięli na siebie losy społeczności. Jeśli nie znajdą na nie odpowiedzi, 
swe imiona i nazwiska opatrzą pieczęcią niepochlebną…

Iwona Dojka

Ogon
z a w s z e  n a  w i d o k u
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Obecnemu na obradach przewod-
niczącemu Sejmiku Małopol-
skiego Andrzejowi Sztorcowi 

burmistrz Jan Musiał przypomniał 
o inwestycjach z udziałem województwa, 
na jakie oczekuje cała gmina. Na liście 
pilnych potrzeb znalazły się: łącznik 
z autostradą w kierunku mostu w Górce 
oraz na południe, ku Nowemu Sączowi, 
Regionalne Centrum Edukacyjno-Biblio-
teczne, uzbrojenie stref przemysłowych, 
wodociąg w Porębie Spytkowskiej i ka-
nalizacja północnej części miasta.
Przewodniczący deklarował rozpo-
częcie inwestycji ważne dla ruchu 
ciężkich samochodów na ul. Stawowej. 
– Wszystkie drogi do żwirowni będą 
realizowane. Tylko jest problem, czy 
robić je już. Boimy się, że w związku 
z budową autostrady zostaną rozjeż-
dżone – tłumaczył. – Za cztery lata po-
winniśmy być na finale autostrady od 
Szarowa do Rzeszowa – optymistycznie 
wieścił. – Przewidujemy, że początek 
naboru wniosków o dotacje to wrzesień 
lub październik. Pierwsze pieniądze 
powinny się pojawić na przełomie 
grudnia i stycznia – oznajmił. Szanse 
gminy na rozwój gospodarczy widział 
w różowych barwach: – Brzesko jest 
w dobrej sytuacji. Autostrada oznacza 
większe zainteresowanie inwestorów.
Zanim Bogdan Dobranowski zre-
ferował stan gminnych inwestycji, 
burmistrz Musiał złożył sprawozdanie 
z realizacji uchwał. Okazało się, że 
organ nadzoru wojewody uznał za nie-
zgodne z prawem kompetencje Rady 
Programowo-Redakcyjnej przy BIM.

Front robót
Listę samorządowych inwestycji rozpo-
częło pozwolenie na budowę wodociągu 
uzupełniającego w Okocimiu. Powstaje 
opracowanie podobnej inwestycji w Po-
rębie Spytkowskiej. Magistrala Brzesko-
Gnojnik-Nowy Wiśnicz jest elementem 
wniosku o środki do Funduszu Spójności. 
– W tej chwili partycypujemy w kosztach 

Wspólnota
wzywa do dymisji

Siedemnaście uchwał radni przegłosowali bardzo szybko. 28 czerwca spór rozgorzał o roz-
wieszone we wsiach oświadczenie sołtysów. Choć, wprowadzając postulowane przez nich 
zmiany w Statucie Gminy, przyznano im rację, to padło wiele oskarżeń pod ich adresem. 
Zarzuty ze strony Wspólnoty Samorządowej spotkały się z milczeniem koalicji PO-PiS.

dokumentacji – Dobranowski mówił 
o projekcie dróg do żwirowni. 
We wrześniu zaczną się prace przy chod-
nikach w Porębie Spytkowskiej, Mokrzy-
skach i przy ul. Kopernika w Brzesku. 
Protesty mieszkańców odsunęły w czasie 
budowę parkingu przy ul. Uczestników 
Ruchu Oporu. Gmina szuka dotacji na 
termomodernizację szkół i przedszkoli. 
– Planowane zakończenie robót nastą-
pi w sierpniu. Lekki poślizg wynika 
z innego, niż zakładano, malowania 
sali – omawiał ukończenie robót przy 
hali sportowej w Okocimiu. – Udało się 
przeprowadzić negocjacje z firmą. Cała 
kwota z oszczędności na ogrzewaniu 
zostanie przeznaczona na wcześniejszą 
spłatę zobowiązania – odniósł się do 
umowy z wykonawcą termomoderniza-
cji SP nr 2 i PG nr 1. 
Zapewne w lipcu i sierpniu przedszko-
la nr 1 w Jadownikach i w Porębie 
Spytkowskiej zyskają nowe dachy. 
– Kanalizacja Os. Szczepanowskiego 
powstanie w tym roku z gminnych pie-
niędzy – omawiał prace. – Ul. Kwiato-
wa i Piłsudskiego zostały ukończone.
Kanalizacja północnej części miasta 
zależy od oceny wniosku złożonego do 
Funduszu Spójności. Do końca wakacji 
powinna zapaść decyzja o współfinan-
sowaniu budowy biblioteki.

Milczący odwrót
Wolne wnioski zaczęły się od oświadcze-
nia radnych Wspólnoty Samorządowej, 
odczytanego przez Ewę Chmielarz. 
– Część radnych z list PO i PiS za-
miast służyć mieszkańcom lub rozwijać 
gospodarczo gminę, wprowadza na 
obrady sesji RM wadliwe pod wzglę-
dem prawnym i merytorycznie niczym 
nieuzasadnione projekty uchwał. 
Wykorzystując poparcie pana posła 
Edwarda Czesaka i burmistrza Jana 
Musiała w wyborach, dziś nie liczą się 
z ich głosem – wyliczała. – Deklarując 
współpracę z burmistrzem i radnymi 
Wspólnoty Samorządowej, jednocześnie 

nie podając żadnych merytorycznych 
uzasadnień, mając przewagę w RM za-
ledwie jednego głosu, odwołują radnych 
Wspólnoty Samorządowej: Marię Ku-
cię, Tadeusza Pasierba i Lecha Pikułę. 
Demagogia, jakiej się dopuszczają nie-
którzy radni z list PO i PiS, spotkała się 
również ze zdecydowanym sprzeciwem 
wszystkich dziewięciu sołtysów naszej 
gminy – referowała. – Nie wolno nam 
dłużej milczeć – oświadczyła. Jednak 
apel rozbił się o… milczenie drugiej 
strony sporu, która nie wysunęła ar-
gumentów na swoją obronę.

sołtysi nie do bicia
Katarzyna Pacewicz-Pyrek skryty-
kowała rozwieszoną przez sołtysów in-
formację, zawierającą niepochlebną oce-
nę pracy radnych PO i PiS: – Pod tymi 
oświadczeniami pojawiły się pieczątki 
z podpisami. Uważam, że pieczątka 
służy do podpisywania pism w sprawach 
osiedli i sołectw, a nie politycznych.
– Pismo określone przez część państwa 
mianem politycznego w rzeczywistości 
jest pismem informacyjnym – wytłu-
maczył sołtys Bartłomiej Bieniasz. 
– To, że prawda w oczy kole, jest fak-
tem znanym.
– Osoba, która przyjechała do Mo-
krzysk, straszyła ekspedientkę sklepu, 
gdzie było wywieszone oświadczenie 
sołtysów, i zerwała je; a usuwanie 
ogłoszeń sołeckich jest karalne – re-
lacjonował wydarzenia ze swojej wsi. 
– Sołtysi nie są ludźmi do bicia. – prze-
konywał. – Śmieszny jest argument, 
że Rada Miejska nie jest w impasie, 
bo podniosła sołtysom wynagrodzenie 
za inkaso podatków – zwrócił się do 
radnych PO i PiS. – Tak się dziwnie 
składa, iż tylko trzech inkasuje podatki. 
Na Komisji Gospodarki Finansowej pod 
przewodnictwem Mirosława Wiśniow-
skiego zapadła decyzja, że na obecnej 
sesji nie będzie podejmowana uchwała 
o upoważnieniu sołtysów do zbierania 
podatków – wyłuszczał niedorzeczności. 
– Jak nie inaczej to rozumieć niż jako 
karę za krnąbrność, za niepokorę?
Odparł zarzuty, że błędy w nowym 
Statucie Gminy nie mają wpływu na 
działalność rad sołeckich. – Nieudzie-
lenie przyzwolenia jest sensu stricto 
zabronieniem – odniósł się do braku 
w dokumencie zapisu o możliwości 
finansowania wydatków na cele sta-
tutowe sołectw z własnych wpływów, 
co uniemożliwia organizację letnich 
festynów. – Informuję państwa, że 
są akty prawne wyższego i niższego 
rzędu, jeżeli Statut Gminy coś mi 
uniemożliwia, to nie mogę się powołać 
na statut sołectwa – uzasadnił. – W od-
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różnieniu od innych osób nie pozwolę 
sobie zrobić czegokolwiek z narusze-
niem przepisów prawa.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk 
obstawał jednak przy swoim: – Dla 
pana prawem szczegółowym jest statut 
sołectwa.

zakulisowe naciski
Do radnych PO i PiS zwrócił się bur-
mistrz Musiał. – Na stronie interneto-
wej ukazało się państwa oświadczenie, 
że osiągnięciem tej rady jest uchwa-
lony budżet. To już byłaby tragedia, 
gdyby się budżetu nie uchwaliło! 
– podkreślił podstawowy obowiązek 
radnych i wyliczał dalej. – Że utwo-
rzono specjalną strefę ekonomiczną? 
Jeszcze nie została utworzona. Ure-
gulowanie stanu prawnego Brzeskiego 
Magazynu Informacyjnego? Większość 
zapisów uchwały w tej sprawie została 
uchylona – stwierdził. – Dalszym suk-
cesem radnych koalicji ma być zabloko-
wanie rozbudowy Urzędu Miejskiego 
w zamian za budowę mieszkań ko-
munalnych. Proszę państwa, większej 
demagogii nie widziałem – podkreślił. 
– Przecież robimy wszystko, żeby je 
budować, a zupełnie inną sprawą jest 
jakość pracy UM i zabieganie o to, by 
znaku jakości ISO nie stracić.
Podważył zarzut o kumoterstwo i ne-
potyzm w zatrudnianiu pracowników. 
– Czy autor tego oświadczenia nie 
zadał sobie trudu, by sprawdzić, ilu 
członków i sympatyków PO i PiS-u 
pracuje w urzędzie? Przy zatrudnianiu 
nie obowiązuje przecież kryterium 
partyjne – zaznaczył. – Pod waszym 
naciskiem nie będę wyrządzał krzywd 
innym ludziom. Chodzi mi tutaj o na-
ciski na zmiany personalne, co nie jest 
w państwa kompetencji. Mój zespół ma 
za sobą niepodważalne osiągnięcia. 
Czy to jest rozsądne i mądre, by go 
zmieniać? Czy my mamy za sobą złą 
przeszłość? – dopytywał. 

Kontrargumentów nie było
Na koniec burmistrz zwrócił się do 
Krzysztofa Ojczyka o wyjaśnienie 
słów zacytowanych w „Gazecie Kra-
kowskiej”, przytoczywszy wypowiedź 
przewodniczącego: „Brak kontroli ze 
strony rady doprowadził do tego, że wy-
pływają teraz sprawy, które wcześniej 
były wmiatane pod dywan.” I zapytał: 
– O co chodzi? Co pan robił w poprzed-
niej kadencji jako radny miejski? Nie 
wymiatał pan żadnych spraw? 
Następnie przytoczył kolejne zdanie: 
„Błędy w umowie powodują, że gmina 
musi teraz płacić firmie za to, że szkoły 
oszczędzają na ogrzewaniu” i skomen-

tował: – Oczywiście, cała ta spłata 
pochodzi z oszczędności. To zupełne 
odwrócenie interpretacji!
Burmistrz odczytywał kolejne frag-
menty: „W wielu przypadkach, co już 
udało nam się sprawdzić, umorzenia te 
były nieuzasadnione, dlatego podjęli-
śmy uchwałę, odbierającą burmistrzo-
wi uprawnienia.” – Czy naruszyłem 
prawo? – żądał dowodów. 
– Martwię się, że po pół roku przy 
takiej pracy nie będzie żadnych osią-
gnięć – ocenił działania radnych PO 
i PiS. – Jedyną drogą jest kompromis, 
a kompromis polega na ustępstwie 
dwóch stron – zaapelował.

cofnięcie na linii
Stanisław Milewski w imieniu 
Wspólnoty Samorządowej przedsta-
wił wniosek o podanie się Krzysztofa 
Ojczyka do dymisji. Poparł go 13 
zarzutami, których przewodniczący 
nie odparł, ale odniósł się do artykułu 
w „Gazecie Krakowskiej”: – Tekst au-
toryzowany nie był.
– Czy te słowa są pańskie? – indago-
wał burmistrz. – Te słowa, o których 
powiedziałem, nie były moimi słowami 
– Ojczyk odniósł się jedynie do określenia 
„zamiatanie pod dywan”, co wywołało re-
akcję obecnej na sali dziennikarki, autor-
ki tekstu. – To wszystko, co jest w tekście, 
pan przewodniczący powiedział – zapro-
testowała. Jej rozmówca nie rozstrzygnął 
jednak, czy wycofuje się z zarzutów, ani 
nie poparł ich dowodami.

Iwona DOJKA

Uchwały
* 11 głosami wiceprzewodniczącym RM 
został Józef chruściel z PO.
* Opinie o kandydatach na ławników wyda-
dzą: adam Kwaśniak, Józef Kubas, Katarzy-
na Pacewicz-Pyrek, Maria Kądziołka, Stani-
sław Milewski i Mieczysława Klimek.
* Mocą uchwały decyzje o nabyciu i sprze-
daży nieruchomości, których wartość 
przekracza 200 tys. zł, podejmuje RM 
(dotychczas w jej kompetencji były zakupy 
pow. 300 tys. zł). 
* Wprowadzono zmiany w Statucie 
Gminy, których domagali się sołtysi, by 
sołectwa z własnych wpływów mogły 
finansować cele statutowe.
* Zaaprobowano zmiany w budżecie. 
200 tys. zł będzie kosztował chodnik przy 
ul. Wiślanej w Mokrzyskach, 100 tys. zł – 
przy ul. Kopernika na Słotwinie, 55 tys. zł 
– w Porębie Spytkowskiej, 50 tys. zł 
w Szczepanowie (to koszty połowy in-
westycji, resztę sfinansuje administrator 
drogi). 3 tys. zł  radni przesunęli z wydat-
ków na wycinkę drzew i utylizację padłych 
zwierząt na koszenie traw. W związku 
z dotacją z budżetu państwa zwolnili 
7 tys. zł przewidzianych na świetlice 
szkolne. Zmniejszyła się rezerwa celowa 
na spłatę kredytu MPK poręczonego przez 
Gminę, bo spółka uregulowała należność 
wcześniej. 15 tys. zł dostanie policja na re-
monty. 5,5 tys. otrzyma Przedszkole nr 9 
na zakup urządzeń zabawowych. 76 tys. zł 
trafi na remont dachów przedszkoli. 
* 50 tys. zł dostanie Dom Pomocy Spo-
łecznej sióstr służebniczek.
* 150 tys. zł otrzymało Starostwo na 
budowę chodnika przy ul. Staropolskiej 
w Jadownikach. W przyszłym roku gmina 
dopłaci połowę wartości inwestycji w kwocie 
95 tys. zł.
* Uchwałą radni upoważnili burmistrza do 
zaciągnięcia kredytu do 150 tys. zł, które 
otrzyma powiat na powyższą inwestycję.
* Decyzją RM gmina zadłuży się na 
2 326 000 zł, by dopłacić do budowy 
pozostałych chodników.
* Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy 
Przenajświętszej w Okocimiu otrzyma 
50 tys. zł dotacji na prace konserwatorskie 
przy dzwonnicy.
* Uchwały wymagało zawarcie porozu-
mienia z powiatem na budowę chodników 
w Porębie Spytkowskiej i Szczepanowie. 
Koszty podzielono po połowie. W tym 
roku gmina dopłaci 105 tys., a w przy-
szłym – 183 tys. zł.
* Z Zarządem Dróg Wojewódzkich po-
dzielono koszty budowy chodników na 
Słotwinie i w Mokrzyskach – 300 tys. 
w 2007 roku i 575 tys. zł w 2008 roku.
* Przegłosowano porozumienie z powiatem 
i województwem na budowę Regionalnego 
Centrum Edukacyjno-Bibliotecznego.
* Gmina przekazała Związkowi Międzygmin-
nemu ds. Wodociągów i Kanalizacji działki 
na budowę przepompowni ścieków.
* Ustalono zasady umarzania i rozkładania 
na raty należności wobec Gminy, m.in. precy-
zując pojęcie „trudnej sytuacji materialnej”.
* RM przeznaczyła do zbycia w drodze 
przetargu 13 działek budowlanych na 
Pomianowskim Stoku.
* Skargę Jadwigi Kramer na nieważność 
uchwał zebrania mieszkańców Osiedla 
Okocimskie radni uznali za bezzasadną.

Zarzuty wobec Krzysztofa Ojczyka:
1. Brak współpracy z burmistrzem
2. Destabilizacja pracy Rady Miejskiej
3. Nieprzygotowywanie sesji RM
4. Nieterminowe dostarczanie projektów 
uchwał na sesję RM
5. Brak merytorycznego i prawnego uza-
sadnienia projektów uchwał
6. Podawanie do publicznej wiadomości nie-
prawdziwych i niepopartych faktami infor-
macji o pracy burmistrza i Urzędu Miasta
7. Podważanie autorytetu burmistrza 
wybranego z 86-procentowym poparciem 
społeczeństwa
8. Brak wiedzy o kompetencjach organu 
uchwałodawczego i wykonawczego Gminy
9. Dezinformowanie mieszkańców na ze-
braniach środowiskowych
10. Nieprzestrzeganie drogi służbowej, co 
wiąże się z nieznajomością prawa
11. Chaotyczne prowadzenie sesji RM 
i obrad komisji
12. Nieuwzględnianie opinii radców prawnych 
dotyczących projektów uchwał i pracy RM
13. Łamanie prawa o meldunakach
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Na początku czerwca sołtysi za-
protestowali w formie oświad-
czenia przeciw odwołaniu człon-

ków Wspólnoty Samorządowej – Marii 
Kuci, Lecha Pikuły i Tadeusza 
Pasierba z funkcji przewodniczących 
komisji i wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej. – Z miesiąca na miesiąc 
obserwujemy coraz mocniej nasila-
jące się działania radnych miejskich 
wywodzących się z list wyborczych 
PO i PiS, które dezorganizują prawi-
dłową pracę Rady Miejskiej. Sytuacja 
ta każe nam wyrazić nasze ogromne 
zaniepokojenie i zdecydowany protest 
– pisali. – Mające ostatnio miejsce 
odwołanie wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej, pana Tadeusza Pasierba, jak 
również wszystkich przewodniczących 
komisji Rady Miejskiej wywodzących 
się ze Wspólnoty Samorządowej, bez 
podania jakichkolwiek merytorycz-
nych uzasadnień, świadczy według 
nas o interpersonalnych rozgrywkach, 
jakich dopuszczają się radni wywodzą-
cy się z PO i PiS. Obsadzenie z kolei 
zwolnionych stanowisk osobami wy-
wodzącymi się jedynie spomiędzy nich 
samych rodzi nieodparte skojarzenia 
z kumoterstwem i nepotyzmem oraz 
ze stawianą ponad dobrem wspólnym 
Gminy realizacją partykularnych, par-
tyjnych interesów.

trzech
na dziewięciu
W dostarczonym 
do redakcji piśmie 
Krzysztof Ojczyk 
zaprotestował prze-
ciwko tym stwier-
dzeniom: – Rada 
Miejska podejmuje 
decyzje poprzez głosowanie i jest to 
element demokracji. Używanie w tym 
przypadku pojęć „nepotyzm” i kumo-
terstwo” jest daleko idącym naduży-
ciem. Zadam pytanie: Czy głosowanie 
radnych na sesji 28 lutego 2007 r. (na 
wniosek części sołtysów) za podniesie-
niem ich wynagrodzenia z tytułu „in-
kasa” też można nazwać„nepotyzmem” 
i „kumoterstwem”?
Wiejscy samorządowcy byli zdzi-
wieni argumentem. Na czerwcowej 
sesji Rady Miejskiej sołtys Mokrzysk 

Popisowa wojna
Włodarze wsi pokazali, że są zjednoczeni i nie dadzą sobie w kaszę dmuchać.
Ostro wystąpili przeciw koalicji PO i PiS. W jej obronie stanął Krzysztof Ojczyk.

Bartłomiej Bieniasz udowodnił, iż 
podatki pobiera zaledwie trzech na 
dziewięciu włodarzy wsi.

pominięty zarzut
–  Dotychczaso -
we postępowanie 
i eskalacja niczym 
nieumotywowanych 
poczynań wspo-
mnianych radnych, 
dezorganizujących 
działalność Rady 
Miejskiej utrudniających sprawowanie 
obowiązków Burmistrzowi Brzeska 
i sukcesywnie ograniczających jego 
kompetencje zagraża wielu zadaniom 
na terenie naszych sołectw, których 
realizacja jest uzależniona od prawi-
dłowej i prężnej pracy Rady Miejskiej, 
jak i mającego szerokie uprawnienia 
Burmistrza i jego zastępców – sołtysi 
podkreślili zagrożenie.
Przewodniczący rady w ogóle nie wziął 
pod uwagę argumentu o blokowaniu 
pracy burmistrza. Zaatakował zarzut 
o „zupełny brak zainteresowania 
sytuacją mieszkańców sołectw”: – Za-
równo moje działania, jak i większości 
radnych, tj. uczestnictwo we wszyst-
kich zebraniach wiejskich oraz wizje 
lokalne w terenie, świadczą o dużym 
zainteresowaniu problemami miesz-
kańców gminy. Sukcesywnie zwiększa 
się środki na drogi, chodniki, wykup 
gruntów, budowę oświetleń, szkoły 
i przedszkola. Bardzo duża część tych 
środków przeznaczana jest właśnie na 
rozwój wsi, aby móc stworzyć miesz-
kańcom godne warunki do życia.

a prawo jest prawo…
Obok deklarowanych ułatwień były 
jednak i przeszkody… Kością niezgody 
stał się wszak nowy Statut Gminy, 
który ograniczył działalność wiejskiego 
samorządu. – (…) uniemożliwia (on) 
wszystkim sołectwom naszej gminy 
finansowanie jakichkolwiek wydatków 
na cele statutowe z wpływów uzyska-
nych z tytułu prowadzenia własnych 
przedsięwzięć, pozostawiając jednak 
taką możliwość osiedlom – podali au-
torzy sołeckiego oświadczenia.
Tymczasem radny Ojczyk bronił swego 
stanowiska, powołując się na statuty 

sołeckie: – Wszystkie sołectwa zgodnie 
z ich statutami mogą prowadzić gospo-
darkę finansową i uzyskiwać dochody 
(…) – pisał. Jednak zdaniem Bartło-
mieja Bieniasza wiążąca jest hierar-
chia aktów prawnych, a zgodnie z nią 
nadrzędny wobec statutów sołeckich 
jest Statut Gminy. – Dura lex, sed lex 
– skwitował przyjęty zapis w uchwale, 
który na sesji 28 czerwca Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek nazwała „pomyłką”.
Przewodniczący Ojczyk ocenił oświad-
czenie sołtysów kategorycznie: – Dzia-
łania te – w moim odczuciu – są 
niezgodne z prawem i mają na celu 
naruszenie dóbr osobistych radnych 
Rady Miejskiej w Brzesku.
Wysunął też kategoryczne żądania: 
– W związku z powyższym domagam 
się przeprosin i sprostowania zawartych 
w komunikatach informacji w takim 
trybie, w jaki sposób zostały one przed-
stawione do publicznej wiadomości.
Pośrednio jednak radni PO i PiS 
przyznali sołtysom rację. 28 czerwca 
poprawka dająca sołectwom możliwość 
finansowania celów statutowych z wła-
snych wpływów przeszła jednogłośnie. 
W ten sposób zneutralizowano jeden 
powód sporu. Co z pozostałym?

Iwona DOJKA

O G ł O S Z E N I E
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego, Zarząd Osiedla Okocimskie 
oraz radny Jerzy Tyrkiel zapraszają do 
udziału w Wakacyjnej Lidze Piłki Nożnej 
szkół podstawowych i gimnazjów.
Zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców na-
leży składać w Wydziale Edukacji, Kultu-
ry i Sportu Urzędu Miejskiego u Michała 
Kosteckiego lub u przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Okocimskie Krzysztofa 
Stępaka, tel. kom. (509) 502 818.
Drużyna winna liczyć 7 zawodni-
ków. Termin pierwszych zawodów: 
10.00, 3 lipca. Miejsce: boisko 
ziemne w Parku Götza (pomiędzy 
strzelnicą i halą sportową).

O G ł O S Z E N I E
Burmistrz Brzeska informuje, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 
przy ul. Głowackiego 51 wywieszony 
jest wykaz nieruchomości przezna-
czonych do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Geodezji, Gospodarowania 
Mieniem i Rolnictwa UM, pokój 119, 
nr tel. (014) 68 63 100 wew.157.
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anna GURGUL(77, Jadowniki)
anna ROJEK (57, Jadowniki)
Jan BaBRaJ (85, Okocim)
Karol KaNOwNIK (63, Brzesko)
Kazimierz KOTaRBa (73, Brzesko)
Kazimierz łOBODa (59, Jasień)
Ludwik PłachTa (75, Brzesko)
Rozalia KRaJ (81, Brzesko)
Stanisław cEBULa (78, Jadowniki)
Stanisław SOwa (86, Brzesko)
Stanisław ŻUREK (76, Brzesko)
Stefania PaSULa (87, Poręba Spytk.)
Teresa wycZESaNa (67, Brzesko)
wilhelm PyREK (77, Brzesko)
władysława SKURNÓG (87, Brzesko)
Zbigniew SZUBERT (65, Brzesko)
Zdzisław ZyDROŃ (66, Brzesko)
Zofia DOBOSZ (79, Uście Solne)
helena TOPOROwSKa (78, Grabno)
anna PawLIK (65, Biskupice Melszt.)
Feliks TREPa (66, Lewniowa)
Genowefa MaREcIK (77, Gosprzydowa)
Maria RZEŹNIK (85, Dąbrówka Mor.)
Jan TUREK (71, Tworkowa)
Tadeusz MaREcIK (56, Jaworsko)
Jan GÓROwSKI (67, Gnojnik)
anna JaPa (72, Strzelce Małe)
Stefania POTĘPa (87, Złota)
Maciej wOJaKIEwIcZ (59, Czchów)
Maria NIEĆ (66, Jurków)
władysław DULIaN (77, Łoniowa)
Józef GROMaLa (63, Borzęcin)
Krystyna REchUL (73, Borzęcin)
Józefa JĘDRZEJEK (80, Paleśnica)
Janina RZENNO (67, Chronów)
Teresa PawULa (52, Pojawie)
helena chwała (60, Górka)
Maria ŻELaZO (92, Wola Przem.)
Tadeusz PIEKaRSKI (57, Łysa Góra)
Józefa BaTKO (69, Biadoliny Radł.)

ODESZLI
w czerwcu

Opracowanie powstałe w tarnow-
skiej Pracowni Archeologiczno-
Konserwatorskiej dokumentuje 

przeobrażenia w wyglądzie nawierzch-
ni Rynku i jego zabudowy oraz daje 
wytyczne konserwatorskie. 

rewitalizacja odtworzy przeszłość
Zgodnie ze wskazówkami naukowców 
do wyłożenia nawierzchni placu i chod-
ników można użyć tylko naturalnych 
materiałów, czyli piaskowca, granitu 
lub bazaltu. Dopuszczalna jest jedynie 
niska zieleń. Ławki, kosze na śmieci 
i oświetlenie powinny być stylistycznie 
jednorodne i dostosowane do kamie-
niczek z pocz. XX wieku, zaś ewen-
tualna fontanna nawiązywać ma do 
lokalizacji dawnego zbiornika wodnego 
w południowej części Rynku.
Badania nad ikonografią wskazują na 
zmiany w zabudowie okołorynkowej. 
– Dziś wiele kamienic wygląda zupeł-
nie inaczej. Warto odtworzyć elewacje 
przynajmniej tych, które mają wysokie 
walory estetyczne – proponuje arche-
olog Dworaczyński. – W odniesieniu do 
budynków pozbawionych historycznej 
elewacji wypadałoby powtórzyć obra-
mowania lub gzymsowania po to, by 
ujednolicić stylistycznie przeuroczy 
Rynek. Daje się też zauważyć wyrwę 
na południowej pierzei placu. Mogłyby 
tam stanąć dwie kamieniczki styli-
stycznie nawiązujące do całości.
Naukowcy proponują remont elewacji 
gotyckiej części kościoła św. Jakuba AP 

Powrót
do historycznych kamieni

14 listopada 2005 roku układ architektoniczny Starego Miasta trafił do rejestru zabytków, 
co wymusiło ścisłe przestrzeganie zaleceń konserwatorskich przy rewitalizacji Rynku. Efekt 
prac musi być zgodny z historycznymi realiami. Ich ustaleniu służyło studium sporządzone 
niedawno pod kierunkiem archeologa Eligiusza Dworaczyńskiego.

i dalszą konserwację muru świątynne-
go od strony wschodniej i zachodniej. 
Nie wykluczają przywrócenia cera-
micznego pokrycia dachu i rekonstruk-
cji nakrycia wieży.

najciekawsze śmietniska
Zasób materiałów na temat wyglądu 
Rynku jest niepełny. – Możliwości 
pozyskania dodatkowych informacji 
to wciąż kwestia przyszłości i poszuki-
wań w archiwach państwowych – roz-
waża autor studium. – W badaniach 
ikonografii Rynku wykorzystaliśmy 
kolekcje prywatne. Są to głównie 
zdjęcia z ok. 1900 roku. Należałoby 
jeszcze zaglądnąć do Kriegsarchiv 
w Wiedniu. Austriacy oprócz map 
wykonywali w Małopolsce sztychy 
ciekawszych obiektów. 
Obecny wygląd Rynku to rezultat odbu-
dowy miasta po pożarze w 1904 roku. 
Ambicją konserwatorów i archeologów 
jest naukowe zrekonstruowanie wcze-
śniejszej zabudowy. – Brzesko było drew-
niane, ratusz także – zaznacza arche-
olog. – Nie znamy wielkości działek, ani 
ich zabudowy. Prawie na każdej posesji 
kopano coś w rodzaju szamba; archeolo-
dzy nazywają to dziś dołem chłonnym. 
Był podobny do studni, cembrowany 
belami drewnianymi. Wrzucano do niego 
nieczystości i wszelakie niepotrzebne 
rzeczy. Tego należałoby też spodziewać 
się na brzeskich podwórkach. Takie 
jamy to kopalnia wiedzy naukowej!
Zbadanie prywatnych nieruchomości 

pozwoliłoby odpowiedzieć na 
wiele pytań o sposób życia 
dawnych mieszczan. Jednak 
wykopaliska przy funda-
mentach kamienic ruszą 
dopiero po rozpoczęciu prac 
nad rewitalizacją Rynku.

Iwona DOJKA

Eligiusz Dworaczyński za-
mierza kontynuować badania 
nad przeszłością Brzeska
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popularni druhowie
Wśród dwudziestu zwycięzców plebiscy-
tu „Dziennika Polskiego” na najpopu-
larniejszego w regionie strażaka 2006 
roku znaleźli się: Adam Cebula z OSP 
w Jadownikach, Marian Czarnik z OSP 
w Wokowicach (obaj na zdjęciu) i Dariusz 
Pęcak z zawodowej straży w Brzesku. (i)
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28 CZERWCA w browarze odby-
ły się ćwiczenia taktyczno-bojowe 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej i Jednostki 
Ratownictwa Chemiczno-Eko-
logicznego „Tarnów”. Przez go-
dzinę symulowano likwidację 
wycieku amoniaku. – Ćwiczenia 
symulujące, możliwe, aczkolwiek 
mało prawdopodobne, są istot-
ne w celu ograniczania ryzyka 
wystąpienia szkód w zakładzie 
i w najbliższym otoczeniu oraz 
w celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa okolicznych 
mieszkańców – wyjaśniał dyr. 
zakładu Piotr Polański.

OSIEMDZIESIęCIORO dzieci 
wzięło udział w półkolonii od 25 
czerwca do 5 lipca w SP nr 2. 
Od 9.00 do 15.00 pedagodzy 
i psycholodzy prowadzili dla 
nich zajęcia uwzględniające 
przeciwdziałanie patologiom. 
Uczestnicy odwiedzili siedzibę 
strażaków i policjantów, pływali 
w basenie, korzystali z kom-
puterów i zwiedzili zabytkowy 
pałac Götzów. – Wielu rodziców 
pracuje, dlatego zwrócili się do 
nas o wydłużenie czasu zajęć do 
16.00 – mówi dyr. szkoły Józef 
Kaczmarczyk. – Przyjęlibyśmy 
większą ilość dzieci – deklaruje.

CZERWCOWEJ SESJI Rady 
Miejskiej towarzyszyła wystawa 
prac wykonanych w Dniu Dziec-
ka przez uczestników zabaw 
w pałacu Götza. Prezentację 
zorganizowali: Zarząd Osiedla 
Okocimskie z Krzysztofem 
Stępakiem, duszpasterstwo osób 
niepełnosprawnych z Agniesz-
ką Szewczyk, radny Jerzy 
Tyrkiel, MOK i Biuro Promocji 
i Rozwoju UM.

18 CZERWCA Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna podsu-
mowała konkurs plastyczny dla 
dzieci „Spacerem po Krakowie”. 
Pierwsze miejsce ex aequo zajęli 
Karolina Przepiórka i Dariusz 
Salamon, drugie jury przyzna-
ło Katarzynie Gawendzie 
i Dawidowi Trepie, a trzecie 
– Jakubowi Fijałkowskiemu 
i Paulinie Motak. Wyróżnienia 
dostali: Emilia Fijołek, Zuzan-
na Magiera, Mateusz Sambor 
i Igor Szydłowski.

Według aktualnej wyceny nie-
ruchomość ma wartość 4 553 
tys. zł. Konserwator zabyt-

ków wykluczył jakąkolwiek możliwość 
wydzielenia gruntu wokół pałacu, o co 
upominało się kilku radnych. Ewentu-
alny nabywca musi się liczyć z nakazem 
utrzymania mieszkalno-rezydencjalne-
go charakteru dawnej rodowej siedziby, 
co ogranicza jej wykorzystanie do np. 
hotelu lub ośrodka sanatoryjnego, oraz 
z zakazem wznoszenia nowych budowli 
w okolicy i zobowiązaniem do remontu 
pałacu i rewaloryzacji parku w termi-
nie do 10 lat od zakupu.

pieniężne zadośćuczynienie
Na sesji Rady Powiatu starosta Ry-
szard Ożóg powołał się na ustalenia, 
jakie zapadły 11 maja w czasie roz-
mowy z Zofią i Janem Włodkami, 
spadkobiercami Götzów. – Państwo dali 
nam pełną delegację do tego, by obiekt 
znalazł właściciela – relacjonował. 
– Uważają, że przy tym stopniu dewa-
stacji pałac obróci się w ruinę – przyta-
czał opinie. Jego zdaniem sprzedaż dóbr 
ruchomych, znajdujących się jeszcze 
w zabytku, byłaby dla spadkobierców 
finansowym zadośćuczynieniem.
Tymczasem radnych zainteresowały 
inne możliwości ratowania pałacu. 
Jednak starosta przekonywał do słusz-
ności decyzji o zbyciu oraz podkreślił 
brak pomysłów na sensowne zagospo-
darowanie obiektu. Zwrócił uwagę, iż 
koszty renowacji to 30-40 mln zł.

Finał chocholego tańca

Jedenastoma głosami powiatowi radni opowiedzieli się za sprzedażą pałacu Götzów-Okocimskich 
i przyległego parku. Decyzję poprzedziła dwuipółgodzinna dyskusja na sesji 26 czerwca.

Poparł go wicestarosta Stanisław Pacura. 
– Można starać się o środki pomocowe, 
ale nie wiemy z jakim efektem. Sądząc po 
planie inwestycyjnym województwa na lata 
2007-2013 szanse są niewielkie – przeko-
nywał. – Każdy rok zwłoki wywołuje straty 
w obiekcie – protestował przeciw odwleka-
niu ostatecznych decyzji i przychylił się do 
pomysłu zbycia za symboliczną złotówkę. 
– Mój apel do państwa jest taki: skończmy 
kilkuletni taniec chocholi wokół tego obiek-
tu i podejmijmy decyzję – przekonywał.

rozeszli się bez zgody
Przeciwny przeciąganiu sprawy w cza-
sie był burmistrz Jan Musiał. – Ape-
luję do państwa w imię rozsądku, by 
podjąć decyzję ostateczną, nie kierując 
się argumentami populistycznymi 
– dowodził na sesji powiatu.
Radny Tadeusz Kanownik zapropo-
nował rezygnację z budowy nowoczesnej 
biblioteki na rzecz podjęcia wysiłku 
remontu zabytku. Pomysł rozbił się 
o deklarację przewodniczącego Rady 
Miejskiej Krzysztofa Ojczyka: – Radni 
miejscy jednomyślnie, bez głosu sprzeci-
wu poparli stanowisko obecnego Zarządu 
Powiatu w kwestii sprzedaży.
Choć jako starosta Grzegorz Wawry-
ka brał pod uwagę przetarg na pałac, 
to 26 czerwca opowiedział się przeciw 
koncepcji. – Pewnie każdy zostanie przy 
swoim zdaniu, a czas pokaże, kto miał ra-
cję – zakończył proroczo dyskusję. Decyzja 
zapadła przy przewadze jednego głosu.

(iwd)

społeczna aktywność integruje

Już piąty raz z inicjatywy Piotra Pacury mieszkańcy ul. Stawowej posprzątali jezdnię, 
usunęli chwasty i oczyścili rowy. – Zwołujemy się prawie co roku – wyjaśnił Stanisław 
Rybacki, uczestnik akcji 22 czerwca. 
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KAPITułA „Krakowskiego Duka-
ta” z rekomendacji Izby Przemysło-
wo–Handlowej w Krakowie przyznała 
wyróżnienie w kategorii „menedżer 
firmy” Piotrowi Polańskiemu (na 
zdjęciu), dyrektorowi Browaru Okocim. 
Od 1991 roku, oceniając kandydatów, 
jury bierze pod uwagę ich działalność na 
polu rozwoju gospodarczego. Honoruje 
pomysłowość, inwencję, a zwłaszcza 
umiejętność dzielenia się sukcesami 
z otoczeniem oraz wysiłek włożony 
w budowanie pozycji firmy. Liczą się też: 
kwalifikacje, przebieg kariery, solidność 
zawodowa i wysoki poziom etyki.
– Krakowski Dukat to dla mnie osobi-
ście bardzo cenne wyróżnienie. Jestem 
dumny, że kieruję browarem, którego 
dynamika i systematyczność w ob-
szarze rozbudowy i unowocześniania 
produkcji idą w parze z dbałością o śro-
dowisko naturalne, zaangażowaniem 
społecznym i poszanowaniem tradycji 
– mówił podczas ceremonii wręczenia 
dyr. Polański.
Konkurs odbywa się pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa 
Małopolskiego, Wojewody Małopolskie-
go i Prezydenta Miasta Krakowa. 

(mat)

CARLSBERG ponownie otrzymał tytuł 
„marki wysokiej reputacji” w rankingu 
Premium Brand 2007. Wyróżnienie do-
stał jako jedyny spośród międzynarodo-
wych marek piwnych na polskim rynku. 
Oceny dokonał w kwieniu Instytut TNS 
OBOP na podstawie badań grupy 1500 
osób oraz wskazań menedżerów z 2 tys. 
najlepszych krajowych firm.
Po uroczystej gali w Warszawie Woj-
ciech Żabiński, marketing manager 
w przedsiębiorstwie, tak komentował 
wyróżnienie: – Cieszę się, że nasze sta-
rania, aby tworzyć produkt najwyższej 
klasy, znajdują odzwierciedlenie w uzna-
niu konsumentów dla naszej marki. To 
dla nas największa nagroda i wielkie 
zobowiązanie na przyszłość.    (mk)

piwna powtórka

dukat dla dyrektora

Rektor Małopolskiej Szkoły Wyż-
szej Stanisław Lis referował 
polską drogę do strefy euro. 

Przedstawiciel Departamentu Rozwo-
ju Urzędu Marszałkowskiego skupił 
się na omówieniu zasad przyznawania 
dotacji w ramach Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego.
– Gdyby nie proces integracji nie było-
by takiego przyspieszenia – burmistrz 
skomentował efekt pozyskania dotacji 
w latach 2004-2006. Kluczowy dla roz-
woju gminy będzie też – jego zdaniem 
– remont trasy nr 4 oraz połączenie 
z projektowaną autostradą. – Poten-
cjalni inwestorzy wiedząc, że w mieście 
powstanie łącznik, już interesują się 
Brzeskiem – zaznaczył.

dojazd do firmy
W związku z napływem środków unij-
nych w latach 2007-2013 samorząd 
zamierza zainwestować w dostępność 
komunikacyjną terenów przemysło-
wych na Rędzinach. Zgłoszony do 
wstępnego naboru projekt obejmuje 
budowę ronda w Jadownikach, dojaz-
du do ul. Solskiego oraz do trasy nr 4, 
stworzenie zjazdu do obwodnicy dla 
browaru i dwóch mostów na Uszwicy. 
Poprowadzenie przyszłego łącznika 

z autostradą przez Bucze uczyni ten 
obszar na tyle atrakcyjnym, by także 
tu mogła powstać strefa ekonomiczna. 
Urzędnicy zabiegają więc o dotacje, 

Prof. Lis (po lewej) mówił o strefie euro. Burmistrz 
Musiał skupił się na unijnych inwestycjach w gminie

Euroland

W wystąpieniu 27 czerwca na konferencji „Fundusze europejskie a rozwój społeczności 
lokalnych” burmistrz Jan Musiał podsumował dotychczasowe osiągnięcia samorządu w po-
zyskiwaniu dotacji oraz przedstawił plany inwestycyjne na kilka najbliższych lat.

by wyposażyć go w drogi wewnętrz-
ne, oczyszczalnię ścieków, instalacje 
doprowadzające prąd, gaz, wodę i od-
prowadzające zanieczyszczenia.
– Żadna firma nie dostanie pozwolenia 
na budowę, jeśli nie ma zapewnionego 
dostępu do kanalizacji i wodociągu – 
Jan Musiał zwrócił uwagę na znaczenie 
planów poszerzania sieci w Brzesku 
(pierwszy etap kanalizacji północnej 
części, os. Leśna, Kopaliny, ul. Wiej-
ska, Rzeźnicza, Okocimska), Okocimiu 
(os. Kamieniec), Jasieniu (ul. Klonowa) 
i Jadownikach (ul. Wschodnia, Środko-
wa, Staropolska, Starowiejska, Buja-
ka). Jeśli Fundusz Spójności przyzna 
dotację, to za ok. 19,5 mln zł powstanie 
24 498 mb instalacji.
Natomiast ponad 2 mln zł kosztować 
będzie droga na terenach wykupionych 
przez przedsiębiorców na Pomianow-
skim Stoku. Inwestycja, obejmująca 
także kanalizację burzową, sanitarną 
i wodociąg, ma wstępną akceptację 
marszałka województwa.

są i zagrożenia
Powstanie Regionalnego Centrum 
Edukacyjno-Bibliotecznego o łącznej 
powierzchni ponad 2 tys. m2 także 
zależy od dostępności środków ze-

wnętrznych. – Gmach stanie 
na starym placu targowym, 
obok Ogródka Jordanowskie-
go – zapowiedział burmistrz. 
– Prawdopodobnie ponad 
90 proc. wartości ogólnych 
kosztów inwestycji można 
uzyskać z Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego – tłu-
maczył przyczynę złożenia 
wniosku o dotację na rewitali-
zację Rynku w tym funduszu, 
który wyłożył już 20 tys. euro 
na przygotowanie dokumen-
tacji. Jeśli odpowiedź będzie 
pozytywna, to prace ruszą 
w przyszłym roku. Wartość 
projektu to 2 mln zł. Kolejne 
pomysły samorządu to: termo-

modernizacja placówek oświatowych, 
rekonstrukcja grodziska na Bocheń-
cu, wodociąg w Porębie Spytkowskiej 
i uzupełniający w Okocimiu.    (da)
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Propozycję otrzymał dyr. Józef 
Kaczmarczyk cztery lata temu 
od członków Stowarzyszenia 

Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego, patronującego przed-
sięwzięciu. To ono zapewniło finanso-
wanie całości. – Proszę zwrócić uwagę, 
że teraz spotykają się tylko szkoły im. 
Łukasiewicza i Jana Pawła II – dyrek-
tor podkreśla wyjątkowość imprezy.

ozłoceni, osrebrzeni
Główny punkt programu, czteroetapo-
wy konkurs, wygrali uczniowie z Brze-
ska. Monika Szczupał, Olimpia 
Trybalska i Jakub Cierlik najlepiej 
odpowiedzieli na 31 testowych pytań. 
Poradzili sobie z rozsypanką, puzzlami 
i opisaniem portretu Honoraty Łuka-
siewiczowej. Kolejne lokaty zajęły PG 
z Jasła i SP z Czarnej. – Co ciekawe, 
lepiej radziły sobie dzieci z podsta-
wówek niż gimnazjaliści – zaznacza 
opiekunka zwycięskiej drużyny, Agata 
Podłęcka. Brzeska podstawówka wy-
kazała się na zjeździe nie raz. W 2002 
roku zdobyła złoty, a rok później 
– srebrny medal. – Jesteśmy w ścisłej 
czołówce – dodaje polonistka.
Każda szkoła miała się czym pochwa-
lić. – Zastosowano różnorakie spo-
soby – nauczycielka omawia kolejną 
konkurencję. – Uczniowie pokazali 
prezentacje multimedialne, programy 
słowno-muzyczne, przywieźli kroniki.
Rywalizację wygrało Brzesko i SP 
z Czarnej. Za nimi uplasowały się: Ze-

Hiszpański festiwal

Uczestnictwo w projekcie Socrates Come-
nius dało dzieciom z Poręby Spytkowskiej 
szansę na poznanie świata (na zdjęciu na 
placu Mayor w Madrycie)

SZKOłA PODSTAWOWA w Porębie 
Spytkowskiej już drugi rok koordy-
nuje działania w międzynarodowym 
projekcie Socrates Comenius, którego 
nadrzędnym celem jest poszerzanie 
umiejętności komunikowania się w ję-
zyku angielskim oraz poznanie kultury 
wybranych regionów państw współ-
tworzących program. Dyr. Piotr Tota 
i nauczyciel Piotr Nosal współpracują 
z placówkami z Łotwy, Słowacji, Tur-
cji, Włoch i Hiszpanii.. 
21 maja do Hiszpanii wyjechała dzie-
sięcioosobowa grupa. Uczniowie: Anna 
Porębska, Justyna Serwatka, Ju-
styna Stolińska, Patrycja Widełka, 
Dominik Bawełkiewicz, Jakub 
Jędryka i Grzegorz Nowak na fe-
stiwalu artystycznym w Noves wystą-
pili w krakowskich strojach ludowych 
i zaprezentowali krakowiaka, polkę, 
chodzonego. Uczestniczyli w lekcjach 
w miejscowej Primary School. Wraz 
z opiekunami: Piotrem Nosalem, Ma-
rią Totą i Ireną Polczyk, zwiedzili 
Toledo, Torrijos, Noves, Fuensalido, 
Consuegro i Madryt oraz spotkali się 
z władzami ostatniego z tych miast 
na uroczystej kolacji. Pedagodzy po-
prowadzili konferencję o planach na 
następny rok, oraz obejrzeli prezentację 
hiszpańskiego systemu oświaty w Pri-
mary School w Noves i w Secondary 
School w Torrijos. 
Grupę z Polski serdecznie przyjęły 
hiszpańskie rodziny.

(IP)

Dwójka w ścisłej czołówce

Wszyscy uczniowie poradzili sobie z zadaniami.
W życiorysie Łukasiewicza nie było dla nich tajemnic

W całej Polsce jest ich 25, ale to Szkoła Podstawowa nr 2 była gospodarzem ósmej sesji placówek 
działających pod patronatem Ignacego Łukasiewicza. 14 czerwca zjechali do Brzeska uczniowie 
18 podstawówek, gimnazjów i liceów, by popisać się wiedzą o ojcu przemysłu naftowego.

spół Szkół w Gorlicach, SP w Ropience 
i szkoła z Sanoka. Wszystkich uczest-
ników organizatorzy uhonorowali upo-
minkami. Najlepsze dostały się zwy-
cięzcom. Każda szkoła otrzymała też 
specjalnie wybity na tę okazję medal 
i certyfikat udziału. Nagrody to tylko 
dodatkowy efekt imprezy. – Nawiązało 
się wiele przyjaźni – mówi Podłęcka. 
– Dzieci korespondują ze sobą – dorzu-
ca dyr. Kaczmarczyk.

strzał w naftową dziesiątkę
Jego szkoła otrzymała patrona trzy 
lata po rozpoczęciu działalności, 
4 czerwca 1988 roku. Z pomysłem 
wystąpił ówczesny Zakład Naprawy 
Taboru Samochodowego i Sprzętu 
działający pod egidą resortu nafty i ga-
zu. – Przedsiębiorstwo zadeklarowało, 
że będzie zakładem opiekuńczym pla-
cówki – dyrektor wspomina historię. 
– Trafiliśmy! Zakład wykonywał re-
monty i organizował wycieczki do Bó-
brki, gdzie w 1845 roku Łukasiewicz 
wybudował pierwszą kopalnię nafty. 
Teraz funkcjonuje tam muzeum, które 
nasze dzieci odwiedzają co roku.
Nie był to jedyny epizod, kiedy do 
dziejów szkoły swój wkład wnosił prze-
mysł. W tym roku uczniowie wygrali 
konkurs plastyczny Karpackiej Spółki 
Gazownictwa. W nagrodę dwadzie-
ścioro dzieci pojedzie na wycieczkę. 
Stowarzyszenie patronujące zjazdom 
ufundowało sztandar, tablicę i portret 
Ignacego Łukasiewicza.

Iwona DOJKA
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W przyszłym roku szkolnym 
390 siedmiolatków przekro-
czy pierwszy raz edukacyjne 

progi. Największa będzie Szkoła 
Podstawowa nr 3 z 603 uczniami. Dla 
porównania – najliczniejsza na wsi 
jest podstawówka w Mokrzyskach, 
gdzie pedagodzy zajmą się 222 dzieć-
mi. Natomiast w Wokowicach liczba 
ta wynosi 45, w tym tylko sześciu 
siedmiolatków.
W szkołach podstawowych uczyć się 
będzie 2556 dzieci w 118 oddziałach, 
co oznacza zmniejszenie ilości klas 
o trzy w stosunku do ubiegłego roku. 
O jeden spadnie ilość oddziałów w gim-
nazjach, gdzie 1503 młodych ludzi 
(1176 w Brzesku i 327 w Jadownikach) 
zostało podzielonych na 61 klas. Nadal 
działać będzie oddział dla uczniów 
w brzeskim szpitalu.
Zmiany dotyczą stanowisk dyrektor-
skich. Na emeryturę odejdą: Józef 
Kaczmarczyk z SP nr 2 w Brzesku, 
Henryk Rdzawski z SP nr 3 i Ja-
dwiga Żurek z SP w Mokrzyskach.

jawne procedury
Gmina prowadzi dziewięć przedszko-
li, w tym sześć w mieście i trzy na 
wsiach. Sieć uzupełniają placówki 
niepubliczne: Przedszkole Parafialne 
w Mokrzyskach, „Ochronka” w Jasie-
niu i Przedszkole Integracyjne przy 
Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. 
Od września liczba oddziałów wyniesie 
34. Najliczniejszą grupę, liczącą 305 
dzieci, tworzą 3- i 4-latki. Pięciolatków 
jest 250, a sześciolatków – 244.
Niestety, rodzice 37 maluchów muszą 
zmienić plany i zapisać pociechy do 
innych ośrodków. – Tam, gdzie wystą-
piła nadwyżka chętnych, dyrektorzy 

W CZERWCu zakończyła się całorocz-
na zbiórka zużytych baterii prowadzona 
przez uczniów i przedszkolaków. – Ogó-
łem uzyskaliśmy 993 kg niebezpiecznych 
dla środowiska odpadów – podsumował 
akcję kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Henryk Piela. – Jako kryterium w oce-
nie rezultatów przyjęliśmy ilość baterii 
przeliczoną na jedno dziecko. W ten spo-
sób premiowaliśmy aktywność uczniów. 
Największą ilość baterii zebrało Gimna-
zjum nr 2 w Brzesku, aż 200 kg. Jednak 
po przeliczeniu rezultatu na jednego 
ucznia, okazało się, że szkoła nie zajęła 
punktowanego miejsca.
Spośród 14 gminnych przedszkoli 
akces do konkursu zgłosiło dziewięć. 
Wygrała placówka nr 9 z wynikiem 
1,6 kg na dziecko. Kolejne miejsca 
zajęły: Przedszkole w Mokrzyskach 
(0,9 kg) oraz w Porębie Spytkowskiej 
(0,65 kg). Na 18 szkół tylko 13 zdecy-
dowało się prowadzić zbiórkę, w tym 
jedna średnia – ZSP nr 1. Laureatem 
została podstawówka z Jasienia, która 
od trzech lat lokuje się w pierwszej 
trójce. W tym roku na jednego ucznia 
przypadło 0,55 kg. SP z Wokowic zajęła 
drugą lokatę z wynikiem 0,4 kg. Listę 
laureatów zamknęła szkoła z Bucza 
(0,37 kg). Od odbierającej odpady firmy 
Argo Film zdobywcy pierwszych miejsc 
otrzymali czeki na 500 zł.  (i)

ekologiczna akcja

9,90 LITRA KRWI oddało w Dniu 
Dziecka 24 uczniów i nauczycieli 
ZSP nr 2. Pobrania dokonali lekarze 
z Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. 
– Dotychczas młodzież wyjeżdżała 
1 czerwca do Prokocimia, gdzie w szpi-
talu dziecięcym oddawała krew – mówi 
Wiesław Gibes, który wraz z Dorotą 
Moszczyńską zorganizował akcję. 
– Nie była to ostatnia taka impreza 
w szkole – zapewniają.     (gaw)
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Szkolne korytarze
już opustoszały.

Dopiero 3 września
zapełni je ponad 4 tys. uczniów 
podstawówek i gimnazjalistów.

Start
po wakacjach

powoływali komisje rekrutacyjne, 
a listę przyjętych dzieci upublicznili 
wraz z informacją o wolnych miejscach 
w przedszkolach nr 3 i 7 – opisuje pro-
cedurę naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Józef Cierniak. Nie 
przewiduje problemów, bowiem miasto 
wzbogaci się wkrótce o nową placów-
kę. – Rusza niepubliczne przedszkole 
utworzone przez siostry służebniczki 
starowiejskie przy pl. Kazimierza 
Wielkiego – zapowiada naczelnik.

aktywne mamy
Na zajęcia pozalekcyjne gmina wyda 
w przyszłym roku szkolnym 15 tys. 
zł. Za niewielką liczbę kółek, głównie 
w przedszkolach, rodzice zapłacą 
z własnej kieszeni. W gimnazjach na 
1,5 tys. uczniów aż 1133 może brać 
udział w zajęciach sportowych, wo-
kalno-instrumentalnych i przedmioto-
wych. Podobnie wygląda ta proporcja 
w podstawówkach: 2120 miejsc dla 
ponad 2,5 tys. dzieci. Oczywiście, 
możliwa jest sytuacja, iż jeden uczeń 
skorzysta z kilku kółek. Takie zjawi-
sko rzuca się w oczy w przedszkolach. 
Tam w nieobowiązkowych zajęciach 
z plastyki, języka angielskiego, mu-
zyki i rytmiki może wziąć udział 
849 maluchów.
Dane statystyczne zebrane przez pra-
cowników Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu wskazują, że 465 matek przed-
szkolaków jest aktywnych zawodowo. 
Jedynie 21 z nich deklaruje pracę w go-
spodarstwie rolnym. Taka proporcja 
wskazuje na mobilność kobiet łączących 
pracę z wychowywaniem dzieci oraz nie 
wyklucza, że wkrótce pojawi się potrze-
ba wydłużenia czasu pracy ośrodków 
dla najmłodszych.      (da)

Jeden
z odważnych
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W czasie obrad Rady Miejskiej 
pojawiły się wątpliwości odnośnie 
określania ludzi potrzebujących pomo-
cy słowem „klient”. Używanie tego 
wyrazu odwraca uwagę od istoty dzia-
łania ośrodka, mianowicie biedy. Czy 
ubóstwo nie jest już główną przyczyną 
podejmowania interwencji przez Pani 
pracowników?
– „Klient” przyjął się, bo lepiej odpowia-
da istocie działań MOPS-u. Do ośrodka 
przychodzą nie tylko osoby wymagają-
ce pomocy finansowej, ale również tacy, 
którzy oczekują wsparcia prawnego, 
psychologicznego, pedagogicznego lub 
skierowania do właściwej instytucji, 
gdzie załatwią swoje problemy.

Wyjazdy młodych ludzi do pracy 
zmniejszyły bezrobocie, ale pociągnęły 
za sobą negatywne skutki. Jest coraz 
więcej starszych osób, którymi nie ma 
się kto zająć.
– Problem zarysował się już w zeszłym 
roku. Te osoby nie są pozbawione 
środków utrzymania, ale opieki. Nie 
radzą sobie z codziennymi czynno-
ściami, zapewniającymi normalną 
egzystencję. Dlatego docierają do nich 
opiekunki środowiskowe i pomagają 
im przetrwać. Niestety, dzieci częściej 
opuszczają rodziców, a starzenie się 
społeczeństwa postępuje.
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Niczego
nie robimy na siłę

Bieda przestała być podstawowym problemem. Coraz częściej Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej zajmuje się opuszczonymi starszymi ludźmi, przemocą w rodzinie i zwyczajną 
bezradnością życiową. O nowych zadaniach opowiada dyrektor Krystyna Put (na zdjęciu).

W budżecie gminy na po-
moc społeczną wydzielono kwotę 
14 333 568 zł. W porównaniu z ubie-
głym rokiem mamy do czynienia ze 
wzrostem wydatków. Co jest tego 
przyczyną?
– Wynika to z przejęcia przez ośro-
dek wypłat świadczeń rodzinnych 
i zwiększeniem się ich ilości. Budżet 
kształtuje się w zależności od tego, ile 
osób zgłosi się po wypłaty.

Zasiłków na dzieci jest dość dużo, 
np. zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu 
samotnego wychowywania dziecka 
i utraty prawa do zasiłku dla bezrobot-
nych, w związku z wychowywaniem 
potomka w rodzinie wielodzietnej, z ty-
tułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku 
szkolnego, podjęcia przez dziecko na-
uki poza miejscem zamieszkania itp. 
Z jednej strony są to kwoty śmiesznie 
niskie, z drugiej – jak skontrolować 
sposób ich wydatkowania przez opie-
kunów lub rodziców? Czy faktycznie 
przeznaczane są na potrzeby dzieci?
– Ustawa o świadczeniach rodzinnych 
precyzuje, do jakich grup te zasiłki 
i dodatki powinny trafić. Rozdrobnie-
nie kwot wynika z ustaleń ustawo-
dawcy. Prawdopodobnie nowelizacja 
tego prawa zobliguje pracownika 
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socjalnego, który uzna, że środki są 
wykorzystywane niezgodnie z prze-
znaczeniem, do przyznawania ich 
w postaci rzeczowej.

To znaczy, że jednak jakieś formy 
kontroli istnieją.
– Pracownicy socjalni zbierają infor-
macje w terenie i znają rodziny. Jeżeli 
rodzice korzystają z pomocy społecznej 
lub pobierają zasiłek rodzinny, a nie 
zaspokajają potrzeb dzieci – zdarza 
się to szczególnie w rodzinach, gdzie 
nadużywa się alkoholu – wówczas za-
miast pieniędzy otrzymują talony lub 
po odebraniu środków z kasy matka 
robi zakupy w obecności pracownika 
socjalnego.

Wsparciem rodzin miało być 
„becikowe”. Czy nie jest ono źródłem 
łatwego zarobku dla matek, które 
potem porzucają dzieci?
– Świadczenia rodzinne wypłacamy od 
2004 roku, a „becikowe” od dwóch lat. 
W tym czasie nie dało się zauważyć, 
by więcej dzieci rodziło się w rodzinach 
biednych bądź patologicznych. Według 
rozeznania moich pracowników nie 
jest to też instrument, który wpłynąłby 
na zwiększenie dzietności w gminie.

Panuje przekonanie, że do ośrod-
ków pomocy społecznej nie zawsze 
trafiają ci, którzy powinni ją otrzymać. 
Czy w gminie zdarzają się przypadki 
wyłudzenia wsparcia?
– Jeżeli do ośrodka zgłasza się klient, 
to pracownik socjalny sporządza z nim 
wywiad środowiskowy oraz żąda wszel-
kich dokumentów i oświadczeń. W ten 
sposób tak „prześwietla” daną osobę 
i jej rodzinę, że jeżeli zadecyduje 
o udzieleniu pomocy, to znaczy, iż jest 
ona faktycznie niezbędna. W wypadku, 
gdy ma jakieś wątpliwości, wsparcie 
następuje w formie talonu do realizacji 
w sklepie lub też na stołówce w Urzę-
dzie Miejskim, gdzie nie sprzedaje się 
alkoholu. Zdarzyły się sporadyczne 
przypadki, gdy pobrany na talon to-
war został później sprzedany. Wtedy 
uczuliliśmy klientów na to, że jeżeli 
sytuacja się powtórzy, na kolejną po-
moc nie mogą już liczyć.

Mówiła Pani o „prześwietlaniu”. 
Skąd pracownik socjalny może czer-
pać informacje?
– Ustawa o pomocy społecznej upoważ-
nia do zasięgania informacji wszędzie, 
gdzie tylko jest to możliwe. Pracownicy 
socjalni są już tak znani i akceptowani 
w środowisku, że dokładnie znają ro-
dziny na podległym im terenie. Współ-
pracują z sołtysami, przewodniczącymi 
zarządów osiedli miejskich, z kurato-
rami, dyrektorami szkół i przedszkoli. 
O przypadkach biedy lub patologii 
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informują też inne osoby. Zawsze jed-
nak pracownik MOPS-u ma na uwadze 
to, że nawet kiedy rodzicom pomoc się 
nie należy, to dzieci nie mogą cierpieć 
z tego powodu, iż ojciec czy matka na 
przykład nadużywają alkoholu.

Co może być przyczyną odmowy 
udzielenia pomocy?
– Jeżeli po pomoc zgłasza się osoba, 
której poziom życia nie odpowiada 
udokumentowanym dochodom, np. 
wykazuje zerowe zarobki, a jeździ 
luksusowym samochodem, wówczas 
otrzymuje odmowę. W ciągu ostatnich 
dwóch lat nie mieliśmy jednak takiej 
sytuacji. Ci, którzy przyszli, rzeczy-
wiście potrzebowali wsparcia, chociaż 
nieraz trudno im było rozmawiać 
o swoim położeniu. Zawsze starali-
śmy się, aby taka osoba się otworzyła 
i opowiedziała o problemach. Wszelkie 
informacje uzyskane w trakcie wywia-
du wykorzystujemy do wydania decyzji 
o pomocy danej rodzinie, a dane o jej 
sytuacji pozostają tylko do wiadomości 
pracownika.

Sama procedura wywiadu jest 
sitem, które pozwala na odsiewanie 
osób, którym się pomoc nie należy.
– To prawda, choć głównym celem 
wywiadu jest uzyskanie pełnej wiedzy 
o rodzinie, jej problemach społecz-
nych, zdrowotnych, zawodowych, 
wychowawczych lub o alkoholizmie 
czy przemocy. Kolejnym etapem może 
być np. sporządzenie kontraktu so-
cjalnego, czyli umowy uzależniającej 
przyznanie pomocy od zrealizowania 
przez klienta określonych działań 
dostosowanych do jego sytuacji. Wiele 
z tych zadań wydaje się banalnych 
– jak opłacenie rachunków za energię 
elektryczną lub wodę. Mógłby wykonać 
je pracownik socjalny, ale chodzi o to, 
by zmobilizować do aktywności. Zaczy-
namy więc od prostych warunków, np. 
kiedy przyznajemy zasiłek na zakup 
odzieży dla dzieci, to zobowiązujemy 
do okazania paragonów. Potem prze-
chodzimy do czynności wymagających 
większej odpowiedzialności, a więc: 
zarejestrowania się w urzędzie pracy, 
poszukiwania zatrudnienia, podjęcia 
szkolenia lub udziału w pracach spo-
łecznie użytecznych. Chodzi o to, żeby 
klient spostrzegł, iż można pracować, 
zarabiać i być odpowiedzialnym. Cho-
ciaż przyznam, że przypadki usamo-
dzielnienia kogoś zdarzają się rzadko.

Kontrakt socjalny nie jest narzę-
dziem w pełni skutecznym?
– Tylko pod warunkiem, że rodzina 
chce współpracować, wyjść z „dołka”. 
A jeżeli ktoś pozostaje bierny i tylko 
czeka na pomoc, to nie jest to narzę-
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dzie efektywne… Jeżeli ktoś sam nie 
chce zmienić swojego życia, niczego nie 
zrobimy na siłę.

Czy kontrakt socjalny jest dominu-
jącą formą współpracy z klientami?
– Sporządza się go tylko z tą rodziną, 
od której można czegoś wymagać. 
W innych wypadkach, gdy np. mamy 
do czynienia z rodziną wielodzietną, 
gdzie matka zajmuje się wychowaniem, 
ojciec pracuje, a jego pobory nie wystar-
czają na pokrycie wszystkich potrzeb, 
pomagamy w formie dożywiania dzieci 
w szkole lub zakupu opału. Sam kon-
trakt nie miałby sensu, ponieważ oni 
robią wszystko, by sobie poradzić.

Czy dotyczy Brzeska problem 
bezdomności? Jaka jest skala tego 
zjawiska?
– Dziewięciu bezdomnych ma kontakt 
z ośrodkiem. Jednak w noclegowni jest 
ich więcej, bo prawo do korzystania 
z niej mają mężczyźni pochodzący 
z całej Polski. To ludzie, jakich trud-
no zrozumieć. W większości mają 
wykształcenie średnie i rodzinę. Nie 
pracują, pogrążyli się w alkoholu, 
wybrali tułaczy tryb życia, nie dbają 
o zaspokojenie podstawowych potrzeb. 
Obowiązkiem dozorcy noclegowni jest 
informować każdego z nich o koniecz-
ności kontaktu z pracownikiem socjal-
nym. Mimo to rzadko chcą rozmawiać 
i ujawniać swoje dane. Jeśli jednak 
dojdzie do rozmowy, rolą pracownika 
jest wysondowanie przyczyny opusz-
czenia domu. Gdy uda się uzyskać 
informacje o poprzednim miejscu 
pobytu bezdomnego, to nawiązuje 
się kontakt z tamtejszym ośrodkiem 
i mobilizuje taką osobę do powrotu do 
rodziny. Pracownik próbuje przeko-
nać, że bezdomność nie jest dobrym 
sposobem na życie, a noclegownia nie 
jest miejscem dla 30-letniego mężczy-
zny, który opuścił żonę i trójkę dzieci. 
Takie rozmowy są bardzo ciężkie. 
W ciągu ostatnich lat jedynie dwie 
osoby powróciły do domu. Wielu z nich 
włóczęgostwo odpowiada. Nie chcą 
podejmować leczenia alkoholowego, 
ani niczego zmieniać w swoim życiu. 
Zdarza się, że na ulicach Brzeska 
żebrzą na najtańsze wino.

Oprócz noclegowni mamy jeszcze 
hostel. Dla kogo jest przeznaczony 
i jakie są procedury korzystania 
z niego?
– Chciałam zaznaczyć, że ustawa pre-
cyzująca, jak reagować w wypadkach 
przemocy w rodzinie, weszła w życie 
w 2005 roku, natomiast pracownicy 
MOPS-u już w 1997 roku dostrzegli 
problem matek nocujących z dziećmi 
na klatkach schodowych, w komór-
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kach, stodołach lub u rodziny i już wte-
dy rozpoczęli rozmowy z burmistrzem 
w sprawie stworzenia hostelu dla 
takich osób. Tak więc choć przepisy nie 
nakładały obowiązku zajęcia się ofia-
rami przemocy, ani nie obowiązywała 
tzw. niebieska karta sporządzana przy 
wywiadzie w wypadku wykrycia tego 
zjawiska w rodzinie, już staraliśmy 
się jakoś problemowi zaradzić. Oprócz 
hostelu powstał punkt konsultacyjno-
informacyjny, gdzie dyżuruje lekarz, 
prawnik, psycholog i pracownik so-
cjalny. Rozmowy z ofiarami przemocy 
są trudne, bo one czują się związane 
uczuciowo ze sprawcą, mają przecież 
wspólne z nim dzieci i dorobek. Ciężko 
im nagle zacząć wszystko od nowa. 
Pracownik przekonuje je, że nie muszą 
czuć się poniżane i mają możliwość 
zgłoszenia męża do leczenia. Kobiety 
trafiają też do psychologa, który uświa-
damia im, że nie są powodem awantur, 
że winien jest sprawca przemocy, 
który znęca się nad rodziną fizycznie 
i psychicznie. Korzystają z pomocy 
prawnika, jeżeli chodzi o zasądzenie 
alimentów lub o zajęcie części wyna-
grodzenia małżonka. Zawsze staramy 
się, żeby ofiara przemocy wróciła do 
swojego środowiska i nie czuła się 
w nim zagrożona, co jest tym łatwiej-
sze, że nowe przepisy umożliwiają 
wydanie sprawcy zakazu zbliżania do 
ofiary i jego wyeksmitowanie.

Zanim do tego dojdzie, kobieta 
i jej dzieci mogą korzystać z hostelu?
– Tak. W budynku zawsze przechowu-
jemy suchy prowiant. Jeżeli ofiara nie 
ma żadnych środków, ani dochodów, 
to przyznaje się jej zasiłek na zakup 
podstawowych rzeczy. Po zgłoszeniu 
się kobiety do hostelu, dozorczyni naj-
częściej czuwa z nią całą noc, a potem 
zawiadamia pracownika MOPS-u. Na-
stępnie uruchamiamy całą procedurę 
pomocy. Nieraz zdarza się, iż sprawa 
już jest w sądzie, a kobieta ją wycofu-
je. Ma prawo do tego… Szanujemy to 
i staramy się dalej pomagać. Jest i tak, 
że sprawę wszczyna się dwa, trzy razy, 
zanim dojdzie do ukarania sprawcy.

Czy to jest zjawisko, które doty-
czy środowisk patologicznych, czy 
też przenosi się do tzw. normalnych 
rodzin?
– Przemoc występuje też w normal-
nych rodzinach. Czasem jest to jeden 
incydent i wtedy pracownik dociera 
do sprawcy i rozmawia z nim. W wy-
padku ciągłego znęcania się zawsze 
zawiadamiamy policję.

Rozmawiała Iwona DOJKA
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POPuLARNOść ceramiki z Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej rośnie. Wyro-
by zaprezentowane po raz pierwszy 
w maju na corocznej aukcji zabrali ze 
sobą goście z partnerskiego miasta Sa-
zhalombatta. – Od brzeskich przedsię-
biorców dostaliśmy już zamówienie na 
komplet dziesięciu ręcznie malowanych 
talerzy – cieszy się Agnieszka Szew-
czyk, opiekunka pracowni, w której 
pracuje pięć osób niepełnosprawnych. 
Jedna z nich, Anna Gołąb, jest już 
laureatką konkursu plastycznego.
– To prace całkowicie wykonywane 
ręcznie. Nawet odlewane w formach 
dzbanki i filiżanki są malowane przez 
uczestników – ocenia wartość wyrobów 
instruktorka. – Surowe formy pokrywa-
my szkliwem i wypalamy w specjalnym 
piecu w temperaturze powyżej tysiąca 
stopni. Dzięki temu, i zastosowaniu 
farb utrwalanych w 1200 stopniach, 
wzory się nie rozmazują, ani nie ścierają 
– zachwala.
Motywy roślinne i abstrakcyjne na po-
wierzchni naczyń osoby niepełnospraw-
ne malują kolorowym szkłem, które 
na dnie tworzy ciekawą, opalizującą 
powłokę. Odlewy powstają z białej gliny, 
zaś figurki i formy lepione z wałków 
i kuleczek – z czerwonej.
Tworzenie w glinie jest formą terapii. 
– Zajęcia wymuszają na uczestnikach 
operowanie w trzech wymiarach, 
co wpływa na rozwój ich wyobraźni 
przestrzennej – tłumaczy Szewczyk. 
Inną zaletą zajęć jest doskonalenie 
sprawności manualnej, poprawa koor-
dynacji wzrokowo–ruchowej i spostrze-
gawczości u osób niepełnosprawnych, 
rozwijanie kreatywności, wrażliwości 
estetycznej oraz kształtowanie poczucia 
własnej wartości, cierpliwości, staran-
ności i zdolności przewidywania.   (D)

terapia dla wyobraźni

– Człowiek ubogi jest nam dany jako 
wyzwanie, jako obowiązek i zadanie 
– zwrócił się do wolontariuszy dyr. 
organizacji w diecezji ks. Antoni 
Mikrut w czasie mszy w ich in-
tencji. Członkom seniorom wręczył 
listy gratulacyjne w imieniu bp. 
Wiktora Skworca. W wyróżnio-
nym gronie znaleźli się: Krystyna 
Alfawicka, Józefa Babraj, Zofia 
Borowiec, Danuta Cebula, Ja-
nina Chrabąszcz, Alicja Chwał, 
Irena Szydłowska, Janina Wąs 
i Maria Wąsik.

priorytety bez zmian
Historię brzeskiej „Caritas” rozpoczął 
ks. proboszcz Jakub Stosur. 3 maja 
1947 roku zwołał pierwsze posie-
dzenie organizacji, której prezesem 
został nauczyciel Józef Piątkowski. 
Ośmioosobowy zarząd tworzyli: Stani-
sław Niżyński, Zofia Głombowicz, 
Maria Piątkowska, Helena Tra-
wińska, Elżbieta Kubala, Maria 
Mytkiewicz i Zofia Dercak.
Ponieważ po wojnie biednych, samot-
nych i chorych przybywało, działacze 
podzielili miasto na rejony. Potrzebu-
jących wyszukiwały i utrzymywały 
z nimi kontakt: Rozalia Domańska, 
Helena Głąb, Janina Kowalczyk, 
Rozalia Kopeć, Czesława Kopeć, 
Maria Zydroń, Maria Michaliszy, 
Janina Stelmach i Janina Wąs. 
Wolontariusze uruchomili świetlicę 
dla dzieci oraz organizowali kolonie 
i półkolonie. Najbiedniejsi uczniowie 
dostawali stypendia na ukończenie 
szkół średnich.
– Niezależnie od sytuacji gospodarczej 
i ustroju priorytet był ten sam. Biedni 
istnieli zawsze – podsumowuje 60 lat 
historii obecny proboszcz parafii św. 
Jakuba AP, ks. Józef Drabik.

zasięg ponad dwusetny
Dobroczynność tylko pozornie została 
przerwana przez delegalizację organi-
zacji w 1969 roku. – Nie mogła działać 
oficjalnie pod znakiem „Caritas”, ale 
funkcjonowała w ramach  komórki 
charytatywnej przy każdej parafii 
– tłumaczy ks. Drabik. – Dzisiaj każ-
dy może oficjalnie przyjść z pomocą. 

Jaka przyszłość 
kościelnego wolontariatu?

Parafialny oddział „Caritas” ma już 60 lat. 17 czerwca jego członkowie świętowali jubileusz.

Wtedy groziło to prześladowaniem za 
wspieranie Kościoła.
Na reaktywację brzeska „Caritas” 
czekała 21 lat. W 1990 roku na nowo 
powołał ją ks. Zygmunt Bochenek. 
Zespół wolontariuszy poszerzał się 
stopniowo. Dziś tworzą go: Maria 
Charowska, Krystyna Gębska, 
Maria Halastra, Krystyna Korpa-
ła, Maria Kucia, Joanna Leśniak, 
Stanisława Nalepka, Maria Na-
wrocka, Rozalia święch, Helena 
Tyrkiel i Danuta Wrona. W czasie 
dyżurów wydają żywność i odzież. 
Około 250 osób dostaje od nich paczki 
świąteczne. Od 1990 roku z kolonii 
„Caritas” skorzystało niemal 1100 
dzieci. Jadłodajnię prowadzoną przez 
organizację odwiedza codziennie blisko 
120 biednych i bezdomnych. Tylko 
w tym roku wolontariusze objęli opie-
ką 209 rodzin, czyli 629 osób.

biedę się dziedziczy
– Biedny to nie tylko ten, co nie ma 
pieniędzy, biedny to ten, co się zgubił 
w życiu – wyjaśnia ks. Drabik. – Naj-
większa tragedia to człowiek, który 
wpadł w nałóg, człowiek, którego nikt 
nie nauczył pracować. 
Wolontariusze mają nieraz wątpliwo-
ści, bo dla wielu ich podopiecznych 
żebranie stało się sposobem na życie. 
– Dawanie pieniędzy za każdym ra-
zem, gdy ktoś się o nią zwraca, jest 
poniekąd deprawowaniem, wykształ-
caniem nawyków bierności – podkreśla 
proboszcz. – Bieda jest niejednokrotnie 
rezultatem ludzkiej winy. Teraz po 
pomoc przychodzą nie tylko starsi ro-
dzice, ale już i ich dzieci. One uważają 
to za naturalne – opisuje zjawisko 
dziedziczenia ubóstwa.
Niebawem winna dokonać się zmiana 
pokoleniowa w „Caritas”. – To będzie 
problem. Wolontariuszki są emerytka-
mi. Mają wolny czas i w ten sposób go 
wykorzystują. Jednak przy wielu pra-
cach potrzebni są młodsi – komentuje 
sytuację ks. Drabik.
W Brzesku nie widać jednak szkolnych 
kół „Caritas”, które miały oddalić pe-
symistyczną perspektywę.

Iwona DOJKA

Misa z makami uzyskała 
na licytacji cenę 130 zł
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Wcześniaki wymagają intensyw-
nej opieki. – To nie są zwykłe 
niemowlęta. Są bardzo chore… 

Mogą nie widzieć, nie słyszeć, nie roz-
winąć się umysłowo… – martwi się ich 
ojciec, Grzegorz Górka. Dzieci przyszły 
na świat w poznańskiej klinice, bo tylko 
ona dysponowała sprzętem, dającym im 
szansę na przeżycie.
Kamila i Maja od 15 czerwca są już 
w domu. Pozostałą trójkę rodzice od-
wiedzają w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Prokocimiu, gdyż ma-
luchy mają kłopoty z samodzielnym 
oddychaniem. W najcięższym stanie 
jest karmiony przez sondę Karol. Le-
karze umieścili go na oddziale inten-
sywnej terapii. Dzieci mają obniżoną 
odporność. Przeszły operacje oczu. 
Chłopiec miał już sześć zabiegów. Ope-
rowano serce i wycięto fragment jelita. 
Z każdym z maluchów przez dwie 
godziny dziennie specjalista prowadzi 
rehabilitację. Ich przyszłość pozostaje 
niejasna. Na pewne diagnozy wciąż 
jest za wcześnie.

obietnice dało się zrealizować
Rodzice nie poradzą sobie sami. Dzieci 
wymagają profesjonalnej rehabilitacji 
na miejscu, a ich obniżona odporność 
oznacza konieczność przekształcenia 
domu w „małe sanatorium”. – Prak-
tycznie nic nie mamy, a potrzebne 
będą choćby pulsyksometry do mie-
rzenia poziomu tlenu we krwi – tłu-
maczy ojciec. Pięcioraczki mają takie 
same wymagania jak zdrowie dzieci. 
– Codziennie zużywamy czterdzieści 
pieluch – dodaje.
Górkowie nie mają samochodu do 
transportu maluchów do kliniki. Mu-
szą też zapewnić im lekarstwa. – Może 
Pan Bóg jeszcze pomoże… żebym był 
pewny, że zrobiłem wszystko, co dla 
dzieci można było zrobić… – obawia 
się zdany na dobrych ludzi tata. 
– Potrzebne są konkrety i szybkie 
działanie – podkreśla konieczność 
udzielenia pomocy proboszcz parafii 
Miłosierdzia Bożego, ks. Józef Mu-
larz. To on rozpoczął poszukiwania 
pomocy od organizacji spotkań z miej-
scowymi przedsiębiorcami. – Zaanga-
żowałem się w tę sprawę, bo nic się 
nie działo. Miesiąc… i żadnych efek-
tów poza obietnicami – tłumaczy ze 
swadą Marek Górski. – Zaczęliśmy 
od mieszkania. Burmistrz był bardzo 
chętny do pomocy.

Tylko 
wsparcie

pozwoli
im żyć!

Taki cud zdarza się raz na 52 miliony przypadków. Emilia, Kamila, Karol, Maja i Wiktoria uro-
dziły się 15 lutego w 26. tygodniu ciąży. W gazetach piszą o nich „pięcioraczki z Brzeska”.

Światło w tunelu
Poszukiwania domu dla rodziny utknę-
ły w martwym punkcie. Gminny zasób 
mieszkań jest wszak bardzo szczupły, 
a lista oczekujących długa. Dopiero 
pomysł z przekazaniem dzieciom loka-
lu przy pl. Żwirki i Wigury wydał się 
światłem w tunelu. Jednak pomieszcze-
nia po Polskim Związku Wędkarskim 
i osiedlowej świetlicy nie nadawały 
się do zamieszkania. Wtedy do akcji 
wkroczyli brzescy biznesmeni.
– Nikt się nie wzbraniał – ocenia 
ich postawę ks. Mularz. Budowlańcy 
przekazali materiały wykończeniowe 
i okna, zadeklarowali montaż insta-
lacji elektrycznej, kanalizacyjnej, 
wodnej,  ogrzewania oraz płytek.
Aby mogli przystąpić do pracy, 30 kwiet-
nia Jan Musiał wystąpił z apelem do 
Rady Miejskiej. – Jeśli otrzymam 
państwa zgodę, to 2 maja wkroczą 
tam firmy budowlane – przekonywał. 
Otrzymał jednogłośne poparcie.
Od samorządu za pośrednictwem Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej ro-
dzice dostaną 100 tys. zł. W opiece nad 
dziećmi pomogą gminne opiekunki.

lepsze brzesko niż Kraków!
– Dziękujemy panu burmistrzowi i Ra-
dzie Miejskiej, parafiom w Brzesku 
i stowarzyszeniom działającym w pa-
rafii Miłosierdzia Bożego. Jesteśmy 
wdzięczni wszystkim ludziom dobrej 
woli i sponsorom, którzy zaangażowali 
się w zapewnienie naszym dzieciom 
mieszkania – cieszą się Górkowie.
– Przeraża mnie poszukiwanie specja-
listów od rehabilitacji. Może gdybyśmy 
mieszkali bliżej Krakowa, byłoby ła-
twiej ich znaleźć. Ale czy wtedy otrzy-
malibyśmy aż taką pomoc? – zastana-
wia się ojciec chorej piątki.       (ID)

Każdy może pomóc
chorym dzieciom,

przekazując wpłatę na konto:

Fortis Bank Polska S.a.
II oddział w Krakowie

03 1600 1198 0002 0022 5228 1150

Maja

Wiktoria

Kamila
z mamą

Karol

Emiliafo
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Konstytucja gwarantuje udział oby-
wateli w sprawowaniu wymiaru spra-
wiedliwości. Jaki sens ma postawienie 
ludzi bez żadnego przygotowania 
prawniczego na równi z zawodowymi 
sędziami?
– Trzeba się zgodzić ze stwierdzeniem, 
że zdecydowana większość ławników 
nie ma przygotowania prawniczego, 
choć mogą zdarzyć się osoby z takim 
wykształceniem, ale niepracujące 
w zawodzie prawniczym. Ustawa wy-
klucza z funkcji ławnika prokuratora, 
radcę prawnego i adwokata, ale nie 
stawia przeszkód prawni-
kom zatrudnionym w urzę-
dach i firmach. Jednak 
nie to jest istotą sprawy. 
Ławnicy mają takie same 
prawa jak sędziowie przy 
orzekaniu, gdyż wyroki 
zapadają na podstawie 
ustaw i doświadczenia 
życiowego, a to ostatnie 
posiada przecież każdy 
człowiek. Mają pomóc sę-
dziom w rozstrzyganiu 
na przykład w sprawach prawa pracy 
i cywilnych, gdzie w grę wchodzą 
przepisy z różnych branż. W sądach 
pracy zasiadają najczęściej ławnicy, 
którzy w miejscu zatrudnienia zajmują 
się kadrami. W sprawach cywilnych 
i gospodarczych z kolei pojawia się 
kwestia rozmaitych problemów: umów, 
reklamacji, najmu, dzierżawy… Nie 
tylko przepis określa normę postępo-
wania, np. w sprawach karnych bierze 
się pod uwagę okoliczności łagodzące 
i obciążające oraz wpływ, pod jakim 
osoba popełniła dany czyn.
Ławnicy stanowią czynnik uzupeł-
niający; co jest typowe nie tylko dla 
polskiego systemu prawa. Np. w USA 
funkcjonuje ława przysięgłych, gdzie 
również zasiadają osoby bez wiedzy 
prawniczej. Amerykański sędzia prak-
tycznie nie wydaje wyroku co do winy, 
a jedynie wymierza karę. W Polsce 
ławnicy wraz z jednym lub dwoma 

n

Miejsce
dla nie-prawnika

30 czerwca minął termin zgłaszania kandydatów na ławników. O tym, kto tę funkcję obej-
mie, zadecydują w tajnym głosowaniu rady gmin. Rolę czynnika społecznego w wydawaniu 
wyroków rozważa prawnik, sekretarz gminy Bogusław Babicz (na zdjęciu).

sędziami orzekają łącznie o winie 
i karze.

Procedura wyłaniania ławników ma 
charakter demokratyczny. Czy to nie 
grozi upolitycznieniem sądów?
– Dyskusje na ten temat toczyły się 
cztery lata temu, kiedy nie wszy-
scy kandydaci zaproponowani przez 
prezesów sądów – bo oni wraz ze 
stowarzyszeniami, grupą najmniej 25 
obywateli, organizacjami pracodawców 
i związkami zawodowymi mają prawo 
zgłaszania kandydatów – nie zostali 
wybrani przez rady gmin. To wywołało 

ogólnopolską debatę nad 
tym, czy nie zmienić trybu 
wyboru. I rzeczywiście, 
pewne korekty nastąpiły, 
m.in. ławnikiem nie może 
być radny. Miało to na celu 
właśnie odpolitycznienie 
sądu. Choć nie da się tego 
zjawiska w pełni wyklu-
czyć, bo wśród dokonują-
cych wyboru radnych są 
przecież przedstawiciele 
ugrupowań politycznych. 

Z drugiej strony głosowanie jest tajne, 
ustawa nakłada na ławnika pewne 
wymagania, a nie wszyscy z przyczyn 
formalnych mogą kandydować. Dodat-
kowo obowiązują nowe obostrzenia. 
Kandydat na ławnika musi sam wystę-
pować z zapytaniem o karalność, o co 
dotychczas troszczył się w wypadku 
Brzeska Urząd Miejski, oraz uzyskać 
zaświadczenie lekarskie. Co istotne, 
przepisy wykluczają wysuwanie kan-
dydatur przez partie polityczne, choć 
ich członkowie mogą pełnić funkcję 
ławnika.

Czy nie jest zagrożeniem ewentu-
alna przekupność ławników lub ich 
stronniczość, gdy orzekają o spra-
wach swojej rodziny i znajomych?
– Takiej możliwości nie ma, ponie-
waż istnieje instytucja wyłączenia 
sędziego, gdy można podejrzewać go 
o stronniczość. Dotyczy to również 
ławników.

n

n

Za każde posiedzenie przysługuje 
ławnikom rekompensata ze Skarbu 
Państwa. Dotychczas dawało to koszt 
200 mln zł rocznie. Argument finanso-
wy nie był jednak jedynym, gdy sejm 
wykluczył z ich kompetencji m.in. 
postępowanie w sądach rodzinnych. 
Czyżby instytucja ławnika przeżyła się?
– Być może… Przepisy, które obecnie 
wchodzą w życie, ograniczają liczbę 
ławników. W tym roku prezes Sądu 
Okręgowego w Tarnowie zdecydował, 
iż Rada Miejska wybierze sześć osób 
do Sądu Rejonowego w Brzesku, 
podczas gdy cztery lata temu liczba 
ta wynosiła 17. Ogółem w sądzie, 
obejmującym zakresem działania cały 
powiat, zasiądzie 15 ławników desy-
gnowanych przez rady gmin w całym 
powiecie. Zmniejszeniu uległa też 
liczba ławników wybieranych do Sądu 
Pracy w Bochni – będzie to 10 osób, do 
Sądu Okręgowego w Tarnowie – pięć 
i Okręgowego Sądu Pracy w Tarnowie 
– dwie. Tendencję do ograniczania 
czynnika społecznego w orzekaniu po-
twierdzają też przepisy wykluczające 
go ze spraw karnych w sądzie rejo-
nowym, ale utrzymujące jego udział 
w decydowaniu o najwyższych karach, 
o dożywociu i w sprawach o zbrodnie, 
które na mocy prawa rozpatruje się 
w sądach okręgowych. W sądach pra-
cy instytucja ławnika utrzymała się 
i nie nastąpiły tu praktycznie żadne 
zmiany. Nadal zgłaszać kandydatów 
mogą tylko związki zawodowe i orga-
nizacje pracodawców oraz prezesi tych 
sądów. Nie wolno tego robić zwykłym 
stowarzyszeniom, ani też kandydat nie 
może zbierać 25 podpisów obywateli 
popierających go tak, jak to się dzieje 
w wypadku kandydowania na ławnika 
w pozostałych sądach.

Czy ograniczanie roli ławnika w po-
stępowaniu sądowym idzie w parze ze 
zmniejszeniem liczby kandydatów?
– Przypuszczam, że konkurencja 
będzie silna. Cztery lata temu na 
17 miejsc w Sądzie Rejonowym w Brze-
sku zgłosiło się 76 kandydatów.

Co wpłynęło na taką liczbę 
chętnych?
– Być może dla niektórych decydują-
cym czynnikiem była kwestia finan-
sowa. W tej chwili wynagrodzenie 
za jedno posiedzenie wyniesie nieco 
ponad 50 zł, a ławnik orzeka raz 
w miesiącu. Wielu kandydatów rekru-
tuje się spośród rencistów i emerytów, 
dla których nie jest to mała kwota. 
Jednak dla sądów niebagatelne jest 
ich doświadczenie życiowe.

Rozmawiała Iwona DOJKA
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Powrót po półwieczu

Stoją w dolnym rzędzie, od lewej: Alicja Warmons (Korczyńska), Elżbieta Wągrowska (Kuraś), Joanna Woyciechowska (Złonkiewicz), 
Maria Rosa (Maślanka), Halina Małgorzata Kotas, Danuta Chmielewska, Maria Michalska (Schrepfer), Irena Surowiecka (Kusiak), 
Teresa Ernest. Środkowy rząd, od lewej: Zofia Drapa (Głąb), Barbara Macheta (Mleczko), Kazimierz Rzepa, Stefania Chaim (Dobra-
nowska), Maria Tokarczyk (Jeleń), Maria Opiła (Kusiak), Anna Kubicka (Biernat), Adela Biel (Biel), Mieczysław Szewczyk, Barbara 
Rzepa (Zakrzewska), Józef Szydłowski, Barbara Kowalczyk (Starkel), Janusz Gawlik, Jan Kusiak. Od lewej, na górze stoją: Waldemar 
Sumara, Jerzy Rogoziński, Elżbieta Makurat (Stós), Barbara Wolny (Stec), Jerzy Grauer, Bogdan Fijałkowski, Henryk Ostrowski, ks. 
Józef Mietła, Tadeusz Grauer, Janusz Głuch

Po 50 latach maturę wspominali uczniowie klas „a” i „b” brzeskiego liceum ogólnego.
Na zjazd 23 czerwca przybyli z całej Polski, a nawet z Ameryki Północnej i Australii.

Spotkanie rozpoczęli mszą w świą-
tyni Miłosierdzia Bożego. Po 
chwili spędzonej nad grobami 

nauczycieli przyszedł czas na obiad 
i wizytę w pałacu. – Takich profesorów 
jak my miało niewielu – podkreślał 
dyplomata Janusz Gawlik. Wycho-
wawcami obu klas byli: prof. Błażej 
Palej i Zofia Kądzielanka.
Czasy szkolne gości zjazdu liczyły się 
inaczej niż obecnie. Po ukończeniu 
siedmiu klas podstawówki przyszli do 
ósmej, by liceum opuścić po jedenastej. 
W czasach walki z Kościołem, później-
szy gdański dziekan, ks. Józef Mie-
tła, pytany o wybór studiów stosował 
dźwiękową grę i mówił „geologia”.

W pamięci maturzystów z 1957 roku 
pozostali do dziś ich pedagodzy. – To 
był świadek Ewangelii. Zawsze pro-
fesjonalnie przygotowany. Majstersz-
tyk! – kapłan komentuje postawę ks. 
Jana Pękali. Stanisława Stefań-
skiego zapamiętali z elegancji. Nosił 
laseczkę, bordowy krawat i… zawsze 
krzywo zapiętą marynarkę. Henryk 
Ostrowski, obecnie profesor techno-
logii żywienia w Australii, ustawiał 
instrumenty do nocnych lekcji obser-
wacji nieba z Czesławem Złonkie-
wiczem, wymagającym nauczycielem 
matematyki, fizyki i astronomii.
W czasie obiadu uczestnicy spotkania 
wymieniali się anegdotami. Choćby 

historyjką o Stasiu, który na pytanie 
prof. Złonkiewicza o aparat do zmiany 
napięcia prądu mruknął pod nosem: 
„Masermater, znów się nie nauczy-
łem”, co uradowany nauczyciel przyjął 
okrzykiem: „No tak! Transformator!”. 
Kiedy indziej niejaki Władzio, co szybko 
skończył szkolną karierę, nie usłyszał 
niemieckiego słówka „Schultasche” 
podpowiadanego przez kolegów i wy-
palił germaniście Stefańskiemu: „Soli 
kaszę!”. Rychłą publikację „Wspomnień 
z mojej budy” zapowiedział kolegom 
Janusz Gawlik.    (i)
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Jak najlepsze
Dni Brzeska to duże rozrywkowe wydarzenie, składające się z konkursów, gier, zabaw 
i przede wszystkim muzyki. Koncerty na pl. Kazimierza Wielkiego budzą największe emocje 
i kontrowersje. Organizatorzy muszą sprostać najważniejszemu zadaniu: kogo w tym roku 
zaprosić? I ktokolwiek by to nie był, zawsze znajdzie się zarówno wielu zwolenników, jak 
i przeciwników pomysłu. 

Dobór repertuaru wskazuje, że miał zadowolić zarówno młodszych, jak i starszych 
słuchaczy, miłośników rocka i tanecznych rytmów.

Klimatyczne metamorfozy
Sobota rozpoczęła się od rockowego uderzenia w wykonaniu Fałkiewicz Band. 
Kapela zaprezentowała, często bazujący na bluesie, rzetelny rock. Zważywszy na 
dużą energię koncertu, można tylko żałować, że ich występ odbywał się na samym 
początku, kiedy plac nie był jeszcze zapełniony i mocno świeciło słońce. 
Radykalna zmiana klimatu nastąpiła, gdy na scenę wstąpił grający muzykę 
grecką zespół o nazwie Zorba. Taneczne rytmy przyciągnęły pod scenę sporo osób 
starszych, jednak młodzież – nie licząc kilku grupek ostentacyjnie okazujących 
swoje niezadowolenie i bojkotujących występ – również przyłączyła się do tańców. 
Zespół, wbrew początkowym obawom, zebrał gromkie owacje. 
Tarnowska grupa Cafe, jak słusznie stwierdził konferansjer, grała niczym naj-
lepsze radio rozrywkowe. Formacja wykonywała bowiem największe przeboje 

„By dialog był pełny potrzeba dusz dwu,
a życia bacik nie daje nam tchu.”

Na zdjęciu: Wojciech Waglewski i Piotr Żyżelewicz

Karim
Martusewicz

„stał się tak...”

„Ale le le kange!”
Mateusza Pospieszalskiego
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S P O N S O R Z y :

Carlsberg Polska S.A. (sponsor głów-
ny), Małopolska Wytwórnia Maszyn, 
Mulitimedia Polska S.A., Karpacka 
Spółka Gazownictwa, MPEC, Chemiplast, 
Wolimex Limanowa, Studium Języka 
Angielskiego „York”, Enter, Zumec, 
Granit, Bomas, Eurogum, Cech Małych 
i Średnich Przedsiębiorców, Commercial 
Union, Starostwo Powiatowe, P.B.H.T. 
Edmund Leś, Gospodarstwo Hodowlane 
p. Łokaja, Bank Spółdzielczy w Brzesku, 
Proster, BPH, Centrum Meblowe „U 
Brożka”, Biuro Partner, Jawor, Insbud, 
Stacja Paliw „Jaga”, Comtel, Statoil 
Poland, Market Budowlany „Śnieżka”, 
Krakowski Bank Spółdzielczy, Apteka pp. 
Dudzińskich, Apteka „Millenium”, Apteka 
pp. Krupów, Skok Jaworzno, DL Service 
Profi D. Lubowicki, Ampol Producent 
Mebli, ZETO S.A., BZK, Brzeska Oficyna 
Wydawnicza, Restauracja „Galicyjska”, 
Hotel „August”, ZNP.

gwiazd muzyki rockowej i popowej, m.in. Tiny Turner, Stinga i Queen. W każdym 
utworze dodali coś od siebie, grając nie tylko poprawnie technicznie, ale i bardzo 
żywiołowo. Na uwagę zasługuje postawa charyzmatycznego wokalisty, który 
rozbawiał publiczność. Uniwersalny repertuar sprawił, że bawili się wszyscy.

ambitne improwizacje
W drugim dniu mocne uderzenie zaprezentował miejscowy Swamp of Dream, 
który dał dobry koncert. Obeznani słuchacze z pewnością dostrzegli solidny 
warsztat techniczny i spore możliwości, jakie posiada młody zespół. Po ich kon-
cercie nastąpiła zmiana brzmienia, tym razem na góralskie, w wykonaniu sióstr 
Gronickich. Zespołowi udało się rozbawić publiczność, która tańczyła i śpiewała. 
Co prawda część młodzieży znikła spod sceny, jednak nie zmienia to faktu, że 
koncert został przyjęty ciepło.
Potem została już tylko główna gwiazda – zespół Voo Voo. Wojciech Waglew-
ski i spółka – jak przystało na profesjonalistów – zagrali niezwykle brawurowy 
koncert. Pełne improwizacji jazz-rockowe utwory były niezbitym dowodem, że 
zespół w pełni zasłużył na miano legendy polskiej muzyki. Tak ambitne kom-
pozycje, adresowane do ściśle określonej grupy słuchaczy, nie zawsze w pełni 
sprawdzają się na masowych imprezach. Istotnym minusem były również wady 
w nagłośnieniu. Trzeba jednak pamiętać, że nie da się zadowolić wszystkich, 
i występ uznać za udany.

Radosław uRBAN

radio rockowe

Pierwsze zawody 
jeździeckie

Maluchy pokazały 
swoją wyobraźnię

Rumuńsko-węgierski
sojusz kulinarny
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Uczestnicy spotkania 40 lat po maturze: Halina Dziaduła, Anna Glonek, Józefa Jemioło, Elżbieta Karcz, Teresa Karecka, Genowefa 
Kresek, Maria Lasota, Edward Majczak, Barbara Mularz, Wiesław Myszka, Teresa Nieboras, Ewa Nita, Józefa Ogiela, Józef Olczak, 
Danuta Pamuła, Teresa Plewa, Barbara Roczniak, Maria Rudnik, Zuzanna Rychlicka, Janina Sowa, Jadwiga Stanuszek, Janina 
Syrowy, Aleksandra Wis, Irena Wrona, Teresa Żurek 

ZJaZD abSOLWENtóW
 technikum ekonomicznego w brzesku. rocznik 1967
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Na stadion OKS-u ściągnęły 
warsztaty terapii zajęciowej 
z Nowej Huty, Podolan, Tarno-

wa, Woli Rzędzińskiej, Stróż, Siołkowej 
i Gorlic. Powiat reprezentowało pięć 
placówek: WTZ-y z Brzeska i Zawady 
Uszewskiej, miejscowy Dom Pomocy 
Społecznej i Świetlica Dziennego Po-
bytu oraz Dom Dziecka z Jasienia. 
W rzucie piłką lekarską wygrał Janusz 
Widlak z Zawady Uszew-
skiej. Za nim uplasowali 
się Krzysztof Mucha ze 
Stróż i Mirosław Ma-
cheta z Brzeska. Najlepiej 
celowali woreczkami (ko-
lejno): Adam Mika i Ry-
szard Gałka z Brzeska 
oraz Grzegorz Dwojak 
z Siołkowej. W sztafecie 
chłopców reprezentanci 
Domu Dziecka zajęli dru-
gie miejsce za ośrodkiem 
z Siołkowej. Natomiast 
dziewczęta z Jasienia wy-
grały konkurencję z Za-
wadą Uszewską. W inte-
gracyjnym torze przeszkód 
przodował WTZ z Siołko-
wej przed Zawadą Uszewską i Domem 
Dziecka w Jasieniu. W strzałach na 
bramkę zwyciężyli chłopcy z WTZ 
w Brzesku, a za nimi kolejno usytuowała 
się miejscowa świetlica i WTZ z Zawady 
Uszewskiej. W piłkarskich zawodach 
najlepsze okazały się dziewczęta z Ja-
sienia oraz kolejno: WTZ w Stróżach 
i ŚDS z Brzeska. Już poza regulaminem 
imprezy uczestnicy rozegrali pełnowy-
miarowy mecz, w którym triumfował 
brzeski Dom Pomocy Społecznej.
Swoje pięć minut mieli także człon-
kowie Małopolskiego Związku Osób 
Niepełnosprawnych. Zgodnie z termi-
nem, 5 czerwca dwunastu mężczyzn na 
wózkach inwalidzkich rozegrało mecz 
koszykówki w Ogródku Jordanowskim. 
Towarzyska rywalizacja zakończyła się 
wynikami 6:2 i 4:4.
Na stadionie wygrywał każdy zawod-
nik, bo konkurencję kończył najwyż-
szym wynikiem, na jaki było go stać. 
– To już osoby ukształtowane umy-
słowo, które rozwijać mogą się tylko 
w działaniu, gdy wymaga się od nich 

w brytyjskim stylu

SZKOłA JęZyKA angielskiego „York” 
zakończyła kolejny rok działalności 
w Brzesku. W czasie uroczystości 
9 czerwca Ewa Krupska pochwaliła 
się wynikami styczniowej inspekcji, po 
której miejscowa placówka uzyskała 
certyfikat PASE. Po trzech latach czeka 
ją kolejna inspekcja, potwierdzająca 
utrzymanie standardów. W Małopolsce 
certyfikat posiadały tylko dwie szkoły 
w Krakowie i jedna w Tarnowie. Teraz 
także Brzesko i Bochnia. Dla słucha-
czy oznacza to gwarancję wysokich 
kwalifikacji lektorów i nadzoru meto-
dycznego, komfortowych warunków, 
prawidłowego doboru materiałów dy-
daktycznych oraz rzetelności informacji 
promocyjnych.
– Zatrudniamy lektorów angielskich. 
Jednak według PASE minimalne kwali-
fikacje to ukończenie przez nich studiów 
wyższych oraz uprawnienia do naucza-
nia języka angielskiego – Ewa Krupska 
tłumaczyła zasady doboru kadry.
W tym roku na wszystkich poziomach 
zaawansowania szkoła kształciła 135 
uczniów w czterech grupach wie-
kowych. Uczyło ich pięciu lektorów 
polskich i ośmiu native speakers. 
Jako pierwszy słuchacz brzeskiej filii 
egzamin „Cambridge University Young 
Learners” na poziomie Flyers zdał 
Wojciech Czesak, uzyskując 13 na 
15 możliwych punktów.
Na uroczystości zakończenia zajęć 26 
słuchaczy odebrało nagrody za wyniki 
w nauce. Wszyscy dostali świadectwa 
i oceny postępów. Dyr. Krupska za-
prosiła do nauki dzieci 4- i 5-letnie. 
Dla nich pierwszy semestr nauki 
w przyszłym roku kosztuje 5 zł. Zapisy 
słuchaczy rozpoczną się 16 sierpnia. 
Studenci, rodziny i kontynuujący na-
ukę otrzymają rabat.
W wakacje szkoła oferuje udział w obo-
zach językowych w Polsce i Wielkiej 
Brytanii. Dysponuje także niecodzien-
ną ofertą na wakacje. Jest jedynym 
w kraju przedstawicielem stowarzy-
szenia Intervac. Jego członkowie po-
dróżują po całym świecie, nie płacąc za 
nocleg, bowiem… wymieniają się do-
mami lub mieszkaniami.       (d)

terapia w rywalizacji

Czerwcowy deszcz rozmył pierwotne zamierzenia organizatorów. Ósma Spartakiada 
Integracyjna Osób Niepełnosprawnych odbyła się 6 czerwca, dzień później niż planowało 
to stowarzyszenie „Ostoja”.

zastosowania umiejętności – tłumaczy 
wartość terapeutyczną spartakiady 
lek. Maria Kędziora, prezes stowa-
rzyszenia „Ostoja”. – Zawody wyzwa-
lają emocje, podnoszą poczucie własnej 
wartości u uczestników. Stają się oni 
odważni i nie boją się występować.
Pierwszą imprezę w Ogródku Jor-
danowskim zorganizowali brzescy 
kupcy. – Inicjatorem był Krzysztof 

Bigaj – wspomina lekarka, specjali-
sta rehabilitacji. – Drugą spartakiadę 
przejęło stowarzyszenie i nieco zmie-
niło formułę. O ile początkowo uczest-
niczyły w niej domy pomocy społecznej 
z Małopolski, to my zaprosiliśmy także 
warsztaty terapii zajęciowej – tłuma-
czy. – Takie przedsięwzięcia świadczą 
o otwarciu się na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych – podkreśla.
Tegoroczna spartakiada była możliwa 
dzięki dotacji Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z programu „Partner” oraz dofinanso-
waniu Urzędu Miejskiego, Starostwa 
Powiatowego, firmy Macland i Banku 
Spółdzielczego w Brzesku.   (iwd)

Fundacja Profilaktyki wychowawczej w Brzesku organizuje

kolonię dla dzieci i młodzieży w Zakopanem
1-14 sierpnia

cena: 670 zł od osoby
Zapisy oraz informacje: Urząd Miejski, pokój nr 104, tel. (0-14) 68 62 603 lub tel.kom. (509) 502 812

Istnieje możliwość dofinansowania.

Nie wszyscy mogli 
strzelać do bramki, 
choć chcieli...
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RODZINA RADę DA – to hasło, pod 
jakim Szkoła Podstawowa w Sterkow-
cu zorganizowała imprezę ostatniego 
dnia maja. Program obejmował m.in.: 
występ taneczny zespołu folklorystycz-
nego Mali Porębianie pod kierunkiem 
Bernadety Zapiór, prezentację 
teatrzyku kukiełkowego Baju baj ze 
świetlicy w Sterkowcu, którym opieku-
je się Celina Słowik, oraz pokaz mody 
„na wesoło”. Nie zabrakło wzruszeń 
podczas prezentacji przygotowanej 
przez najmłodszych uczniów miejsco-
wej podstawówki. Imprezę urozmaiciły 
konkursy i zabawy prowadzone przez 
Lillę Sztyler i Mariusza Niedział-
kowskiego. Utrzymaniu kondycji fi-
zycznej sprzyjało rodzinne grillowanie. 
Jak podkreśla dyrektor szkoły Adam 
Zydroń, wydarzenie nie miałoby 
rozmachu, gdyby nie zaangażowanie 
rodziców uczniów, życzliwych osób i na-
uczycieli: Elżbiety Frankowskiej, 
Alicji Pałki i Pauliny Pyrek. (org)

Nad przygotowaniem części 
artystycznej i oprawy pla-
stycznej pracowali pedagodzy 

z uczniami. Dzieci z klasy szóstej 
pod kierunkiem Elżbiety Żółtej 
i Doroty Strojny  przedstawiły 
inscenizacje na temat zdrowego od-
żywiania i szkodliwości nałogów. 
Członkowie szkolnego zespołu folk-
lorystycznego Mali Porabianie, przy-
gotowani przez Bernadetę Zapiór, 
zaprezentowali tańce krakowskie 
oraz hiszpańskie, których młodzież 
uczyła się w ramach projektu So-

crates Comenius. Uczennice z klasy 
Ireny Polczyk zaciekawiły widzów 
tanecznym występem z hula-hoop. 
Wystawa plakatów nawiązywała do 
hasła spotkania.
Najmłodszym uczestnikiem Mi-
strzostw Poręby Spytkowskiej w Ko-
larstwie Górskim był Mateusz Ro-
pek. W kategorii klas najmłodszych 
zwyciężył Jakub Ropek i Jago-
da Krzywda. W grupie starszych 
uczniów pierwsze miejsca zdobyli 
Piotr Kurek i Karolina Zgraja. 
Wśród gimnazjalistów najlepszy 
okazał się Mateusz Sowa, a spośród 
najstarszych – mistrzem kolarstwa 
górskiego został Marcin Szpunar.
W półmaratonie w kategorii dzieci 

KAŻDy CZłOWIEK posiada talenty 
i zdolności. Jednak trzeba czasu, aby 
w pełni się ukształtowały i mogły być 
wykorzystane. Dlatego zamiast za-
mykać świetlice z powodu niskiej fre-
kwencji, należałoby się zastanowić jak 
przyciągnąć młodzież na warsztaty. 
9 czerwca na płycie okocimskiego 
boiska bawiło się przeszło 180 uczest-
ników. Dzień Dziecka przygotowała 
Rada Sołecka i Stowarzyszenie Mi-
łośników Ziemi Okocimskiej. Były 
pokazy strażackie i prezentacje policji, 
ale największą popularnością cieszył 
się gość specjalny – Tygrysek. Każde 
dziecko otrzymało kupon na napoje 
i lody. Organizatorzy przygotowali 
ciekawe konkursy. Impreza zakończyła 
się dyskoteką.        (pt)

wszystkie są nasze

na wesoło!

Propaganda zdrowia
najmłodszych pierwsze miejsce zajął 
Grzegorz Bawełkiewicz. W kate-
gorii klas I-III zwyciężyli: Bartłomiej 
Hajduga i Justyna Ratowska. 
Wśród młodzieży mistrzem półmara-
tonu został Dominik Bawełkiewicz 
z szóstej klasy. W grupie starszych 
zawodników wyróżnił się Mateusz 
Bieniek z gimnazjum.
Konkursy rodzinne były dużą atrak-
cją dla widzów. W konkurencji „mu-
mia” wygrała Małgorzata Jeziorek 
z córką Joanną. Kolejne miejsca za-
jęły: Barbara Grozień z Magdale-

ną, Dorota Strojny 
z Aleksandrą i Lidia 
Zych z Klaudią. Ich 
zadaniem było szczel-
ne owinięcie „mumii” 
papierem toaletowym. 
Dużo emocji wzbudził 
konkurs cięcia drzewa 
piłą ręczną. Bezkon-
kurencyjni okazali się 
państwo Jurgałowie. 
Drugie miejsce zaję-
ła rodzina Duchów, 
a trzecie – Gawen-
dów. Śmiech widzów 
budziło wbijanie gwoź-
dzi na czas. Niektórzy 
z przejęcia nie mogli 
trafić młotkiem we 
właściwe miejsce. Wy-
grała rodzina Duchów 
z synem Marcinem. 
Na drugim miejscu 

uplasowali się Kupcowie z Arkiem. 
Turniej z przepisów ruchu drogowego 
prowadzony przez policjantów Mar-
cina ćwiorę i Grzegorza Kurala 
wygrała rodzina Jurgałów. Drugie 
miejsce zajęli Gawendowie, a trzecie 
Sowowie. Bieg „trójnogi” wygrała Li-
dia Rojek z córką Gabrysią. Kolejne 
były: Marzena Widełka z Gabrysią 
i Małgorzata Klimek z Kasią.
Posiłki i loterię przygotowała szkolna 
Rada Rodziców pod przewodnictwem 
Lucyny Zgraja. Nagrody fundowa-
ły osoby indywidualne, firmy oraz 
Urząd Miejski.

Tekst i fot. (IP)

Najzabawniejsza konkurencja nosiła nazwę „mumia”, tyle 
że zamiast bandaży do owijania używano najzwyklejszego 
papieru toaletowego

Od kilku lat w Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej dyr. Piotr Tota i nauczyciele 
organizują imprezy dla mieszkańców. Spotkania propagują ideę aktywnego wypoczynku. 
17 czerwca obowiązywało hasło „Żyj zdrowo – zachowaj trzeźwy umysł”. 

Okazja
do bajkowego 

zdjęcia
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rodzinna siódemka
30 MAJA w Publicznym Przedszkolu 
nr 7 odbył się Piknik Rodzinny. – Impre-
za wpisała się na stałe do kalendarza 
naszej placówki – mówi dyr. Katarzy-
na Gażdzik. – Stanowi ona połączenie 
Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca. 
Jest świętem rodziny. W pikniku oprócz 
dzieci uczęszczających do przedszkola 
i ich rodziców uczestniczy także ich 
rodzeństwo i dziadkowie.
Tegoroczną imprezę rozpoczął program 
artystyczny zakończony brawurowym 
wykonaniem samby i passadoble oraz 
suity baletowej. Na przybyłych czekały 
atrakcje: wybory miss przedszkola, kon-
kursy dla dzieci i rodziców, loteria fanto-
wa, aukcja prac plastycznych.     (mat)

aż pod nocne niebo!
TROCHę Z POPuLARNEJ TELE-
WIZJI i szczyptę z elitarnej łaciny – to 
przepis na nazwę dla pikniku w parafii 
Miłosierdzia Bożego. 9 czerwca odbyło 
się – zapisane w łacińskim języku 
– Święto Rodziny Naszej Parafii, czyli 
„Familiada”. Zawody sportowe i kon-
kursy przeplatały się z występami 
dzieci i młodzieży. Swoje talenty poka-
zali wychowankowie przedszkola inte-
gracyjnego, podopieczni Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej i grupa teatralna pod 
kierunkiem Agaty Podłęckiej. Mały 
Chór Wielkich Serc prowadzony przez 
Andrzeja Gicalę dał popis śpiewania 
radosnego. Zespół Makarios wystąpił 
w finale programu wraz ze swym opie-
kunem Krzysztofem Szydłowskim, 
grającym na „przeszkadzajkach”. „Pio-
seneczką” młodzi muzycy bisowali aż 
trzy razy pod nocnym niebem. 
Dochód z loterii fantowej, tradycyj-
nego bufetu i kiermaszu wypieków 
parafialna Caritas przeznaczyła na 
wakacyjne kolonie.       (d)

tradycyjna zabawa na św. jana

O tempora, o mores! Dziś zamiast puszczać 
wianek na wodę wystawia się go do konkursu

24 CZERWCA członkowie Stowarzy-
szenia Ziemi Brzeskiej „Porozumie-
nie” wraz z Radą Sołecką Okocimia 
zorganizowali przy ul. Kasztanki noc 
świętojańską. W spotkaniu uczestni-
czyło ok. 250 mieszkańców Okocimia, 
Brzeska i pobliskich miejscowości. 
Rozpalenia ognia dokonała sołtys 
Grażyna Mleczko oraz prezes orga-
nizacji Zbigniew Mastalerz, główny 
animator imprezy. W programie były 
liczne konkursy, zwyczaje ludowe, bie-
siadne śpiewy i pieczenie kiełbasek. 
Entuzjazm wzbudził wyścig na nar-
tach w trzyosobowych składach, prze-
ciąganie liny, zawody sprawnościowe 
w tunelu i konkurs na najpiękniejszy 
wianek. O 22.00 uczestnicy rozpoczęli 
szukanie kwiatu paproci. Zwycięz-
cą okazał się Filip Pałka. Koszty 
imprezy pokryła dotacja z funduszu 
Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Współ-
organizatorem i koordynatorem był 
Wit Zydroń.      (JK)

pątnicy pojechali na rowerach

Rowerowa pielgrzymka – początek nowej, brzeskiej tradycji?

ByLI WśRóD NICH prywatni przedsiębiorcy, uczniowie, studenci, pracownicy 
urzędów. Najmłodszy ma 14, a najstarszy 53 lata. Łączy wspólna pasja – jazda 
na rowerze. Po raz pierwszy z ks. Tadeuszem Piwowarskim i grupą tarnow-
skich zapaleńców wyjechali na rowerową pielgrzymkę w 2001 roku. 23 czerwca 
wyruszyli już sami. Sylwia Biernat, Jadwiga Martyka, Alicja Stelmaszczyk, 
Alfred i Mateusz Baniak, Stanisław Golec, Zbigniew Grabarz, Bogusław 
Kądziołka, Jerzy i Mateusz Kubala, Maciej Kumorek, Tomasz Okas, 
Jacek Podgórski, Jacek i Wiesław Pukal, Marcin, Dawid, Waldemar 
i Konrad Szot oraz Jan Topolski po mszy świętej w kościele Miłosierdzia 
Bożego rozpoczęli I Brzeską Pielgrzymkę Rowerową do Częstochowy. Tego dnia 
pokonali ok. 150 km. Wóz na bagaże zapewnił Wiesław Pukal, a Bogdan Ką-
dziołka – ciepły posiłek podczas postojów. 
Po noclegu w Niegowej rowerzyści przejechali ok. 50 km. Do sanktuarium na 
Jasnej Górze dotarli w południe. Po modlitwie jedynie czterech pielgrzymów 
wróciło na rowerach.         (ak)

Z a P R O S Z E N I E
14 i 15 sierpnia odbędzie się w Brzesku 
zjazd rodziny Habryłow. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają do udziału wszyst-
kich potomków tej bardzo licznej rodziny. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt z Cecylią Jabłońską:

 32-800 Brzesko ul. Solskiego 88 
(restauracja „Jodelka”),

tel. (014) 68 63 033, kom (600) 441 241,
cecylia1951@tlen.pl

lub brzeskojodelka@tlen.pl 
Termin zgłoszeń do 31 lipca
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archiwum
od Świętego Apostoła (2)

Gromadzenie dokumentów w parafiach ma długą tradycję. Przechowywano je w różnych 
warunkach. Ich porządkowanie i konserwacja to stosunkowo młody pomysł.

Obowiązek zapisywania udziela-
nych w parafiach rzymskokato-
lickich ślubów i chrztów wpro-

wadził sobór trydencki 11 listopada 
1564 roku. W ramach dekretu Tametsi 
dubitandum, normującego prawo 
małżeńskie, postanowił, że w prowa-
dzonych przez proboszczów księgach 
zaślubionych powinny znajdować się 
wpisy dotyczące imion nowożeńców, 
świadków ślubu oraz dzień, miesiąc, 
rok i miejsce zawarcia małżeństwa. 
W podobny sposób nakazał sobór 
prowadzenie ksiąg ochrzczonych. 
Każdy wpis chrztu zawierać miał: imię 
i nazwisko dziecka, datę uroczystości, 
imiona rodziców, imiona i nazwiska 
rodziców chrzestnych oraz dane osoby 
udzielającej chrztu. 
W postanowieniach nie było żadnej 
wzmianki o konieczności prowadzenia 
ksiąg zmarłych. Dopiero tzw. Rytuał 
Rzymski wydany w 1614 roku przez 
papieża Pawła V nałożył na pro-
boszczów parafii rzymskokatolickich 
obowiązek prowadzenia pięciu kate-
gorii ksiąg metrykalnych: ochrzczo-
nych, bierzmowanych, zaślubionych, 
zmarłych i tzw. status animarum, 
czyli wykazów parafian. Określono 
jednocześnie szczegółowo formę i treść 
poszczególnych wpisów.
W Polsce synody kościelne zajęły się za-
gadnieniem metryk kościelnych dopiero 
w drugiej połowie XVI wieku, a więc 
w okresie potrydenckim. Prowadzenie 
ksiąg metrykalnych w latach wcześniej-
szych należało do rzadkości, chociaż zale-
cały je już: w 1459 roku synod krakowski 
i w 1506 roku synod poznański.

Metryka o mocy prawnej
Obowiązek rejestracji parafialnej 
ochrzczonych i zaślubionych wpro-
wadziły polskie synody potrydenckie 
w latach 1579-1602, obwarowując go 
jednocześnie bardzo wysoką karą dzie-
sięciu grzywien. Dla całej Polski decy-
dujące znaczenie miał jednak dopiero 
synod prymacjalny piotrkowski z 1607 

roku, któremu przewodniczył kar-
dynał prymas Bernard Maciejowski. 
Nakazał on prowadzenie w parafiach 
ksiąg ochrzczonych, bierzmowanych, 
zaślubionych, komunikujących na 
Wielkanoc oraz statystyki parafialnej, 
podając równocześnie szczegółowy 
formularz dla poszczególnych wpisów 
metrykalnych. Do prowadzenia ksiąg 
zgonów zobowiązał polskie ducho-
wieństwo dopiero Rytuał Piotrkowski, 
wprowadzony do wszystkich diecezji 
i archidiecezji polskich w 1631 roku. 
Synod łucki biskupa Gembickiego 
z 1641 roku nakazał proboszczom 
osobiste dokonywanie wpisów, a synod 
płocki z 1733 roku ustalił, że księgi 
metrykalne dla większej wiarygodno-
ści powinny być na wszystkich stroni-
cach liczbowane, a poszczególne wpisy 
numerowane według dat. 
Zalecenia późniejszych synodów pol-
skich kładły nacisk na staranne 
i oddzielne prowadzenie trzech ka-
tegorii ksiąg (chrzty, śluby i zgony) 
oraz pieczołowite ich przechowywa-
nie. Księgi metrykalne kontrolowały 
wizytacje parafialne przeprowadzane 
w poszczególnych diecezjach. Bieżące 
prowadzenie metryk oceniali ówcześni 
wizytatorzy częstokroć negatywnie ze 
względu na łączne sporządzanie zapi-
sów ślubów i chrztów, brak rejestracji 
zgonów, nieczytelność wpisów i ich 
przemieszanie chronologiczne. 
W drugiej połowie XVIII wieku zazna-
czyła się stopniowa poprawa w księ-
gach metrykalnych, co wiązało się ze 
wzmożoną aktywnością administracyj-
ną władz kościelnych, podniesieniem 
poziomu wykształcenia duchowień-
stwa parafialnego, wzrostem znacze-
nia samych metryk, których uwierzy-
telnione odpisy zaczęły nabierać mocy 
prawnej. Narzuciło to konieczność 
dokładnego zabezpieczania ksiąg bądź 
przez deponowanie ich w archiwach 
diecezjalnych, bądź też sporządzanie 
z nich corocznych odpisów do dyspo-
zycji władz państwowych. 

wykazy duchownych
Duże zmiany w organizacji Kościoła 
rzymskokatolickiego wprowadził 
pierwszy rozbiór Polski. Diecezja 
tarnowska znalazła się w granicach 
cesarstwa austriackiego. W 1783 roku 
cesarz Józef II utworzył z galicyjskiej 
części diecezji krakowskiej nową die-
cezję ze stolicą w Tarnowie, a na jej 
pierwszego biskupa powołał ks. Jana 
Duwalla (1783–1785); co następnie 
usankcjonował papież Pius VI bullą In 
suprema beati Petri cathedra z 13 mar-
ca 1786 roku. Jednak już w 1815 roku 
okręg zamojski oraz obwód tarnowski 
wcielono do Królestwa Polskiego. 
Sprawami zabezpieczenia ksiąg me-
trykalnych przed zniszczeniem jako 
pierwszy zajął się synod żmudzki 
z 1742 roku. Polecił on proboszczom, 
by dawne metryki odsyłane były do 
archiwum diecezjalnego. Na począt-
ku każdej księgi powinno znaleźć się 
poświadczenie archiwisty o przyjęciu 
jej w depozyt. Największe znaczenie 
miały jednak dopiero zarządzenia 
arcybiskupa lwowskiego Wacława 
Hieronima Sierakowskiego z 1761 
i 1765 roku, nakazujące proboszczom 
sporządzanie odpisów metrykalnych 
i przesyłanie ich do kurii arcybiskupiej 
celem zabezpieczenia. Przepisy te do-
tyczyły jednak tylko metryk chrztów, 
podczas gdy pozostałe księgi miały 
być pieczołowicie przechowywane 
w jednym egzemplarzu w miejscowym 
archiwum parafialnym. 
Po rozbiorach sprawę prowadzenia 
i zabezpieczenia ksiąg metrykalnych 
przejęły państwa zaborcze, wydając 
stosowne przepisy. M.in. rozporządze-
nie nadworne z 1788 roku dotyczące 
ziem polskich w zaborze austriackim 
nakazywało proboszczom odsyłać kopie 
metryk do kurii biskupich. Zdwojoną 
troskę w tym względzie okazali ordy-
nariusze diecezji tarnowskiej, a wśród 
nich ks. infułat Jan Fukier (1827 
– 1832), który nakazał w 1829 roku, 
aby w każdej parafii proboszczowie 
oprócz ksiąg metrykalnych prowadzili 
systematycznie kronikę, czyli Liber 
Memorabilium oraz Elenchus presby-
terorum, to znaczy wykaz kapłanów 
pracujących w parafii. Również bp. 
Józef Grzegorz Wojtarowicz (1840–
1850) polecił 23 lutego 1845 roku, aby 
przy każdej parafii istniało archiwum 
i określił, jakie akta powinny być 
w nim gromadzone.

biedak przynosi szczęście
Dziś okoliczności pojawienia się w księ-
gach metrykalnych danych nauczycieli 
mogą szokować albo wręcz bawić. Otóż, 
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Poradnictwo i szkolenia dla aktywnych!
Pracodawcy są coraz bardziej wymagający. Specjaliści przy każdej okazji powtarzają 
że, aby być konkurencyjnym na rynku pracy, trzeba się szkolić bez względu na wiek, 
kwalifikacje i pozycję zawodową.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy, Powiatowy Urząd 
Pracy w Brzesku pomaga w podejmowaniu decyzji zawodowych, w wyborze i zdobyciu 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych poprzez usługi doradcze i organizację szkoleń 
dla swoich klientów.
Jakich kwalifikacji poszukują wśród potencjalnych kandydatów pracodawcy?
Dyr. PUP anna Szczepaniec: – W rejestrze ofert pracy dominują ogłoszenia związane 
z prostymi pracami, które nie wymagają specjalistycznych kwalifikacji. Budownictwo, 
drogownictwo, transport oraz handel i obsługa biura to segmenty rynku pracy, gdzie 
chętnych jest mniej niż miejsc pracy. Jednak niektóre miejsca pracy wymagają od kan-
dydatów dodatkowych kwalifikacji zawodowych (uprawnień do wykonywania zawodu kie-
rowcy, spawacza, operatora sprzętu ciężkiego, wózków jezdniowych) i ogólnych (obsługi 
klienta, zasad komunikacji interpersonalnej, znajomości obsługi komputera). Wychodząc 
naprzeciw tym wymaganiom, PUP oferuje pomoc poprzez organizację i finansowanie 
szkoleń dla osób pozostających w ewidencji zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. z późn. zm.
Z jakich kursów w tym roku korzystali klienci Urzędu?
– W bieżącym roku PUP w Brzesku zorganizował pięć kursów grupowych, w ramach 
których przeszkolono 40 osób bezrobotnych (kierowca kat. C, profesjonalny han-
dlowiec, operator wózków jezdniowych z językiem angielskim, komputer w pracy 
biurowej) oraz po raz pierwszy 10 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
niepozostających w zatrudnieniu szkoli się na kursie obsługi komputera i Internetu 
w ramach środków PFRON.
Ponadto na wnioski indywidualne z potwierdzeniem szansy zatrudnienia skierowano 35 
osób bezrobotnych. Klienci indywidualni szkolili się na kursach: prawo jazdy kat. C, E, D, 
operator koparko-ładowarki, koparki, rozścielacza mas bitumicznych, operator-kierowca 
wózków jezdniowych, przewóz materiałów niebezpiecznych, monter rusztowań budow-
lanych, spawanie elektryczne w osłonie gazów CO2, świadectwo kwalifikacji na przewóz 
rzeczy, ogólne zasady rachunkowości, kadry i płace.
Dlaczego warto się szkolić?
– Ciągle powtarzamy, że szkolić się trzeba bez względu na wiek, kwalifikacje i pozycję 
zawodową. Dodatkowe uprawnienia zwiększają mobilność osób szukających pracy. Udział 
w szkoleniach aktywizuje, pozwala na rozwój osobisty, poznanie nowych ludzi, wymianę 
doświadczeń oraz ułatwia odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Osoby aktywne, 
zwiększając swój potencjał zawodowy, łatwiej i szybciej odnajdują swoje miejsce na 
rynku pracy.
co w najbliższym czasie Powiatowy Urząd Pracy może zaoferować swoim klientom?
– Aktualnie prowadzi nabór na szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach projektu „Od bierności do aktywności” (dla 40 osób powyżej 25 roku 
życia, pozostających w ewidencji do 24 miesięcy): nowoczesne techniki wykończeniowe, 
kurs gastronomiczny z obsługą bankietów, magazynier sprzedawca z obsługą komputera 
i urządzeń fiskalnych, profesjonalny pracownik serwisu sprzątającego.
W czerwcu urząd przystąpił do konkursu o środki na realizację projektów „Inwestycje 
w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy” oraz „Praca dla młodych – dobry start”, w ra-
mach których planuje się przeszkolić 30 osób bezrobotnych.
Ponadto przez cały czas prowadzone są zapisy na szkolenia i zajęcia w Klubie Pracy. Należy 
podkreślić, że udział w szkoleniach jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych usługami 
doradczymi i szkoleniami zapraszamy do korzystania z pomocy doradców zawodowych, 
pracownika ds. szkoleń, lidera Klubu Pracy oraz pozostałych pracowników urzędu.

istniał w dawnych wiekach zwyczaj, 
a może przesąd, że biedny chrzestny 
przyniesie dziecku szczęście. A za ta-
kowych uważano nauczycieli właśnie. 
W metryce po ich nazwisku notowano 
„rector schole” (kierownik szkoły) 
lub „cantor” (nauczyciel śpiewu) albo 
też „klecha” (pomocnik nauczyciela). 
Oprócz nich pojawiają się i organiści.
Chrzest w dawnych wiekach, jak po-
twierdzają to brzeskie archiwalia, od-
bywał się zwykle dzień po urodzeniu ze 
względu na niebezpieczeństwo śmierci 
noworodka. Uroczystość następowała 
więc w kościele parafialnym w każdym 
dniu tygodnia. U bogatszej szlachty 
dziecko chrzczono najpierw w domu 
z „wody”, a dopiero po kilku tygodniach 
uzupełniano ceremonię w kościele, kie-
dy mogli się zjechać chrzestni i goście. 
W księdze chrztów notowano wtedy 
nie tylko nazwiska chrzestnych, ale 
także dwie pary asysty, i to z tytułami 
i sprawowanymi urzędami. 
Natomiast w akcie małżeństwa, poza 
podstawowymi personaliami młodo-
żeńców, umieszczano informację na te-
mat parafii, które wystawiły stronom 
odpisy aktów urodzenia. Gdy kobieta 
zawierająca związek była niepełno-
letnia (nie ukończyła 21 lat), zgodę 
musiał wyrazić jej ojciec. W archiwach 
zachowało się takie oświadczenie: „Ja 
Ojciec małoletniej córki zezwalam na 
śluby małżeńskie z Michałem Wy-
czesany, które w przytomności mojej 
przy wyżej uproszonych świadkach 
zawarte zostały, na co się nieumiejąc 
pisać przez znak krzyża x podpisuję. 
Jan Szydłowski xxx”

Vulgo chrosty
W aktach zgonu poza informacjami 
o zmarłym podawano dane wdowca 
lub wdowy oraz sporadycznie – sierot. 
Podstawą sporządzenia dokumentu 
było zgłoszenie śmierci wystawione 
przez szpital lub uprawnionego leka-
rza. W małych miastach lub na wsiach 
formalny protokół sporządzał tzw. 
oglądacz zwłok. 
Od ostatniego ćwierćwiecza XVIII 
wieku w aktach zgonów pojawiają się 
zapisy o przyczynie śmierci. Podawali 
ją krewni, a nie znawcy, co negatywnie 
rzutuje na wiarygodność danych, jed-
nakże dziś daje orientację w ówczesnej, 
powszechnej wiedzy o medycynie. Np. 
w Brzesku częste są noty: in hydrope 
(na skutek wypuchliny), vulgo chrosty, 
ordinaria, consveta, angina, cholera, za-
palenie płuc, gruźlica, zapalenie kiszek, 
suchoty, nieżyt jelit. Często zamiast 
powodu występowała tylko informacja 
o śmierci „nagłej” lub „ze starości”.

Zrozumiałe jest, że epidemie dżumy 
i cholery występowały częściej w du-
żych skupiskach ludzkich. Jednak za-
pisy w księgach metrykalnych z pierw-
szej połowy XIX wieku świadczą 
o pojawianiu się zarazy na obszarze 
brzeskiej parafii. Na przykład w roku 
1831 na „cholerę” zmarło 158 osób.

archiwalny bałagan
Do wybuchu I wojny światowej archi-
wa diecezjalne, z nielicznymi wyjąt-

kami, nie przeprowadziły zalecanej 
koncentracji metryk kościelnych 
sprzed 1795 roku. Dawne księgi me-
trykalne trafiały do archiwów bardzo 
często przypadkowo razem z innymi 
dokumentami. Dopiero w okresie mię-
dzywojennym władze kościelne zaczęły 
zwracać baczniejszą uwagę na zabez-
pieczanie starych metrykaliów.

ks. Stanisław TOKARSKI
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Piotr Flądro jako wolontariusz 
pojawia się na oddziale rehabi-
litacji po to, żeby porozmawiać. 

Do sparaliżowanych pacjentów kierują 
go lekarze lub też wynajduje ich sam. 
Znieruchomiali ludzie załamują się. 
Uniwersalna recepta na nawiązanie 
kontaktu nie istnieje. Jednym wystar-
czą dwa, trzy zdania. Innym nawet 
godzina cierpliwej rozmowy 
nic nie daje. Trzeba czekać aż 
się otworzą.

obudzić do buntu
– Pacjenci mogą mi nie wierzyć 
– potwierdza lek. Maria Kę-
dziora. – Mają prawo powie-
dzieć, że niczego nie wiem, bo 
jestem zdrowa i mogę chodzić.
Tymczasem małżeństwo Flą-
drów jest dla nich wiarygodne. 
– Jestem w takim samym 
stanie jak oni – twierdzi Piotr, 
który od siedemnastu lat poru-
sza się na wózku. Jego widok 
wystarczy za wszystkie argu-
menty.
– Nie wolno się litować. Sami 
muszą poczuć emocje: gniew, 
bunt… Chodzi o to, żeby ich 
pobudzić do życia, żeby nie 
płakali nad sobą – wyjaśnia 
postępowanie wobec okale-
czonych jego żona. – Młodzi 
mężczyźni nie chcą usiąść 
na wózku. Twierdzą, że będą 
chodzić. Tłumaczy się im: „Gdy 
staniesz na nogi, wyrzucisz 
wózek” – dodaje.
Na szpitalnych korytarzach 
zachęca do rozmowy niepeł-
nosprawnych. Zaprasza na 
spotkania i zabawy. Dla niektórych 
to pierwsze „wielkie wyjścia” i jedyna 
szansa na wyrwanie się z domu. – Nie-
stety, bywają mamy nadopiekuńcze, 
użalają się, izolują, wstydzą… – ko-
mentuje. To tylko jedna z możliwych 
reakcji. Zdarza się, że nieszczęśliwy 

Dom Piotra Flądro (na zdjęciu w głębi) gości wszystkich 
bez wyjątku (na pierwszym planie Krzysztof Jeżyk, niepeł-
nosprawny z Chicago)

Ludzie, którzy stracili władzę nad własnym ciałem, reagują płaczem, chcą się zabić. 
– Jeśli lekarz powie im, że będą chodzić, cwaniakują – opisuje swoje obserwacje

Anna Flądro. – Najlepszą motywacją jest rodzina – dorzuca jej mąż.

albo zaskoczą,
albo się powieszą

wypadek prowadzi do porzucenia 
i rozwodu. Osamotnienie i dojmujące 
poczucie niemocy to pierwszy krok 
do zbudowania wokół siebie skorupy 
i zupełnego odcięcia się od świata. 
Jedynym ratunkiem staje się wtedy 
interwencja z zewnątrz. – Albo za-
skoczą, albo się powieszą – rzeczowo 
konstatuje kaleki wolontariusz.

Kilkuletni
rehabilitanci
Pod koniec lat osiemdziesiątych zaczął 
budowę wymarzonego domu. Na dole, 
w suterenie, miał działać prywatny 
zakład. Gdy zdarzył się wypadek jego 
najmłodszy syn miał 18 miesięcy. 

Chwila nieuwagi przekreśliła plany. 
Piotr Flądro spadł na betonowe scho-
dy. Nieprzytomny leżał osiem godzin. 
O piątej rano znalazła go żona. – Krew 
spływała do piwnicy – pamięta. – To 
było C4 i C5. Kręgi szyjne… Do tego 
nabawił się ropnego zapalenia płuc.
Tuż po upadku samolot przetranspor-
tował jej męża do Piekar. Potem trafił 
do Rept Śląskich. Tam nauczył się, 
jak radzić sobie z najprostszymi czyn-
nościami, gdy ciało odmawia posłu-
szeństwa. Po powrocie żona wstawiła 
do małego mieszkania w bloku łóżko 
rehabilitacyjne. Dla dzieci metalowe 
pręty oznaczały okazję do zabawy. 
Wieszały się na nich i… pilnowały 
przebiegu rehabilitacji. – Podawały 
ciężarki, liczyły ruchy – wymienia Flą-
dro. – Trzyletnia Marysia przynosiła 
lekarstwa. Wiedziała, jaka gazeta jest 
najnowsza, choć nie umiała przecież 
czytać – opisuje przyspieszoną lekcję 
odpowiedzialności czwórki maluchów.
– Najlepszą motywacją jest właśnie ro-

dzina – odsłania sekret powrotu 
do aktywnego życia.

otwarte życie
– Ile tu imprez było! – uśmiecha 
się. – Cały Wiśnicz tu przyjeż-
dżał, chorzy na wózkach… To 
prawdziwy dom otwarty. Dzwo-
nili nawet chorzy ze szpitala, 
gdy bali się jechać do domu, bo 
nie wiedzieli, jak dalej żyć.
Telefon wciąż się odzywa. Żona 
i dzieci sparaliżowanego do pasa 
Piotra Flądro zaangażowały się 
w wolontariat. – Nie robimy 
z siebie bohaterów. To z poczu-
cia obowiązku – wyjaśnia, a jego 
żona precyzuje: – To już sposób 
na życie.
Córka Maria poszła w ślady 
starszego brata i skończyła 
Liceum Plastyczne w Nowym 
Wiśniczu. Zuzanna uczyła się 
w miejscowym „ekonomiku”. 
Kamil wybrał technikum ga-
stronomiczne. We trójkę jako 
wolontariusze udzielają się 
w duszpasterstwie osób niepeł-
nosprawnych przy stowarzysze-
niu „Ostoja”, założonym przez 
lek. Marię Kędziorę.
– Mamy w domu bazę plastyków 
– żartuje Anna Flądro. Najstar-

szy syn Piotr studiuje na Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jego 
praca dyplomowa otrzymała wyróż-
nienie od prof. Józefa Szajny. Jest 
obywatelem świata. Wszędzie czuje się 
dobrze. W czerwcu przez tydzień odbie-
rał maile z urodzinowymi życzeniami 

fo
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z wielu krajów. Na początku lata zdą-
żył już odwiedzić Norwegię, Irlandię, 
Francję, Hiszpanię. – To jest pies Lam-
po. Pies, który jeździł koleją – śmieje 
się jego ojciec. – W czerwcu 2004 roku 
zrobił w Bochni warsztaty dla chorych 
i zdrowych dzieci. W starych kosza-
rach wojskowych wybudował piec do 
wypalania ceramiki. Maluchy mogły 
lepić do woli – przypomina.

pocztowcy nie znają problemu
– Najlepszą rehabilitacją są spotka-
nia, bo w grupie człowiek przestaje 
się wstydzić – tłumaczy Piotr Flą-
dro. – Koło terenowe Małopolskiego 
Związku Osób Niepełnosprawnych ma 
siedzibę tu… – pokazuje na obszerną 
kuchnię.
Od ośmiu lat jest prezesem brzeskiego 
oddziału. O jego stworzenie zabiegał 
nieżyjący już Henryk Kurek z Boch-
ni, który potrafił dojechać do każdego 
niepełnosprawnego, choć sam borykał 
się ze swoim kalectwem. – Około 30 
lat spędził na wózku. Miał czas i chę-
ci. Czuł ten problem – ocenia jego 
postawę sprawdzony wolontariusz. 
Bocheńskiego założyciela związku 
zastąpił Izydor Puścizna. Wszystkie 
kłopoty zna z autopsji. Jest częściowo 
sparaliżowany po wypadku.
– Wymiana doświadczeń jest konieczna; 
choćby po to, by ktoś wiedział, jak kupić 
lepszy sprzęt, załatwić wózek elektrycz-
ny lub komputer. Ważne są też porady 
prawne i redagowanie najprostszych 
podań – tłumaczy Piotr Flądro. 
W imieniu związku wynegocjował obni-
żenie do złotówki ceny za bilet na miej-
scowy basen i dostosowanie ubikacji 
w Ogródku Jordanowskim do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Tylko z pocztą 
przy ul. Kościuszki nie udało się…
– Jak trzeba, to się jeździ – objaśnia 
sposób na transport żywności z unijnej 
pomocy rozdzielanej przez bocheńskich 
członków organizacji. Do brzeskiego 
koła należy 60 niepełnosprawnych. 
Rocznie na wspólny fundusz płacą po 
20 zł. – Dla niektórych to i tak duże 
pieniądze – podkreśla Anna Flądro.

nie ma lipy!
„Ostoja” i Warsztat Terapii Zajęciowej 
z Brzeska organizują okazyjne spotka-
nia, na których gromadzą się ludzie 
pozbawieni okazji do opuszczenia 
czterech ścian, także wielu członków 
związku. Imprezy wspierają sponsorzy: 
Krakowska Kongregacja Kupiecka, 
państwo Krupowie i inni właściciele 
aptek oraz Wacław Jawor. Niestety, 
są i tacy, którzy odmawiając, rzucają 
stekiem obelg.

Wysiłek się opłaca. – Niepełnosprawni 
czują się akceptowani i potrzebni. Kto 
przyjdzie raz, ciągle powraca – opisuje 
rezultaty imprez Anna Flądro. – To 
lepsza rehabilitacja niż leżenie na 
oddziale. Każdy czuje się sobą i może 
mówić o sprawach, które wszyscy na-
okół rozumieją – uzupełnia jej mąż; 
w minionej kadencji członek Powiato-
wej Społecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych. – Może wyjść, ubrać się 
i ogolić – wskazuje niedostrzegalny dla 
zdrowych ludzi aspekt.
Sparaliżowani zaszywają się w do-
mach. Czują się jak niewidzialni, więc 
nie mają pretekstu do zadbania o sie-
bie. Bo niby gdzie mieliby wyjść? Czym 
pojechać? – Samochód to najważniejsza 
rzecz – podkreśla Flądro. Sam porusza 
się pojazdem przystosowanym do jego 
potrzeb. W zakupie pomogły dzieci. 
Kamil oddał 1,5 tys. zł, zarobionych 
na praktyce w Niemczech.
Na wysokości zadania czwórka stanęła 
nie raz. – Udało się zamontować piec 
do centralnego ogrzewania. Płot zro-
biliśmy razem – wylicza prace, jakie 
pozwoliły na przeprowadzkę z bloku 
do domu jednorodzinnego. – Nie ma 
lipy! – podkreśla.
– Najgorzej jest siąść i czekać. Trzeba 
sobie samemu pomóc! – Piotr Flądro 
kładzie nacisk na wewnętrzne przeko-
nanie o konieczności działania.

wygrać z sobą, przegrać ze światem
Po skomplikowanym wypadku da się 
wrócić do normalnego życia. Najsku-
teczniej dopełnia rehabilitację zatrud-
nienie. Piotr Flądro pracował jako 
konserwator w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Brzesku, a potem w prywatnej 
firmie. Niestety, teraz zabrakło dla 
niego zajęcia.
W polskich warunkach okazuje się, 
że tych, którzy po wypadku nie poru-
szają się samodzielnie, los doświad-
czył podwójnie. Nawet, jeśli wygrają 
z własnym bólem i depresją, to czeka 
ich przymusowa bezczynność, bo pracy 
dla niepełnosprawnych wciąż nie ma 
zbyt wiele. – Najgorsze jest to, że jak 
człowiek pokaże, iż daje sobie rady, to 
zostanie sam ze swoimi problemami 
– Anna Flądro wzmacnia pesymistycz-
ny obraz. – Po zakończeniu terapii nie 
ma co zrobić z upośledzonymi dziećmi 
– wyrzuca.
Kalectwo oznacza stały ból, niekoniecz-
nie fizyczny. – Cierpi się, bo chciałoby 
się, a nie można. Nie można chodzić… 
– wyłuszcza istotę niepełnosprawności 
Piotr Flądro.

Iwona DOJKA

O G ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Opie-
ki Zdrowotnej w Brzesku wspólnie 
z Małopolskim Oddziałem woje-
wódzkim NFZ w 2007 roku realizuje 
następujące bezpłatne programy 
profilaktyczne:

,,ByĆ KOBIETĄ...” – program profi-
laktyki raka szyjki macicy
Bezpłatne badania cytologiczne bez 
skierowania dla kobiet w wieku od 25 do 
59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie 
wykonywały badania cytologicznego.
Placówka realizująca: Poradnia Gineko-
logiczno-Położnicza, ul. Kościuszki 68, 
tel. (014) 66 21 452

,,TwOJE PIĘKNO – TwOJE ŻycIE” 
– program profilaktyki raka piersi
Bezpłatne badania mammograficzne bez 
skierowania dla kobiet w wieku od 50 do 
69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie 
wykonywały mammografii i u których 
nie wykryto wcześniej raka piersi.
Placówka realizująca: Pracownia Mam-
mograficzna Zakładu Radiologii, ul. 
Kościuszki 68, tel. (014) 66 21 377

,,JESTEŚ, ŻyJESZ – PÓKI TwOJE 
SERcE BIJE” – program profilaktyki 
chorób układu krążenia
Bezpłatne badania: pomiar ciśnienia tęt-
niczego, EKG, określenie BMI, badania 
krwi bez skierowania dla osób w wieku 
od 35 do 55 lat, które w ciągu ostatnich 
3 lat nie brały udziału w w/w programie 
i u których nie zdiagnozowano dotych-
czas chorób układu krążenia.
Placówka realizująca: ośrodki pod-
stawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ 
w Brzesku

,,NIE MOŻNa ŻyĆ BEZ POwIETRZa...” 
– program profilaktyki przewlekłej ob-
turacyjnej choroby płuc
Bezpłatne badania spirometryczne osób 
w wieku od 40 do 65 lat, palaczy lub 
byłych palaczy, osób niepalących, ale 
mających objawy typowe dla POCHP 
i tych, u których nie zdiagnozowano 
dotychczas POCHP lub przewlekłego 
zapalenia oskrzeli bądź rozedmy.
Placówka realizująca: ośrodki pod-
stawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ 
w Brzesku

Szczegółowe informacje w siedzibie 
SP ZOZ w Brzesku
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do odważnych
świat należy

SWOISTy PRZEGLąD talentów 
zafundował MOK 12 czerwca w kinie 
„Bałtyk”. Swoimi osiągnięciami po-
chwalili się młodzi artyści. Na scenie 
zatańczyły uczestniczki zajęć baleto-
wych, z których najmłodsze miały pięć 
lat. Solo wystąpiły pianistki: Klaudia 
Budzyn, Marta Kokoszka i Anna 
Mietła. Jedynym muzykiem spoza 
ośrodka był Damian Szydłowski, 
który zmierzył się z trudnymi utwo-
rami Fryderyka Chopina.  (i)

MARTA GuCWA do prezentacji w swo-
jej kawiarni zaprosiła kolejną osobę, 
tym razem radną i florystkę Katarzy-
nę Pacewicz-Pyrek (obie na zdjęciu). 
Połączenie nieprzystających profe-
sji znalazło wyraz 
w rozwieszonych na 
ścianach kolażach. 
Autorka zastosowa-
ła bowiem materiały 
różnorodne, nasu-
wające skojarzenia 
z przypadkowością 
i chaosem. W anty-
ramach pomieściła 
rozmyte akwarele, 
fotografie, brokat, 
zasuszone kwiaty 
i… wycinki z gazet w postaci wyrwa-
nych z kontekstu tytułów, których 
związek z realnymi wydarzeniami 
trudno było zrekonstruować. Zderzenie 

chaos formy dosadnym komentarzem

słów pozbawionych znaczenia przez 
ich usunięcie z pierwotnego otoczenia 
z martwymi roślinami, tradycyjnym 
symbolem płonnych nadziei, stworzyło 
nieoczekiwane skojarzenia o absurdal-

ności i zawieszeniu 
w próżni wszelkich 
politycznych komuni-
katów, których żywot 
w przestrzeni publicz-
nej jest równie krótki 
jak pamięć o faktach, 
do jakich się odnoszą. 
Artystyczna dyskwa-
lifikacja politycznej 
debaty, stanowiąca do-
minantę planu treści 
botanicznych kolaży, 

nabrała wartości autobiograficznych. 
Całość, odnosząc się do użytego materia-
łu, kwiaciarka zatytułowała „Sen nocy 
(nie) letniej”.      (iwd)

DR MAGDALENA KuCIA (na zdję-
ciu) udowodniła, że nauka to jej pasja. 
15  zerwca w MOK-u wygłosiła 
wykład na temat „Nowe spojrzenie 
na pule komórek macierzystych 
szpiku kostnego”. Co najważniej-
sze, naukowy żargon potrafiła 
przełożyć na język dostępny 
laikom. Pochodząca z Brze-
ska dr biochemii pracuje 
obecnie w Univeristy of 
Louisville w USA, gdzie 
kieruje laboratorium, 
którego dzienny koszt 
funkcjonowania wynosi 
od 10 do 40 tys. dola-
rów. Badania jej zespołu 
zostały opublikowane 
w 2004 roku. Dwa lata 
później za zidentyfikowanie 
komórek embrionalnych 
w szpiku kostnym na-
ukowcy dostali „polskiego 

portret nieinfantylny

SPOśRóD NIEMAL CZTERySTu zdjęć nadesłanych przez autorów z całej 
Polski jury konkursu „Wszystkie dzieci świata” wybrało jedynie 101. W wyróż-
nionym gronie znalazła się brzeszczanka Małgorzata Duśko. – Selekcja była 
bardzo trudna – na wernisażu wystawy pokonkursowej 15 czerwca zaznaczył 
Paweł Pierściński, przewodniczący komisji oceniającej prace, znany jako 
twórca kieleckiej szkoły krajobrazu. – Jest tu bardzo dużo znakomitych fotografii 
– dodał. Zgodnie z zamysłem organizatora, Europejskiego Centrum Bajki, po za-
mknięciu ekspozycji w Pacanowie w połowie września zdjęcia trafią do Kielc, a od 
listopada będzie można oglądać je w dworku białoprądnickim w Krakowie.   (d)

nadzieja na wieczną młodość

Nobla”. – Komórki macierzyste są naszą 
przyszłością – dr Kucia tłumaczyła 
cel pracy badawczej. – Realne 
jest, że dzięki nim będziemy 
mogli skutecznie leczyć!
Posiadające zdolność dziele-
nia komórki odnawiają każ-

dy uszkodzony narząd, do 
którego zostaną wpro-
wadzone. – Potrafią 
wszystko! – referowała 
przypuszczalne skutki 
zastosowania swojego 
odkrycia w medycynie. 

– Wygląda dobrze, 
ale to tylko mysz… 
– ostudziła rozbu-

dzone nadzieje na 
wieczną młodość, 
przypominając, iż 

badania wciąż prowadzi 
się jedynie na zwierzętach 
laboratoryjnych.   (id)

notatnik kulturalny
W RAMACH Festiwalu Dzieci 
Gór 24 lipca w Brzesku wystąpi 
zespół folklorystyczny z Meksy-
ku. Trzy dni później w MOK-u 
zagra grupa muzyki dawnej. 
5 sierpnia ośrodek zaprasza na 
Koncert Wakacyjny. Repertuar 
nie jest jeszcze ustalony. 13 dniu 
później na Rancho „Pasja” ruszy 
Piknik Country. Przez całe wa-
kacje od poniedziałku do piątku, 
od 10.00 do 14.00 MOK orga-
nizuje zajęcia dla dzieci, m.in.: 
taniec, konkursy, wycieczki, te-
atr w plenerze, ogniska, zawody 
tenisa stołowego i łucznictwa, 
letnie studio nagrań, wyjścia na 
basen i plenery malarskie.
Jeszcze tylko do połowy sierpnia 
(codziennie z wyjątkiem ponie-
działków) na zamku w Dębnie 
czynna będzie wystawa prac 
dr. Andrzeja B. Krupińskie-
go. Składa się ona z ok. 90 
rysunków i akwarel, przedsta-
wiających zabytki architektury 
i budownictwa regionu.     (D)

Młode tancerki
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Ślad świętości
przydrożnej

NA OTWARTEJ 22 czerwca 
wystawie Zbigniew Ważydrąg 
zebrał pejzaże z 2006 i 2007 
roku. Wszystkie – niezależnie 
od tego, czy są realistycznymi 
przedstawieniami, czy ucieka-
ją w abstrakcję – łączy jedno: 
obecność sacrum. Autor przy-
wołuje je na dwa sposoby. Na 
pierwszym lub drugim planie 
umieszcza bryłę świątyni, przy-
drożny krzyż, cerkiew albo też 
ucieka się do konstruowania 
symbolicznych obiektów.
Rozświetlony, rogaty księżyc 
w nierealnej przestrzeni jest 
znakiem wieloznacznym. Bo-
dzie niebo, szturmując do Boga 
z ludzkimi wyrzutami, a jed-
nocześnie uświadamia, iż jego 
niepełność to tylko ślad obec-
ności Ziemi, stojącej na drodze 
promieni słonecznych. Zupełnie 
jakby materia stanowiła prze-
szkodę dla blasku Wiecznej 
Doskonałości. Zsuwając się do 
linii horyzontu jasny satelita 
przeobraża się w hostię. Jej 
czysty okrąg wsunięty między 
dwie wieże tworzy niematerial-
ną nawę, idealistyczny kościół 
kontemplacji.
W realistycznych wizerunkach 
brzeskich uliczek i wiejskiej 
zabudowy malarz prezentuje 
się jako dokumentalista po-
zorny. Z krajobrazu wyrugo-
wał postaci ludzkie. Światło 
na tych obrazach kładzie 
się w mroku wyrazistymi 
plamami. Artystę interesu-
ją zarówno frontowe ściany 
domów, jak i zaniedbane po-
dwórka szczerbatych płotków, 
tynków o nierównych odcie-
niach, wykrzywionej dykty, 
komórek i szopeczek ku ziemi 
pochylonych. Jego wyobraźnia 
oczyszcza je z brudu i nanosi 
na papier czystymi plamami 
koloru.
Barwa jest dominantą tych 
pejzaży. W abstrakcyjnych 
przedstawieniach plamy drga-
ją, wlewając się w geome-
tryczne uproszczenia. Krajo-
braz ustępuje w nich miejsca 
wybuchowi emocji.    (i)

Prezentacja połączyła różne tech-
niki, tematy i czasy: od PRL-u po 
współczesność. Nie miała myśli 

przewodniej. Jej ideą było fragmen-
taryczne pokazanie dorobku każdego 
z artystów.
łukasz Kocoł, manipulując ostrością, 
stworzył portret trzykrotny, w którym 
różny stopień wyrazistości przekształcał 
zdjęcia w zagadkę i zamienił ogląd we 
wnikanie w dzieło. Hubert Burzawa 
wyróżnił się rodzajowymi scenami, jakie 
zarejestrował na Krymie. Pieczołowicie 
wyławiał z krajobrazu egzotykę po-
wszedniości: chałwę, śmietanę, arbuzy, 
dynie i kwiaty na ulicznym straganie. 
Jego fotograficzne obrazy sprawiały, że 
oko widza skupia się w nich na Bar-
thesowskim „punctum”: nagich piętach 
mężczyzny, któremu milicjant wypisuje 
mandat, lub paskach „Adidasa” na 
dresowych spodniach staruszka w sta-
romodnej marynarce. Michał Imiołek 
i Tomasz Sobczak dali się poznać jako 
pasjonaci zdjęć z zawodów żużlowych. 
Bartosz Połec eksperymentował z mo-
nochromatycznym, kobiecym portretem, 
umieszczając postaci na tle tarnowskich 
zabytków i usiłując pomieścić je w ograni-

Patrzenie zmienione

„Spojrzenia” to trafny tytuł dla wystawy zbiorowej członków Tarnowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego i brzeskich twórców. Każdy z nich pokazał bowiem odrębny sposób odbioru 
rzeczywistości i inne fascynacje. – Taka jest idea fotografii – poznawać świat przez obiektyw 
– wyjaśnił na wernisażu Wojciech Poniewierski.

czonej powierzchni fotograficznej klatki. 
Jan Gomola, honorowy członek towa-
rzystwa, sięgnął po zdjęcia archiwalne 
dokumentujące miejską rzeczywistość.
Spośród brzeszczan pozytywnie za-
skoczył widzów Wojciech Poniewierski 
cyklem „Fabryczka”. – To cegielnia, 
która w 2004 roku jeszcze prosperowała 
– tłumaczył. – Chciałem pokazać, jak 
w ciągu kilku lat człowiek może dopro-
wadzić do zaniedbania miejsca.
Fotograf zadziwił umiejętnością wycina-
nia z nieatrakcyjnego wizualnie otocze-
nia kadrów stanowiących dobrze zakom-
ponowane martwe natury. Porzucone 
przedmioty na jego zdjęciach nabrały 
wartości symboli wanitatywnych.
Na uwagę zasługiwał sposób prezenta-
cji fotografii studyjnej Poniewierskiego 
oraz Karoliny i Konrada Lamber-
tów. Zdjęcia zostały powieszone na 
ścianach i rozsypane na podłodze osob-
nego pomieszczenia. Towarzyszyło im 
mocne, pulsujące światło, które odbiór 
czyniło uciążliwym lub wręcz niemożli-
wym. Zaś oczy sportretowanych kobiet 
kierowały się z podłogi wprost na pa-
trzącego, sugerując mu, iż to on staje 
się obiektem obserwacji.     (iwd)

REKONSTRuKCJę WyDARZEń sprzed 10 lat postawili sobie za cel studenci 
pedagogiki Małopolskiej Szkoły Wyższej, tworząc ekspozycję w Auli Chrystusa 
Króla przy parafii św. Jakuba AP. Prezentacja miała charakter interaktywny. 
Każdy mógł zasiąść przy stole i spisać własne wspomnienia, ubogacając tym 
samym wystawione zbiory. Złożyły się na nie fotografie rejestrujące katastrofę 
powodzi w lipcu 1997 roku.
– O tym trzeba pamiętać – zaznaczył burmistrz Jan Musiał, komentując pomysł 
studentów. – Ciężko było otrząsnąć się po stratach – przypominał. Analizując 
wydarzenia, zwrócił uwagę, iż powódź wyzwoliła niebywałą aktywność społecz-
ną i inicjatywę wśród mieszkańców. – Otrzymaliśmy ogromną pomoc z Banku 
Światowego – wskazał na paradoks.       (d)

odpamiętanie tragicznej przeszłości
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Tomasz Sobczak 

z pasją opowiada 
o fotografii
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Zrobili to wspaniali ludzie – spo-
łecznicy z Małopolskiego Związ-
ku Osób Niepełnosprawnych, 

Młodzieżowej Rady Gminy, harcerze 
z brzeskiego Gimnazjum nr 2 oraz 
niepełnosprawni, ich rodziny i wo-
lontariusze z duszpasterstwa osób 
niepełnosprawnych, któremu patro-
nuje „Ostoja”, a także: Urząd Miejski 
z burmistrzem Janem Musiałem, jego 
zastępcą Krzysztofem Bigajem i rad-
nym Jerzym Tyrkielem, Zarząd Osiedla 
Okocimskie i Starostwo. Okazało się, że 
razem można zrobić więcej i dobrze jest 
się jednoczyć, aby stworzyć coś dobrego. 
Brzeskie społeczeństwo to potrafi.
Grupa duszpasterska osób niepełno-
sprawnych działająca przy parafii św. 
Jakuba pod patronatem stowarzysze-
nia „Ostoja” i jego prezes lek. Marii 
Kędziory nie malowała ławek po raz 
pierwszy. W zeszłym roku można było 

Nie każdy ma odwagę

Wspólnymi siłami udało się uporządkować park przy pałacu Götza, naprawić i pomalować 
w kolorowe obrazy ławki, huśtawki, kosze na śmieci – w tekście nadesłanym do redakcji 
przypominają wolontariusze.

podziwiać w Ogródku Jordanowskim 
zarówno twórczość niepełnospraw-
nych, ich rodzin i wolontariuszy, jak 
i moment jej powstawania. Do zadania 
zaproszeni zostali także wolontariusze 
z Gimnazjum nr 2 oraz Małopolski 
Związek Osób Niepełnosprawnych. 
W efekcie powstała piękna i niepowta-
rzalna galeria na wolnym powietrzu. 
Nie było to jedyne udane zadanie 
niepełnosprawnych. Zrobili oni także 
w zeszłym roku budy dla bezdomnych 
kotów, które zostały pomalowane i po-
stawione zamiast obskurnych kartonów 
na osiedlach miasta. Urząd Miejski 
wspomógł też dokarmianie bezdomnych 
zwierząt przez niepełnosprawnych 
w okresie zimy. Być może ilość szczurów 
i myszy w mieście zmalała. 
– Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, 
że uczyniliśmy Brzesko piękniejszym 
– mówią Zuzia i Marysia Flądro, wo-

Biedny, biedny ten nasz kraj, bied-
ny paryski lud... Nikt się z nim 
nie liczy. Skutki pałacowych 

rozgrywek i tak poniesie prosty oby-
watel... Kardynał Christophe Richelieu 
z wiszącym na piersi ciężkim kardynal-
skim łańcuchem – insygniami władzy, 
otoczony swą gwardią, ciągle się zasta-
nawia, jak by tu wyjść na swoje... 
– Furda paryski plebs ze swymi przedsta-
wicielami gminu – duma jego eminencja. 
– Najważniejsze to pozbyć się przewo-
dzącego wszystkim już trzecią kadencję 
Dartagnan’a i wspomagających go przy-
jaciół. Ileż to razy można cierpliwie znosić 
porażki w starciu z nim i jego wiernymi 
towarzyszami? – marszczy czoło.
– Władający słowem równie dobrze jak 
szpadą bezpośredni i niepokorny Atos; 
znający arkana prawa muszkieter a za-
razem i Sekretarz Dworu – Portos; cichy 
acz niebezpieczny, bo rzeczowy, konkret-
ny i często bezkompromisowy Aramis... 
Królewscy muszkieterowie bez tej czwór-

lontariuszki stowarzyszenia „Ostoja”. 
Celem działań było pokazanie sztuki 
osób niepełnosprawnych, ich wrażliwo-
ści, dobroci oraz zaznaczenie ich obec-
ności w naszym mieście. Malowane 
ławki są pewnego rodzaju pomnikami 
ich twórczej pracy. To także symbol ich 
walki z niepełnosprawnością. Nie każ-
dy przecież ma odwagę przeciwstawić 
się własnej ułomności. 
Pomysł z ozdobieniem parku Götza 
twórczością niepełnosprawnych był 
kontynuowany również w tym roku. 
Stało się to dzięki Krzysztofowi Stę-
pakowi i Jerzemu Tyrkielowi, którzy 
zaprosili nas do wspólnego działania, 
a także dzięki Urszuli Białce, opiekun-
ce Młodzieżowej Rady Gminy i harce-
rzom, z którymi wspólnie mogliśmy 
zmieniać świat. Dlatego chcieliśmy 
podziękować tym osobom oraz wszyst-
kim organizatorom i sponsorom przed-
sięwzięcia, bo dzięki nim mogliśmy 
uczestniczyć w czymś wyjątkowym.

Maria Kędziora,
Agnieszka Szewczyk,

niepełnosprawni i wolontariusze 
z duszpasterstwa osób

niepełnosprawnych 

* Tytuł i skróty pochodzą od redakcji.

allons enfants de la Patrie,
czyli obywatelskie obserwacje

ki nic już nie będą znaczyć, choć przyznać 
trzeba, że wspierają swoich bohaterów 
jak mogą. Tak, tak... Mają takie śmieszne 
zawołanie: jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego... – wzrusza ramionami.
– Zbytnio się samorządzą ci kardynalscy 
oponenci. I jeszcze ta ich mająca swe 
źródło we wspólnocie siła! Dlatego też 
działać trzeba taktycznie – nie należy 
atakować wszystkich naraz – na początek 
trzeba zabrać muszkieterom Atosa. Być 
może pomocnym okaże się rozpuszczenie 
pogłosek, że był tajnym agentem księcia 
Buckinghama? – układa strategię.
Jego eminencja kardynał wraz z hrabią 
François herbu Krzyk spróbują usunąć 
go przy pomocy pałacowych kombina-
cji. Na hrabiego zawsze można liczyć 
– w każdej sytuacji, nie patrząc na skut-
ki, konsekwentnie popiera kardynała. 
Jeśli im się to nie uda, to w odwodzie jest 
niezastąpiona szara eminencja – Milady 
de Condziel. Ta mająca kontakty na 
sąsiednich dworach osoba z iście machia-

velliczną radością knuje intrygę za intry-
gą i wznieca niepokoje na królewskich 
komnatach. Chorobliwie żądna wpływów 
stara się narzucić wszystkim swoją wolę. 
Z obawy, aby nie rozszyfrowano jej metod 
działania, sama oskarża muszkieterów 
o manipulowanie dworem...
A więc – gdy tylko to jest możliwe 
– bezustannie atakować będą wziętego 
na cel Atosa, nasyłając na niego gwar-
dzistów z siejącym kociokwik i popłoch 
paranormalnym kapitanem gwardii na 
czele. Podobno w młodzieńczych latach 
nadużywał wiśniówki. Jak on coś wymy-
śli, to jeszcze przez tydzień damy dworu 
w swoich apartamentach zastanawiają 
się, o co mu właściwie chodziło...?
– Na wszelki wypadek trzeba jednocze-
śnie osłabić ducha we wrażym, musz-
kieterskim obozie. Najlepiej oświadczyć, 
że paru oficerów utraciło zaufanie ogółu 
i popadło w niełaskę; wtedy będzie 
można odebrać im oficerskie patenty 
i – przy okazji – przyznać je członkom 
Gwardii Kardynalskiej! Niech sobie nie 
myślą! Wolność, równość i braterstwo 
nie jest dla wszystkich! Gdyby do tego 
doszło, to dopiero powstałby bałagan! 
Inni chcieliby wtedy być na równi 
z ludźmi kardynała... – kończy plan.

KRONIKARZ
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W Warszawie wprowadzi-
łem się do hotelu „Portos”. 
Przypadło mi mieszkanie na 

najwyższym piętrze, o numerze 1023. 
1 czerwca wyruszyłem autokarem pod 
parlament. U samego wejścia grupę 
powitała dziecięca orkiestra. Otrzyma-
liśmy poselskie identyfikatory i teczki 
(zawierające program uroczystości, 
list od Marszałka Sejmu, krótką hi-
storię polskich konstytucji, projekty 
przygotowywanych przez Sejm Dzieci 
i Młodzieży uchwał, regulamin  oraz 
sejmowo-propagandowe zakładki do 
książek i podkładki pod mysz), po 
czym wkroczyliśmy na hol główny; 
co poprzedziła kontrola podręcznych 
bagaży i ubrań, na wypadek gdybyśmy 
próbowali wnieść do budynku bombę.

przyjemny fotel premiera
W Sali Kolumnowej podpisy rozdawały 
popularne osobistości: były premier 
Waldemar Pawlak (PSL), Krzysztof 
Jurgiel (PiS) i Tomasz Szczypiński 
(PO). Spotkałem także posła z Brze-
ska, Edwarda Czesaka (PiS), z którym 
miałem okazję się zobaczyć w przed-
dzień wyjazdu do Warszawy w jego 
biurze poselskim. W pomieszczeniu 
cały czas trwały konkursy z wiedzy 
o parlamencie, zaś głodni mogli po-
żywić się sejmowymi kanapeczkami 
z pasztetem lub jajkiem, popijając 
słynną wodą ze źródła Marii. Zdołałem 
nawet udzielić wywiadu telewizyjnego 
dla Superstacji.
Następnie prześlizgnąłem się na 
prawie pustą salę plenarną, gdzie 
marszałkowie przygotowywali się do 
obrad. Pstrykałem zdjęcia i przeglą-
dałem każdy zakątek pomieszczenia. 
Siedziałem także na miejscu premiera, 
wczuwając się w rolę szefa rządu. Nie 
powiem, że nie było to przyjemne. 
Ciekawą rzeczą, jaką zauważyłem, jest 
podświetlany napis widoczny z mówni-
cy poselskiej, który brzmi: „czas mija”. 
Zapewne jest to dyskretny sygnali-

biało-czerwony krawat 
i… pluszowa kaczuszka!

Z ponad trzystu prac zatytułowanych „Pozytywne i negatywne skutki globalizacji we współ-
czesnym świecie”, nadesłanych do kuratorium w Krakowie, komisja wybrała czterdzieści, 
w tym jedną autorstwa Mateusza Kudły, ucznia trzeciej klasy Gimnazjum nr 2 w Brzesku. 
Nagroda była niebagatelna – fotel posła XIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Swoje obser-
wacje młody polityk nadesłał do redakcji.

zator dla przemawiającego, któremu 
kończy się czas wypowiedzi. Mogę się 
jednak o wiele założyć, że w kontekście 
upływającej kadencji posłowie bardzo 
się nim stresują.

dziwne miny marszałka
Następnie wróciłem do holu przywitać 
„księżniczkę”, która właśnie wycho-
dziła z limuzyny i kierowała się do 
wejścia. Była ona 11-letnią dziewczyn-
ką cierpiącą na nieuleczalną chorobę 
(syndrom Zollingera-Ellisona), pragną-
cą zostać monarchinią. Jej marzenie 
zostało spełnione przez Fundację 
„Dziecięca Fantazja”.
Chwilę później rozpoczęły się obrady 
Sejmu Dzieci i Młodzieży XIII ka-
dencji. Trafiło mi się miejsce nr 185, 
w pierwszym rzędzie ław należących 
do posłów z województwa małopol-
skiego, blisko mównicy. Na powitanie 
przemówienie „wynudził” marszałek 
sejmu RP Ludwik Dorn (PiS), który do 
końca swego pobytu na sali sprawiał 
wrażenie niezbyt zainteresowanego 
uroczystościami i okazał się mistrzem 
w strojeniu dziwnych min. Po nim mi-
nister edukacji Roman Giertych (LPR) 
wygłosił własne kilka słów, aż wreszcie 
przeszliśmy do części właściwej obrad, 
czyli prac nad projektami uchwał.

sympatyczna ta kaczuszka…
W czasie debaty zrobiłem sobie prze-
rwę, by zjeść parlamentarną kanapkę 
oraz pospacerować trochę po pomiesz-
czeniach sejmu. Podczas przechadzki 
natrafiłem m.in. na posła Artura Zawi-
szę (PiS) przygotowującego się do prac 
komisji śledczej, a także posła Janusza 
Maksymiuka rozdającego autografy 
na czerwono-białych krawatach „Sa-
moobrony”, będących co roku w Dniu 
Dziecka wielkim hitem, na który – nie-
stety, a może raczej na szczęście – nie 
zdążyłem się już załapać. 
Zaglądałem do biur poselskich, licząc 
na zdobycie autografów oraz upomin-

ków partyjnych. W gabinecie Platformy 
wprawdzie nie było przewodniczącego 
Donalda Tuska, za to jego pracownik 
zrobił mi fotografię przy biurku szefa. 
W kancelarii wicemarszałka Wojciecha 
Olejniczaka trafiłem na posłankę Jo-
annę Senyszyn (SLD), z którą miałem 
okazję sfotografować się już po raz 
drugi w moim życiu. Otrzymałem od 
niej piękny, niebieski długopis z jej na-
zwiskiem. W klubie Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej zdobyłem program partii, 
a także logotypy do garnituru, podobnie 
jak w klubach Polskiego Stronnictwa 
Ludowego oraz Samoobrony.
Na korytarzach sejmowych spotkałem 
także posła Ryszarda Kalisza (SLD) 
i Jolantę Szczypińską (PiS) – prawdo-
podobną sympatię Jarosława Kaczyń-
skiego – która po moim zapewnieniu, 
że grzecznym dzieckiem jestem, nagro-
dziła mnie pluszową kaczuszką oraz 
propagandowym lizakiem PiS-u. Nie 
powiem, nawet sympatyczna.

a teraz delegacje do domów!
Wróciłem na obrady w samą porę, by 
wziąć udział w głosowaniach. Mimo 
że sesję prowadziło trzech młodzieżo-
wych marszałków, na sali bez przerwy 
obecny był jeden z marszałków Sejmu 
RP – w tym momencie akurat Jaro-
sław Kalinowski (PSL), którego po 
kilkudziesięciu minutach zastąpiła 
Genowefa Wiśniowska (Samoobrona). 
Pod sam koniec nad obradami czuwał 
Wojciech Olejniczak (SLD), chyba 
najsympatyczniejszy ze wszystkich wi-
cemarszałków, wzbudzający sympatię 
młodych posłów.
Sesję zakończyły oklaski i uśmiechy 
na twarzach obecnych. Po obradach 
posłowie spożyli w restauracji sejmo-
wej obiad, po którym poszczególne 
delegacje wyjechały do domów.

Mateusz KuDłA
* Tytuł i skróty od redakcji

Autor tekstu
na sejmowej mównicy
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jedenastu na podium
10 CZERWCA zakończyły się elimi-
nacje do XII Amatorskich Mistrzostw 
Polski w Kolarstwie Górskim Family 
Cup. Na Górze św. Marcina w Tar-
nowie wystartowało 15 zawodników 
KKS „Olimp”. Aż 11 stanęło na po-
dium. W kategorii chłopców od 7 do 
10 lat 1.  miejsce zajął Jakub Pytel, 
a 4. Norbert Serwin. Wśród dziew-
cząt 11- i 12-letnich wyróżniły się: 
Paulina Góral (1. lokata), Maria 
Dadej (3.) i Hanna Zemanek (4.), 
natomiast spośród chłopców: Kamil  
Woda (1.), Dominik Serwin (3.) 
i Jan Koźmiński (4.). W grupie ju-
niorek najlepsza była Elżbieta Cisak 
na 3. miejscu, a w kategorii młodzików 
– Bartłomiej Pudełek (2.) i Krzysz-
tof Pacura (4.). Wśród juniorów star-
szych triumfował Adrian Stanuszek. 
4. lokatę zdobył Artur Simon. Orlicy 
– Adrian Barnaś, Bogdan Gołębie-
wicz i Wojciech Nawalaniec zajęli 
kolejno czołowe miejsca.5. i 6. lokaty 
należały do seniorów: Pawła Bełdy 
i Mateusza Bialika.      (ak)

pięściarskie awanse
DNI SPORTu WIśLACKIEGO były 
kolejną szansą dla brzeskich bokserów. 
9 czerwca na hali sportowej T.S. Wisła 
Kraków czterech zawodników BKB 
„Magic Boxing” walczyło z sportow-
cami Rzeszowa, Krakowa i Wieliczki. 
W kategorii młodzików (48 kg) Filip 
Ptasiński wygrał walkę z Kamilem 
Trzysczykiem. Natomiast senior 
Piotr Franczyk zwyciężył z Kami-
lem Włodkiem. 
Od 14 do 17 czerwca BKB „Magic 
Boxing” startował w XXXI Między-
narodowym Turnieju Bokserskim 
w Myszkowie. Mateusz Ptasiński 
w kategorii wagowej 54 kg zajął trzecie 
miejsce.
30 czerwca na hali sportowej KS 
Wanda w Nowej Hucie odbył się mecz 
bokserski Kraków – Berlin z wyni-
kiem 8:8. Zwycięstwa odnieśli m.in.: 
Mateusz Ptasiński i Piotr Franczyk 
w wadze 75 kg. Na osiem pojedynków 
cztery wygrali Polacy.
Trener Edmund Kubisiak dziękuje 
za współpracę Urzędowi Miejskiemu 
i Starostwu w Brzesku, Józefowi 
Kaczmarczykowi, dyrektorowi SP 
nr 2 za udostępnienie sali do ćwiczeń 
oraz sponsorom: Pawłowi i Leszkowi 
Kuta oraz firmie „Metakol”.

(gaw)

W RAMACH OBCHODóW Dni Brzeska 23 czerwca na Trzech Stawach odbyły 
się towarzyskie zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Brzeska. Rozegrano 
je w trzech kategoriach. Kolejne miejsca w grupie młodzieży zajęli: Maciej 
Miernik (3130 pkt.), Marcel Kociołek (2040), Dawid Słomka (520), Dominik 
Duch (505) i Jarosław Szydek (185). W kategorii kobiet zwyciężyła Joanna 
Gorzelańska, zdobywając 2060 pkt., natomiast drugą pozycję zajęła Elwira 
Gorzelańska (1975). Wśród seniorów trzy pierwsze miejsca zajęli: Damian 
Sediwy (3050), Paweł Zydroń (2800) i Zbigniew urbański (2775).   (K)

Konkurencja nad wodą

W PRZEDOSTATNI WEEKEND 
czerwca na kortach OKS-u rozegrano 
turniej deblowy w tenisie ziemnym 
o Puchar Burmistrza Brzeska Jana 
Musiała. Organizator, sekcja tenisa 
ziemnego klubu, zapewnił nie lada 
emocje, gromadząc oprócz amatorów 
również najlepszych tenisistów re-
gionu. Uczestników w zależności od 
umiejętności podzielono na cztery 
grupy, a następnie wylosowano 10 
par deblowych, zapewniając im równe 
szanse. Gry toczyły się w dwóch gru-
pach systemem „każdy z każdym”. Po 
trzydniowych zmaganiach do finału 

deblowy turniej tenisa

zakwalifikowały się pary: Mariusz 
Opiła i Stanisław Biel oraz Kazi-
mierz Wawrykiewicz i Zbigniew 
Kowalczyk. Po prawie trzygodzinnym 
pojedynku i paru przełomach meczo-
wych zwyciężyli ci pierwsi 6:7, 6:3, 6:2. 
W meczu o 3. miejsce para Stanisław 
Ropek i Ryszard Kostecki pokonała 
Zdzisława Grzegorzka i Antoniego 
Bulowskiego 7:6, 7:6.
Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Mariusz Opiła. Największą 
niespodziankę sprawiła para Wawry-
kiewicz i Kowalczyk. Zaś objawieniem 
zawodów był Stanisław Biel.   (m)

I TuRNIEJ PIłKARSKI o Puchar Burmistrza Brzeska, organizowany przez 
Zarząd Osiedla Okocimskie, odbył się w czerwcu, na boisku sportowym w parku 
Götza. Uczestniczyło w nim 12 drużyn sześcioosobowych, podzielonych na ka-
tegorie: szkoły podstawowe oraz gimnazja. Zacięte pojedynki, piękne bramki to 
okrasa rozgrywek, a oprócz tego szansa na wyszukanie młodych talentów – co 
potwierdził sędzia główny zawodów, Jan Chrabąszcz. Radny Jerzy Tyrkiel, 
inspirator zmagań, określił je jako „przetarcie szlaków przed następnym spo-
tkaniem w ramach wakacyjnej ligi szkolnej”.       (mk)

WYNIKI:
1. Mariusz Opiła, Stanisław Biel; 2. Kazimierz wawrykiewicz, Zbigniew Kowalczyk; 
3. Stanisław Ropek, Ryszard Kostecki; 4. Zdzisław Grzegorzek, antoni Bulowski; 
5. andrzej Kotfis, Michał Kostecki; 6. Józef Zydroń, waldemar Sós; 7. Sebastian 
Dyla, Zbigniew Franczak; 8. wiesław Gibes, Marek Kotfis; 9. Józef Gawenda, Michał 
Gawenda; 10. andrzej Gardziel, Igor Kubala. 

próba przed wakacjami

wyNIKI:
Szkoły podstawowe: 1. Wulkan Biesiadki; 2. Władcy Much; 3. Karły; (w zwycięskiej 
drużynie grali: Tomasz Klimek, Marcin Kraj, Sylwester Pałka, Konrad Pasierb (kpt), 
Mateusz Rudnik, Paweł Kusiek; królem strzelców został Tomasz Gałka – 9 goli dla 
Władcy Much)
Gimnazja – eliminacje
Grupa I: 1. Poręba; 2. Homo-Tubisie; 3. Teletubisie; 4. Power Papa; 5. Brzesko City
Grupa II: 1. OWA; 2. bez nazwy; 3. OWA Sqead’s; 4. FC Browarna (w finale drużyna 
Poręby pokonała OWA 2:0 grając w składzie: Mateusz Borowiec, Kamil Klimek, 
Mateusz Pieniek, łukasz Zych (król strzelców), Jakub Baran
Wyniki końcowe: 1. Poręba, 2. OWA, 3. bez nazwy, 4. Homotubisie, 5. OWA Sqead’s, 
6. Teletubisie, 7. FC Browarna, 8. Power Papa, 9. Brzesko City.
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Jakich zmian należy oczekiwać po 
nowym prezesie OKS-u?
– Za wcześnie jeszcze o tym rozma-
wiać. Na konkretne decyzje przyjdzie 
czas. Na pewno chciałbym dbać o do-
bry wizerunek klubu, aby wszystkim 
kojarzył się pozytywnie, motywując 
do współpracy jak największą ilość 
sympatyków. Jeśli to będzie korzyst-
ne dla klubu, jestem otwarty na 
współpracę z każdym. Chciałbym też, 
aby zaangażowanie miasta było przy-
najmniej takie samo jak do tej pory. 
No i oczywiście, liczę na dobrą współ-
pracę z Browarem Okocim, głównym 
sponsorem klubu.

Czy mniej liczny niż w poprzedniej 
kadencji zarząd gwarantuje skutecz-
niejsze działanie?
– Gwarancji nie ma żadnej, ale 
w mniejszym zespole łatwiej zorga-
nizować pracę. W praktyce przecież 
bywało tak, że w byłym 15-osobowym 
zarządzie tylko kilka osób aktywnie 
pracowało. Teraz dla wszystkich będzie 
wystarczająco dużo zadań.

Jakie priorytety ma Pan w swoim 
programie prowadzenia klubu? Czy ze 
względu na wieloletnią pracę z sekcją 
siatkówki należy się spodziewać więk-
szej troski o ten zespół?
– Nie ulega wątpliwości, że czeka 
mnie trudne zadanie. To prawda, ko-
jarzony jestem głównie z siatkówką, 
ale doskonale zdaję sobie sprawę, że 
wiodącą sekcją jest piłka nożna i pod 
tym względem nic się nie zmieni. 
Jest tylko jeden problem – jakimi 
środkami będziemy dysponowali? 
Oczekiwania kibiców są bardzo duże. 

n

n

n

Józef GawENDa, lat 56, absolwent 
AWF w Krakowie, wieloletni zawod-
nik Okocimskiego Klubu Sporto-
wego (sekcje: piłki ręcznej, nożnej, 
siatkowej), trener II klasy piłki 
siatkowej, od 1976 roku – z 3-letnią 
przerwą – szkoleniowiec zespołu 
siatkarzy OKS-u.

Piłkarski priorytet... 
siatkarza

Rozmawiamy z Józefem Gawendą,
nowym prezesem Okocimskiego Klubu Sportowego.

Wynik drużyny piłkarskiej w mi-
nionym sezonie był bardzo dobry 
i wiem, że powtórzenie go to bardzo 
trudne zadanie, zwłaszcza w kontek-
ście przeprowadzanej reorganizacji 
rozgrywek centralnych. Ale skoro 
zespół będący beniaminkiem w III 
lidze zdołał zakończyć rozgrywki na 
dobrym, ósmym miejscu, to wierzę, 
że w nowym sezonie będzie w stanie 
powalczyć o jeszcze wyższe cele.

Czy fakt, że w zarządzie klubu nie 
ma przedstawicieli głównego sponso-
ra, Browaru Okocim, nie oznacza jego 
rezygnacji z wspierania klubu?
– O tym dowiemy się niebawem. 
Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, była 
prośba o spotkanie z Piotrem Polań-
skim, dyrektorem Browaru Okocim. 
Chcę mu przedstawić plan działania 
zarządu i mam nadzieję, że moja 
przeszłość siatkarska nie będzie prze-
szkodą w tych rozmowach. Natomiast 
myślę, że w strukturach klubu, w jego 
działalności, powinny uczestniczyć 
osoby reprezentujące zarówno głów-
nego sponsora, jak i Urząd Miejski, 
zarządzany przez burmistrza Jana 
Musiała.

W jakim składzie przystąpi do 
nowego sezonu drużyna piłkarska?
– Jesteśmy na etapie dopinania 
spraw organizacyjno-finansowych. 
Niebawem, na początku lipca drużyna 
rozpocznie treningi i mam nadzieję, że 
do tego czasu wszystkie sprawy, także 
kadry zespołu, zostaną wyjaśnione.

Życzę sukcesów w nowej roli. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Marek KOTFIS

n

n

n

Nowy zarząd
Okocimskiego Klubu Sportowego:

prezes – Józef Gawenda, wicepre-
zes ds. organizacyjnych – Michał 
Mrówka, wiceprezes ds. finansowych 
– Janusz Nalepa, wiceprezes ds. 
sportowych – Lesław Kołodziej, 
sekretarz – Tadeusz wesołowski, 
skarbnik – Ludwik cyga, członek 
zarządu – antoni Klupa.

iii liga
PEwNE MIEJScE w gronie III-ligowców, 
zwycięstwo w rozgrywkach o Puchar Polski 
na szczeblu MZPN i awans do rozgrywek 
centralnych po raz trzeci z rzędu to dorobek 
brzeskich piłkarzy w sezonie 2006/2007. 
Z pewnością jednak pozostał niedosyt, 
bo po pięciu kolejnych zwycięstwach, na 
samym finiszu rozgrywek, przyszły dwie 
niespodziewane porażki – z Sandecją i Orlę-
tami. Gdyby podopieczni trenera Zbigniewa 
Kordeli utrzymali zwycięską passę do końca 
sezonu, wówczas cieszyliby się wysokim, 
czwartym miejscem w rozgrywkach. (m)

28. kolejka
wISła II Kraków – OKS 2:3 (0:1) 
Bramki: Stolarczyk, Atanasković,
R. Policht
29. kolejka 
OKS – SaNDEcJa Nowy Sącz 0:1 (0:0) 
OKS: Palej – Stanula, D. Policht, Atanasko-
vić, Bizoń, Wawryka (75 Kobylski), Kozieł 
(72 Ogar), Kostecki, Matras (65 R. Policht), 
Imiołek (83 Metz), Karwat. 
30. kolejka 
ORLĘTa Radzyń Podlaski – OKS 1:0 (1:0)
OKS: Palej – Stanula, D. Policht, Atanasković, 
Bizoń, Wawryka, Kostecki, Metz, Matras (82 
Szuba), Ogar (65 Drużkowski), R. Policht.

Tabela końcowa
1. MOTOR Lublin  62 (59:25)
2. KOLEJARZ Stróże 54 (43:24)
3. GÓRNIK Wieliczka 54 (42:27)
4. ORLĘTA Radzyń P. 51 (37:23)
5. STAL Rzeszów  50 (58:31)
6. KORONA II Kielce  49 (56:37)
7. HUTNIK Kraków  48 (44:31)
8. OKOcIMSKI Brzesko   47 (38:30)
9. WISŁOKA Dębica  46 (44-34)
10. SANDECJA N. Sącz 39 (26:30)
11. HETMAN Zamość 38 (33:34)
12. WIERNA Małogoszcz 37 (23:35)
13. AVIA Świdnik  32 (26:34)
14. WISŁA II Kraków 31 (35:49)
15. STAL Sanok  14 (18:50)
16. AKS Busko Zdrój 14 (18:106)

PUchaR POLSKI
PRZEBÓJ wolbrom – OKS 1:1 (0:1)
karne 7:8 
Bramka: Imiołek 
SaNDEcJa II Nowy Sącz – OKS 0:5 (0:1)
Bramki: Atanasković, Matras 68, Drużkow-
ski 81,83, R. Policht 90.
Pierwszym rywalem „piwoszy” na szczeblu 
centralnym będzie zespół concordii 
Piotrków Trybunalski. Mecz w Brzesku, 
8 sierpnia o 17.00. Na zwycięzcę czeka 
drużyna Zagłębia Sosnowiec – mecz 29 sierp-
nia o 17.00.

n
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35 kolarzy trenuje pod okiem 
Szymona Strąka i Kami-
la Pabiana. 20 tenisistów 

ćwiczy z Janem Chrabąszczem 
i Krzysztofem Kociołkiem, a 30 za-
wodników gra w piłkę halową z ks. Ta-
deuszem Piwowarskim i Irene-
uszem Salomonem. W tym męskim 
gronie znalazło się pięć dziewczyn.
 – Ubiegły rok był bardzo udany. 
Mieliśmy dwóch wicemistrzów Pol-
ski amatorów: Mateusza Bialika 
i łukasza Patulskiego, a do tego 
zawodników w pierwszej dziesiątce 
w różnych kategoriach – chwali się 
prezes. Jednak droga do sukcesów 
wcale nie była łatwa.

wyszli z zaścianka
W siatkówkę Mieczysław Patulski grał 
w szkole średniej. Jego trenerem był 
wszak sam Alojzy Skrzypek. Potem 
brzeszczanin wykazywał się w piłce 
nożnej w juniorach Tarnovii. „Olimp” 
zaczął się dla niego, gdy w 2001 roku 
syn wystartował w zawodach w Biel-
czy i zapałał miłością do roweru.
Początki klubu były ciężkie. Józef 
Pabian założył go z 17 miłośnikami 
sportu w 1999 roku. Po sześciu mie-
siącach brakło pieniędzy na trenera 
kolarstwa. Zalążkiem sekcji tenisa 
stołowego była grupka dzieci, które 
uczestniczyły w zajęciach organizowa-
nych przez Michała Żytniewskiego. 
– Grały na korytarzu lub w szatni 
szkoły nr 2. Nie miały warunków 

trzy sekcje 
olimpijczyków

Dzięki sekcji
młodzi ludzie realizują swoją pasję

Nie mieli lokalu ani sprzętu. Szybko brakło pieniędzy. – Teraz mamy dach nad głową! 
– cieszy się prezes Katolickiego Klubu Sportowego „Olimp” Mieczysław Patulski.

do rozgrywek – przypomina sobie 
Patulski.
W 2002 roku zastukał do ks. Józefa 
Mularza. – Jest on wielkim zwolen-
nikiem sportu. Grał przecież w re-
prezentacji księży i strzelił bramkę 
Janowi Tomaszewskiemu – wyłuszcza 
przyczynę, dla której przyszedł na 
plebanię parafii Miłosierdzia Bożego. 
– Przyjął nas z otwartymi ramionami! 
– podsumowuje rezultat rozmów.
W tym samym roku kolarze pojechali 
na wyścig w Głogoczowie. – Do tej 
pory byliśmy klubem zaściankowym. 
Od tamtego czasu pokazujemy się na 
ważnych zawodach – tłumaczy.
Pomieszczenie na piętrze domu pa-
rafialnego zamieniło się w siłownię 
i trenażer dla kolarzy. W sali teatralnej 
stanęło pięć stołów do tenisa. – To już 
sekcja z prawdziwego zdarzenia – mówi 
z dumą prezes klubu. – Od września 
zaczyna występy w czwartej lidze.
Zwolennicy rowerów startują już 
w trzech województwach: małopolskim, 
podkarpackim i świętokrzyskim.

na rodzicach i sponsorach
– Działalność „Olimpu” opiera się na 
wolontariacie. W sezonie mamy około 
20 zawodów. Na wszystkie musimy 
dowieźć sprzęt i uczestników. To ozna-
cza koszty wynajmu busa lub zwrotu 
wydatków na benzynę. Opłaty starto-
we wynoszą 10 zł, a w mistrzostwach 
Polski – 30 zł. Przeważnie wszystkie 
starty, czyli ja- kieś 200 zł, dzieci po-

krywają z własnych 
oszczędności. Same 
też kupują sprzęt 
– wylicza prezes.
Jego organizacja wy-
daje rocznie 18,5 tys. 

na trenerów, a dopła-
ta samorządu wynosi 

12 tys. zł. 5 tys. kosztują 
wyjazdy, a 1 tys. sprzęt. – Dofinan-

sowanie z gminy jest za małe. Klub stoi 
na rodzicach i sponsorach – podkreśla 
Patulski.
15 kwietnia „Olimp” uzyskał status 
organizacji pożytku publicznego. 
Dzięki temu może zbierać pieniądze 

z tzw. jednego procenta odpisywanego 
przez podatników. W tym roku dało to 
sumę ok.3 tys. zł. Zawodnicy opłacają 
miesięczną składkę w wysokości 5 zł. 
– Ale jeśli ktoś nie ma, nie wymaga-
my – zaznacza prezes. – Największą 
bolączką jest brak transportu.

dopóki będzie istniał
Młodzież prezentuje się na zawodach 
w jednolitych strojach z logo klubu. To 
ją wyróżnia. Na brzeskich kolarzy zwró-
cił uwagę nawet wiceprezydent Tarno-
wa i zamiast wręczać nagrody pokiwał 
głową: – Ale macie ładne stroje…
W sekcjach trenują już ośmioletnie dzie-
ci. Maturzyści odchodzą, ale wracają, 
by poprowadzić treningi lub zawody. 
Rowerzyści dojeżdżają nawet z Bochni. 
– Mówią, że dopóki „Olimp” będzie ist-
niał, przyjadą – uśmiecha się Patulski.
Wszyscy ćwiczą dwa razy w tygodniu 
po dwie lub trzy godziny. Starsi sami 
dobierają się w grupy i wybierają trasę. 
W zimie najmłodsi obowiązkowo chodzą 
na basen i korzystają z trenażera. – Jak 
pogoda pozwoli, organizujemy biegi 
przełajowe w lesie szczepanowskim, 
w… śniegu – opisuje pomysłowość 
wolontariuszy Patulski. – Dla dzieci to 
niesamowita atrakcja – dorzuca.
Ci, którzy ćwiczą w „Olimpie”, śmieją 
się nawet po wywrotkach. Na szczęście 
poważnych wypadków nie było. Mimo 
to za brawurę grożą surowe kary, z za-
kazem startu w zawodach łącznie.
Treningi uzupełniają obozy kondycyj-
ne w Uściu Gorlickim nad zalewem 
Klimkówka.
Klub zaangażował się też w działalność 
profilaktyczną. W czasie ferii zimowych 
zorganizował tygodniową szkółkę nar-
ciarską dla 40 dzieci z biednych rodzin. 
Do dyspozycji wszystkich młodych 
parafian jest siłownia i stoły pingpon-
gowe. – Nikomu nie żałujemy. Dopóki 
alarm na plebanii się nie włączy, można 
z nich korzystać – żartuje szef klubu.

zbudować na skale
– Jeśli chodzi o piłkę nożną, to mamy 
„ściąg” ludzi – komentuje prezes. – Na-
wet dziewczyny zaczynają kopać.
Niestety, ocena nie zawsze wypada 
tak dobrze. – Dziwię się młodzieży. 
W Brzesku jest tyle klubów, a dzieci 
trzeba namawiać. Kiedyś ćwiczyli-
śmy w trudniejszych warunkach… 
– wzdycha. Jego klub rozwija się, mimo 
to Mieczysław Patulski zdaje sobie 
sprawę z zagrożenia: – Chciałbym, by 
organizacja na tyle wrosła w środowi-
sko, żebym miał pewność, iż jak odejdę, 
to sekcje nie znikną.

Iwona DOJKA
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Tekst i fot. Karina GAWEł

Sport (prawie) od kołyski
Brzescy trenerzy siatkówki, tenisa i piłki 
nożnej wyznają zasadę „czym skorupka 

za młodu nasiąknie...”  Być może uda im 
się wyłonić przyszłe gwiazdy sportu.

Na kortach tenisowych OKS-u Grze-
gorz Wójciak trenuje sześcio- i sied-
miolatki w minitenisie. Już teraz 
wszyscy chętni mogą zapisywać swoje 
pociechy na zajęcia. Treningi odby-
wają się trzy razy w tygodniu, a od-
płatność za nie to 210 zł za pół roku. 
Obecnie grupa liczy sześć osób.

Marcin Imiołek jest trenerem 22 
chłopców z klas pierwszych, drugich 
i trzecich podstawówek. Pod jego 
skrzydłami rozwijają się przyszłe 
gwiazdy polskiego footballu. Każdy 
z chłopców chce zostać sławnym piłka-
rzem, jak Ronaldo czy Eto’o. Treningi 
zaczynają się od zabaw, aby oswoić 
ich z piłką. Dzieci poznają zasady 
i podstawy gry. Drużyna uczestniczyła 
w turniejach młodych kadetów, np. 
w międzynarodowych rozgrywkach na 
Słowacji w czerwcu tego roku. Treningi 
odbywają się trzy razy w tygodniu 
w hali OKS-u koło Parku Götzów lub 
na boisku obok. Nabór ruszy 20 lipca 
w szkołach podstawowych.

Uczennice klas trzecich i czwartych 
trenują minisiatkówkę pod okiem 
urszuli Gancarz, nauczycielki wy-
chowania fizycznego w SP nr 2 oraz 
rehabilitantki. W sekcji ćwiczy około 
20 dziewcząt. Zajęcia odbywają się 
trzy razy w tygodniu na sali gimna-
stycznej. Nabór ruszy wraz z rozpo-
częciem roku szkolnego.

Kazimierz Sproski jest trenerem sekcji minisiatkówki chłopców w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Brzesku. Obecnie opiekuje się 16 zawodnikami, przede 
wszystkim z klas czwartych. Nabór rozpocznie się z początkiem roku szkolnego. 
Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu. Podopieczni Kazimierza Sproskie-
go pięć razy brali udział w finałach Mistrzostw Polski w minisiatkówce oraz 
w kategorii młodzików.






