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Zapraszamy do lektury
Powoli zbliża się wrzesień, a wraz z 

nim dzień, w którym radni wydadzą 
opinię na temat lokalizacji brzeskie-
go zjazdu z autostrady. Tymczasem 
cały czas nadchodzą do nas sygnały o 
niezadowoleniu wśród mieszkańców 
Jasienia, którzy zapowiadają przepro-
wadzenie spektakularnych akcji pro-
testacyjnych. W bieżącym numerze 
poświęcamy dwie strony na przedsta-
wienie ich argumentów i obawy. 

Innego rodzaju problemy, choć rów-
nież związane z drogą, mają miesz-
kańcy Wokowic, którzy w żaden spo-
sób nie mogą wyegzekwować zakazu 
przejazdu przez ich miejscowość dla 
kierowców ciężkich pojazdów. 

W ogóle w bieżącym wydaniu BIM-u 
temat związany z komunikacją prze-
wija się kilkakrotnie. Po sygnałach od 
użytkowników dróg zwracamy uwagę 
na centrum miasta zakorkowane z po-
wodu funkcjonujących tutaj płatnych 
parkingów. 

Polecamy również obszerny tekst 
traktujący o planowanej w przyszłości 

rewitalizacji (czy, jak kto woli, moder-
nizacji) brzeskiego Rynku. Przy okazji 
zachęcamy do dyskusji na ten temat. 
Bardzo chętnie opublikujemy każdą 
wypowiedź, zarówno akceptującą ten 
projekt jak i przeciwną pomysłowi.

A ponieważ dobiegają już końca wa-
kacje, nie mogło zabraknąć wspomnień 
z kolonii, wycieczek, czy modnych w 
okresie letnim pikników i festynów  
rodzinnych.   

Przedstawiamy również sylwetkę 
Marka Puzi na tle zakładu, którym 
kieruje. Prezes Małopolskiej Wytwór-
ni Maszyn obchodzi w tym roku 25-
lecie pracy zawodowej. A ponieważ 
oprócz tej pracy zajmował i zajmuje 
się także działalnością społeczną, to 
ma wiele do powiedzenia. 

Czy Okocimski Brzesko powinien 
powołać do życia drugą drużynę pił-
karską seniorów? Zastanawiamy się 
nad tym w dziale sportowym. I tutaj 
liczymy na opinie ze strony czytelni-
ków, zapraszając do lektury. 

REDAKCJA

Radni miejscy poczynili kolejny krok w kierunku przyśpieszenia realizacji  
planowanej budowy Centrum Biblioteczno-Edukacyjnego. Niedawno dokonali 
drobnych poprawek w tegorocznym budżecie gminy. Zabezpieczając środki na ten 
cel znacznie zwiększyli szanse na pozyskanie dofinansowania zadania z zewnątrz 



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

�

sierpień 2008CZYSTA GMINA

Segregacja w Gminie Brzesko

Niebieskie pojemniki i worki prze-
znaczone są na składowanie papieru i 
makulatury. Należy w nich gromadzić 
gazety, książki, czasopisma, zeszyty, 
kartony z opakowań, tekturę, torby 
papierowe i foliowane opakowania po 
mleku, napojach, sokach i papiero-
sach. Absolutnie nie powinno się do 
nich wrzucać kalki, papieru przebitko-
wego, celofanu, tapet, zatłuszczonego 
lub silnie zabrudzonego papieru i opa-
kowań po mrożonkach. 

Kolor zielony zarezerwowany jest 
dla szkła. Można więc do takich konte-
nerów i worków wrzucać w miarę czy-
ste butelki, słoiki, szklane opakowania 
po artykułach spożywczych. Można 
przy tym zadać sobie odrobinę trudu 
i pousuwać z tych opakowań wszelkie 
metalowe elementy. Należy przy tym 
pamiętać, że zielone pojemniki nie są 

Kolorowe worki i kontenery

przeznaczone na naczynia porcelano-
we i fajansowe, szkło okienne, zbrojo-
ne, szyby samochodowe, opakowania 
po lekarstwach i szkło zabrudzone far-
bami lub smarami. 

Worki i kontenery koloru żółtego słu-
żą do zbierania w nich tworzyw sztucz-
nych, a więc plastikowych opakowań, 
butelek po szamponach i środkach hi-
gienicznych, folii opakowaniowej i in-
nych czystych przedmiotów z plastiku. 
Dobrze jest przed wrzuceniem takiego 
plastikowego opakowania do pojemni-
ka dokładnie go zgnieść. Nie powinny 
się w tych pojemnikach znaleźć butel-
ki po olejach, środkach chemicznych, 
jednorazowe naczynia po posiłkach i 
styropian. 

Do pomarańczowych kontenerów i 
worków powinna trafić zużyta odzież 
tekstylia takie jak swetry, bielizna, 

obrusy, pościel, koce i kołdry. Oczywi-
ście wszystkie te przedmioty powinny 
być w miarę czyste. A przed wrzuce-
niem starego ubrania do pojemnika 
warto przeszukać na wszelki wypadek 
kieszenie, aby upewnić się, czy nie zo-
stało w nich coś cennego. 

W brązowych workach i kontene-
rach składuje się metal – aluminiowe 
puszki po napojach, zakrętki, pusz-
ki po konserwach, folie aluminiowe i 
metalowe, a także drobny złom. Nie-
wskazane jest wrzucanie puszek po 
lakierach, farbach oraz części maszyn 
i pojazdów. 

Jest również sposób na zagospodaro-
wanie odpadów organicznych. Resztki 
żywności, odpadki po owocach i wa-
rzywach, fusy po kawie i herbacie, 
zwiędłe kwiaty, chwasty, liście, ścięte 
gałęzie drzew, ziemia ogrodowa i kora 
mogą posłużyć jako naturalny nawóz 
organiczny w przydomowym ogródku 
czy też na działce. 

Cieszyć może fakt, że z roku na rok 
coraz więcej mieszkańców zajmuje się 
segregacją odpadów. W 2001 roku ze-
brano 18 ton papieru, 33 tony szkła, 
prawie 7 ton plastiku i 0,7 tony me-
talu. Dwa lata później już 43 tony pa-
pieru, 84 tony szkła, 73 tony plastiku 
i ponad 2 tony metalu. Teraz te liczby 
są jeszcze większe. 

Władze gminy przy okazji za naszym 
pośrednictwem ostrzegają, że istnieją 
pewne zasady korzystania z pojem-
ników na śmieci. W pojemnikach nie 
wolno gromadzić śniegu, lodu, gorą-
cego popiołu i żużla, gruzu, szlamu, 
substancji toksycznych, żrących i wy-
buchowych, a także niekomunalnych 
odpadów pochodzących z działalności 
gospodarczej. Niedopuszczalne jest 
spalanie w pojemnikach jakichkolwiek 
odpadów komunalnych. Niewskazane 
jest wypełnianie pojemników odpada-
mi roślinnymi, które powinny zostać 
przerobione na kompost. ZS 

Już od lat władze gminy Brzesko promują akcję segregacji odpadów komunalnych. 
W wielu miejscach miasta ustawione są kolorowe kontenery. Każdy kolor oznacza 
inny rodzaj surowców wtórnych. Do dyspozycji mieszkańców pozostają też kolorowe 
worki, które w cenie 2 złotych za sztukę można zakupić w Brzeskich Zakładach 
Komunalnych lub u pracowników transportujących śmieci. Korzyści z segregacji są 
olbrzymie. Dzięki niej można zaoszczędzić na eksploatacji wysypisk. Poza tym w ten 
sposób posegregowane odpady mogą zostać przetworzone w procesie recyklingu. 

Dioksyny to najbardziej toksyczne 
substancje, 10 tysięcy razy bardziej 
trujące niż cyjanek potasu. Powodu-
ją powstawanie komórek nowotworo-
wych, osłabiają system odpornościowy, 
uszkadzają nerki i wątrobę, wywołują 
bolesne wysypki alergiczne, powodują 
zaburzenia hormonalne, mogą też do-
prowadzić do uszkodzenia płodu w ło-
nie matki. 

Aż 80 procent odpadów komunal-

nych, z którymi mamy na co dzień do 
czynienia, nadaje się do segregacji. 
Połowa z nich to odpady biologiczne, a 
druga połowa to surowce wtórne. 

Dość powszechny staje się zwyczaj 
ogrzewania mieszkań przez  spalanie 
plastikowych i gumowych wyrobów. 
To pozorna oszczędność. Bo być może 
wydaje się na opał tylko nieco mniej 
pieniędzy, ale rujnuje się organizm 
własny, rodziny i sąsiadów. A na doda-
tek niszczy się w ten sposób środowisko 
naturalne, a żywotność kominów i pie-
ców zostaje znacznie skrócona. ZS

Stop spalaniu odpadów komunalnych!
Niebezpieczne dioksyny

Czy wiecie, że aż 90 procent niezwykle 
groźnych substancji zwanych dioksynami 
powstaje podczas spalania odpadów komu-
nalnych w indywidualnych gospodarstwach 
domowych? Tworzą się one nie tylko pod-
czas spalania tych odpadów w węglowych 
piecach, ale także w ogniskach. 

Na każdym brzeskim osiedlu znajdują się kontenery 
na odpady segregowane - fot. Marek Kotfis
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Ulica Berka Joselewicza, środa, 
wczesne godziny przedpołudniowe. 
Śmieciarka  Brzeskich Zakładów 
Komunalnych majestatycznie prze-
mieszcza się stając co kilka metrów. 
Samochód porusza się prawą stroną 
jezdni. Lewy pas zajęty jest przez 
zaparkowane pojazdy. Za śmieciar-
ką ustawiają się kolejno samocho-
dy, których kierowcy chcieliby jak 
najszybciej dostać się do ulicy Gło-
wackiego lub choćby do miejsca, w 
którym rynek ustępuje miejsca ulicy 
Mickiewicza. Uczucie niecierpliwości 
udziela się wszystkim. Trudno mieć 
pretensje do pracowników BZK, któ-
rzy terminowo wykonują swoją po-
winność. Nie można też narzekać 
na parkujących w tym miejscu. Ko-
rzystają przecież przestrzeni prze-
znaczonej do tego na mocy uchwały 
Rady Miejskiej.

Ulica Legionów Piłsudskiego. Od-
cinek biorący swój początek przy sta-
rym Domu Towarowym, a kończący 
się przy zbiegu z ulicą Uczestników 

Ruchu Oporu. Dzień i godzina nie-
ważne. Z przodu dostawczy samo-
chód, którego kierowca z mozołem 
stara się wjechać na podwórze jed-
nego z mieszczących się tutaj skle-
pów. Pole manewru ma ograniczone, 
bo lewy pas jezdni jest szczelnie wy-
pełniony zaparkowanymi pojazdami. 
Za dostawcą podenerwowany kie-
rowca pośpiesznego autobusu, który 
w żaden sposób nie może zrozumieć, 
dlaczego około trzydziestometrowy 
dystans musi pokonywać w ciągu 
kilku wlokących się w nieskończo-
ność minut. Autobus nie mieści się 
na ulicy. Prawym lusterkiem nie-
mal ociera się o betonowe ogrodze-
nie. Przechodnie z trwogą w oczach 
czmychają przed natrętem.

Ulica Sobieskiego. I tutaj wybór 
dnia i godziny nie ma znaczenia. 
Obowiązuje tu ruch jednokierun-
kowy, ale tylko prawym pasem, bo 
lewy „pracuje” jako parking. Dro-
ga kończy się u wylotu, z którego 
można skręcić w lewo na Ogrodową 

Zakorkowane centrum
Parkingi utrudniają przejazd

Na płatne parkingi w Brzesku psioczą nie tylko ci, którzy zmuszeni są z nich korzystać. Nie 
tylko właściciele sklepów i zakładów usługowych, które znajdują się w miejscach przylegają-
cych do miejsc postojowych. Najbardziej narzekają kierowcy, którzy wcale nie chcą parkować, 
a jedynie szybko i bezpiecznie przejechać przez zakorkowane ulice. 

lub w prawo na ulicę przylegającą 
do Placu Kazimierza Wielkiego. I 
to jest jeszcze jeden przyczynek do 
tworzących się w tym miejscu kor-
ków. Dawniej samochody ustawiały 
się na obu pasach jezdni, w zależ-
ności od tego, w którą stronę chciał 
skręcić kierowca. Teraz zarówno 
„lewoskrętni” jak i „prawoskrętni” 
mają do dyspozycji tylko prawy pas. 
Toteż wyjazd stąd też zajmuje sporo 
czasu, a powietrze tężeje od wydo-
bywających się spalin, które ponad 
normę gęstnieją zamiast rozpłynąć 
się w atmosferze. 

Pewien tarnowski prokurator 
twierdzi, że wyznaczanie płatnych 
parkingów w ciągu drogi niekoniecz-
nie jest zgodne z prawem. Uważa, 
że skoro płaci się za postój na takiej 
ulicy, to równie dobrze można byłoby 
pobierać opłaty za sam przejazd. Bo 
kierowca parkujący i przemieszcza-
jący się to równoważni użytkownicy 
tej drogi. Oczywiście zlikwidowanie 
opłat za parkowanie problemu by 
nie rozwiązało, bo samochody i tak 
byłyby w tych miejscach pozostawia-
ne. Logicznym rozwiązaniem byłaby 
likwidacja na tych ulicach postojo-
wych miejsc w jakiejkolwiek formie. 
Faktem jest, że Brzesko nadmia-
rem parkingów nie grzeszy. Mimo 
wszystko problem istnieje, a nas in-
teresuje, jakie poglądy na tę sprawę 
mają zmotoryzowani Czytelnicy. 

Zofia Sitarz

Niektórymi ulicami Brzeska ciężko przejechać - fot. Marek Kotfis
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Utopia czy realna przyszłość?

O planowanej rewitalizacji lub – jak 
kto woli – przebudowie brzeskiego ryn-
ku słyszało wielu, jednak mało kto ma 
wyobrażenie, jaki kształt przybrałoby 
to miejsce po zrealizowaniu pomysłu. 
Mało tego, nie brak głosów krytyki ze 
strony tych, którzy obawiają się, że z 
centralnego placu Brzeska zniknie zie-
leń, a Rynek zamieni się w brukowany 
czworokąt. To błędne wyobrażenie. W 
aktach Urzędu Miejskiego spoczywa 
już tak zwany projekt domyślny opra-
cowany przez specjalistyczną firmę 

Rynek do rewitalizacji

ściśle z konserwatorskimi wytycznymi. 
Jego konstruowanie poprzedziły też 
wizje lokalne przeprowadzone na ryn-
kach w Bochni, Gorlicach, Jaśle, Koła-
czycach, Krakowie, Krośnie, Tarnowie 
i Żmigrodzie. Po przestudiowaniu tego 
projektu możemy zapewnić, że zieleń w 
tym miejscu rozwijać się będzie bujnie, 
a cały Rynek zyska na atrakcyjności. A 
władzom miasta głównie o podniesie-
nie tej atrakcyjności chodzi. Bo gołym 
okiem widać, że zabytkową część mia-
sta już od wielu lat trawi degradacja 

gospodarcza, społeczna i turystyczna. 
Po oddaniu do użytku obwodnicy brze-
ski Rynek stracił na swoim dawnym 
znaczeniu. Nie jest już centrum han-
dlowym i usługowym. Omijają go ci, 
którzy przez miasto do tej pory tylko 
przejeżdżali. Trzeba przywrócić mu 
więc dawne funkcje, poszerzając ich 
pakiet o nowe. To jest możliwe, a my 
spróbujemy przekonać Czytelników, że 
rozwiązanie, nad którym pracują brze-
scy urzędnicy, jest w stu procentach 
słuszne. 

Światło, powietrze i przestrzeń
To fakt, że powierzchnia trawników 

zdecydowanie ulegnie zmniejszeniu, 
ale zieleń pozostanie i to w bardziej, 
niż dotychczas, uregulowanej formie. 
Wszystkie rosnące teraz drzewa i krze-
wy (za wyjątkiem niektórych okazów, 
które uległy degradacji) pozostaną przy 
Rynku, a nadto zostaną uzupełnione 
egzemplarzami, które do tej pory tutaj 
nie występowały. Owszem, przeważać 
będzie kostka kamienna, ale wszystko 
zostało tak zaprojektowane, aby równo-
waga ekologiczna została zachowana. 
Z ulic od strony południowej i zachod-
niej zniknie asfalt, a zastąpi go bruk.  

Czy jest możliwe, żeby w przyszłości najbardziej sztandarowe imprezy kulturalne w 
mieście (Dni Brzeska, Pożegnanie Lata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto 
Chleba) odbywały się w innym miejscu niż na Placu Kazimierza Wielkiego? To jest realne. 
I nie chodzi tu bynajmniej o przeniesienie tych imprez na Ranczo Pasja, o czym plotkuje 
się już od kilku lat. My mamy na myśli brzeski Rynek, a placem, który stałby się letnim 
centrum kulturalnym miasta mogą zostać w przyszłości popularnie zwane przez brzesz-
czan Planty. To nie jest fikcja, aczkolwiek może minąć sporo czasu, zanim dojdzie do 
realizacji ambitnego planu naszych władz, zrodzonego już wiele lat temu. 
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Stanie się tak dlatego, że obie ulice zo-
staną wyłączone z ruchu drogowego. 
Nie będzie też tutaj miejsc parkingo-
wych, bo zastąpią je tak zwane ciągi 
komunikacji pieszej. Tak więc powie-
trze będzie tutaj zdecydowanie lżejsze 
niż obecnie. 

Na samej płycie rynku zwiększy się 
jej powierzchnia użytkowa, którą będzie 
można wykorzystać głównie pod oka-
zjonalną działalność handlową. Kon-
serwator zabytków zastrzegł jednak, 
aby dotychczasowe ciągi piesze (alejki) 
zostały odpowiednio wytyczone i biegły 
tradycyjną (a więc historyczną) trasą. 
Cały rynek będzie mógł być wypełniony 
widownią podczas kulturalnych imprez 
masowych, o których wspominamy we 
wstępie. Ważne jest to, że obrys rynku 
pozostanie w niezmienionym kształcie. 

Zmieni się również układ oświetle-
nia. Projekt przewiduje rozmieszczenie 
na obrzeżach i wewnątrz placu lamp z 
jednym, dwoma i czterema kloszami. 
Spowoduje to, że wieczorem i w nocy 
rynek dzięki tej iluminacji będzie cały 
czas eksponowany, a otaczające go za-
bytkowe kamienice i kościół św. Jaku-
ba będą doskonale widoczne bez wzglę-
du na porę. 

Florian i fontanna
Jeśli ktoś martwi się o jedyny w 

Brzesku pomnik, czyli figurę świętego 
Floriana, to może spać spokojnie. Tu-
taj nawet nie trzeba było opinii kon-
serwatora zabytków, żeby w projekcie 
uwzględnić jego dotychczasową loka-
lizację. Po rewitalizacji będzie jednym 
z najjaśniejszych punktów miasta. Po-
nieważ niedawne prace archeologiczne 
potwierdziły, że właśnie w tym miejscu 
znajdował się niegdyś brzeski ratusz, 
to jego obrys wyznaczony zostanie 
przez czworokątny układ lamp umiesz-
czonych w podłożu. To może dawać nie-
zapomniany efekt. 

Zupełnie nowym elementem będzie 
fontanna. Stanie ona w miejscu daw-
nego poidła, czyli przy południowej 
ścianie Rynku, oczywiście wewnątrz 
płyty. Takie usytuowanie zastrzegł 
konserwator, ze względu na historycz-
ne położenie. Decydujące znaczenie ma 
też korzystne zacienienie i oddalenie od 
ciągów ruchu drogowego. 

Taras i scena
Kolejną nowością ma być taras wi-

dokowy, który przylegać będzie do 
południowej pierzei. Usytuowanie ta-
rasu akurat w tym miejscu ma swoje 
uzasadnienie. Przede wszystkim w 
tym miejscu jest już podwyższenie, a 
przecież sama nazwa „taras widokowy” 
wskazuje, że musi on być położony po-

wyżej terenu. Poza tym, naj-
bardziej atrakcyjne widoki 
gwarantują północna pierze-
ja, stojący centralnie pomnik 
św. Floriana oraz kościół św. 
Jakuba, którego renowacja 
także została ujęta w pro-
gramie rewitalizacji.

Taras to wymarzone miej-
sce do umieszczenia na nim 
kawiarnianych ogródków, 
które na pewno stanowić 
będą atrakcyjne miejsce 
spotkań samych mieszkań-
ców Brzeska i turystów. 
Trudno wyobrazić sobie, 
co stanie się ze znajdujący-
mi się teraz w tym punkcie 
sklepów i siedzibą PSS-u, 
ale pozostaje mieć nadzie-
ję, że jakieś kompromisowe 
rozwiązanie na pewno się 
znajdzie. 

Po łudniowo-wschodni 
punkt rynku zarezerwowany 
ma być na miejsce pod prze-
nośną scenę. Autorzy projek-
tu domyślnego przewidują 
poprowadzenie do tego miej-
sca wszelkich wymaganych 
podłączeń technicznych. To 

właśnie na tej scenie odbywałyby się 
wszystkie najważniejsze imprezy ma-
sowe. 

Całość uzupełniać będzie kwadratowy 
ciąg ławek, niewykluczone, że i gdzieś 
na samej płycie znajdzie się miejsce 
dla jeszcze jednego ogródka kawiarnia-
nego. Kramy i stragany znajdować się 
będą przy wschodnim skrzydle. 

Kiedy?
Wprawdzie pisząc o rewitalizacji uży-

wamy zwrotów sugerujących, że jest to 
melodia niedalekiej przyszłości, ale może 
okazać się, że na realizację tych zamierzeń 
przyjdzie jeszcze poczekać. Władze gminy 
zabiegają o pozyskanie na ten cel środków 
z zewnątrz, bo bez nich bardzo trudno bę-
dzie wprowadzić zamiary w czyn. 

Przypomnijmy, że rozmowy na temat 
współpracy w tym zakresie ze stroną nor-
weską spełzły na niczym, mimo obiecujące-
go wstępu. Ale Norweski Mechanizm Ope-
racyjny to nie jedyne potencjalne źródło 
finansowania. 

Zwracamy też uwagę, że opisaliśmy fu-
turystyczny kształt rynku na podstawie 
projektu domyślnego, czyli już sama ta 
nazwa oznacza, że nie jest to jeszcze wizja 
ostateczna. Ocenę projektu pozostawiamy 
naszym Czytelnikom. 

Zofia Sitarz 
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W stronę samodzielności

-Spotkania z psychologiem i doradcą 
zawodowym pozwoli, szczególnie nie-
pełnosprawnym, umocnić swoją pozy-
cję na rynku pracy – mówi kierownik 
projektu Aneta Żółta. -Osoby takie 
mają czasem ogromne problemy z za-

To hasło zajęć, w jakich biorą udział osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Brzeska, Zawady Uszewskiej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 
usamodzielniające się (wychodzące z Domu Dziecka) organizowane przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Szkolą się one w trzech zawodach – florysta, mon-
ter i handlowiec, przy czym jak podkreślają organizatorzy kursu wybór zawodów uza-
leżniony został od zainteresowania jego uczestników. Szkolenie potrwa do końca roku i 
kosztować będzie 180 tysięcy złotych, które PCPR pozyskało z funduszy unijnych.

Kurs organizowany będzie dla 
chętnych do pracy w dwóch profe-
sjach – florystki i handlowca, weź-
mie w nim udział 20 pań. Szkolenie 
składać się będzie z części prak-
tycznej i teoretycznej. W czasie 
pierwszej z nich bezrobotne będą 
nabierały praktycznych umiejęt-
ności niezbędnych do wykonywa-
nia danego zawodu. Sporą część 
drugiej stanowić będą spotkania 
z psychologiem i doradcą zawodo-
wym. 

-Kobiety, które długo nie praco-

Dla bezrobotnych kobiet

wały tracą wiarę w siebie 
i we własne możliwości. 
Rady psychologa i dorad-
cy zawodowego pozwolą 
to zmienić, umocnią w 
ten sposób pozycję tych 
kobiet na rynku pracy 
– mówi dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Krystyna Put. 

Panie znajdujące się w 
trudnej sytuacji material-
nej mogą także liczyć na 
zasiłek celowy na zakup 

niezbędnych w czasie kursu rze-
czy. I to nie będzie jedyna pomoc 
dla nich w związku ze szkoleniem.

-Kobiety, które mają małe dzieci 
nie będą musiały się o nie martwić, 
bowiem zapewnimy maluchom od-
powiednią opiekę – dodaje dyrek-
tor Put. (zs)

130 tysięcy złotych otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku 
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych kobiet z terenu gminy. Przeznaczony on jest dla pań, które z róż-
nych względów przez długi okres wyłączone były z życia zawodowego. Inne do-
datkowe warunki do spełnienia dla kursantek to wiek do 40 lat. 

prezentowaniem swoich umiejętności.
Agnieszka Sieniatecka specjalista 

ds. promocji dodaje, że zaniżona samo-
ocena obniża zdolność szukania pracy i 
utrzymania się na danym stanowisku.

-Ale w dobie, kiedy zmieniają się 

warunki na rynku pracy, zwiększają 
się szanse niepełnosprawnych na po-
zyskanie pracy – mówi.

Jednym z uczestników kursu jest 
Marek Ćwioro z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Brzesku. Trzeba było 
widzieć jego radość i niecierpliwe ocze-
kiwanie na rozpoczęcie kursu, żeby 
zrozumieć, jak cenna jest to inicjaty-
wa. Marek zaprawiony jest w pracy 
budowlanej. Najmuje się do każdej 
nadarzającej się roboty.  Gwarantuje-
my, że każdy pracodawca byłby z niego 
zadowolony. Teraz Marek ma szansę 
zdobyć dokument potwierdzający jego 
fachowość i kwalifikacje. Pozostaje ży-
wić nadzieję, że wkrótce znajdzie stałe 
zatrudnienie. A takich jak Marek jest 
więcej. (zs)

Na konto Powiatowego Urzędu Pra-
cy wpłynęło około 600 tysięcy złotych. 
To jest efekt wniosku złożonego do 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
Dodatkowe środki posłużą na doposa-
żenie lub wyposażenie nowych miejsc 
pracy. 

Pracownicy PUP liczą na to, że dzię-
ki pozyskanym środkom uda się prze-
zwyciężyć bierność zawodową u tych, 

Aktywizacja bezrobotnych

którzy znajdą pomysł na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na własną 
rękę. Osoby, które opracują sensowny 
wniosek, mogą liczyć na wsparcie ze 
strony Powiatowego Urzędu Pracy. 

Każdy, kto zechce skorzystać z tej 
pomocy, może liczyć na poradnictwo 
zawodowe. Anna Szczepaniec, dy-
rektor PUP, zapewniła nas, że z do-
świadczenia wynika, iż osoby, które 

wcześniej postawiły na działalność 
usługową (budownictwo, motoryzacja, 
fryzjerstwo, kosmetyka gastronomia, 
czy też ubezpieczenia), mocno stoją na 
rynku pracy. Niektórzy decydują się 
na podjęcie działalności zgoła egzo-
tycznej, na przykład strzyżenie psów, 
montaż kolektorów słonecznych, wy-
rób biżuterii, a nawet prowadzenie 
internetowej bazy noclegowej. 

Coraz więcej osób decyduje się na 
podjęcie działalności gospodarczej. W 
2006 roku ze wsparcia Powiatowego 
Urzędu Pracy dotującego rozpoczęcie 
działalność gospodarczą skorzystały 
83 osoby, w 2007 roku już 131, a w 
pierwszych siedmiu miesiącach bieżą-
cego roku 100 osób. MK

30 bezrobotnych osób może skorzystać z najnowszej oferty Powiatowego Urzędu Pracy, 
który dzięki dotacji pozyskanej z Funduszu Pracy może wesprzeć chętnych uruchomić własną 
działalność gospodarczą. Starczy też pieniędzy na zatrudnienie 16 innych osób. 
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Spacerowicze, rodzice spędzający tu 
wolny czas ze swoimi dziećmi, przy-
padkowi przechodnie, którzy skracają 
sobie tędy drogę między ulicą Legio-
nów Piłsudskiego, a ulicą Uczestników 
Ruchu Oporu czy Placem Kazimierza 
Wielkiego, wreszcie zakochani, a nawet 
– co będziemy ukrywać – wagarowicze. 
Wszyscy oni od dawna utyskiwali na 
sfatygowane asfaltowe alejki, które 
bardziej przypominały motocrossowy 
tor niż bezpieczne szlaki asfaltowe. Ła-
two tutaj było skręcić nogę (że nikomu 
się to nie przytrafiło?), w najlepszym 
wypadku stracić obcas. Rodzice z trwo-
gą malowaną na twarzy przyglądali 
się, jak ich jeszcze nieudolnie kroczące 
pociechy usiłowały rozpędzić się tymi 
ścieżkami przetrwania. Na rozchwiane 
huśtawki, czy na zjeżdżalnię pokrytą 
blachą najeżoną wystającymi zadziora-
mi dzieci po prostu miały zakaz wstę-
pu. Od początku sierpnia rozpoczął się 
pierwszy etap prac, których celem jest 
poprawa estetyki i funkcjonalności nie 
tylko Ogródka, ale i przyległych doń te-
renów. 

- No, no, no? – mruknął z uznaniem 
około 40-letni mężczyzna, kiedy które-
goś dnia zaglądnął tutaj ze swoją córką 
i ujrzał nowe urządzenia do zabaw dla 
dzieci, a obok zniszczonej alejki palety 

Remonty w ogródku
To dopiero początek

brukowej kostki – Nareszcie coś się w 
tym mieście dzieje. Najpierw hotspoty, 
teraz remont Ogródka. Widać władze 
dostrzegają i takie potrzeby mieszkań-
ców. 

Czym gmina bogata
- Te prace to dopiero początek więk-

szego projektu, którego założeniem 
jest zagospodarowanie Ogródka Jor-
danowskiego, w którego sąsiedztwie 
stanie przecież Regionalne Centrum 
Biblioteczno-Edukacyjne. Chodzi o to, 
żeby oba obiekty współgrały ze sobą. 
Istotnym motywem jest również to, że 
Ogródek faktycznie od dłuższego czasu 
wymagał ingerencji brygad remonto-
wych – mówi Henryk Piela z Urzędu 
Miejskiego. 

W tym pierwszym etapie zaplano-
wano wyłożenie kostką brukową alejki 
biegnącej od strony sklepu Alti w kie-
runku postoju taksówek z odnogą w 
stronę bramy przy ulicy Uczestników 
Ruchu Oporu. Kosztuje to 140 tysięcy 
złotych i całą kwotę na to zadanie wyło-
żył Urząd Miejski z własnej kasy. 

Już teraz, wchodząc od strony uli-
cy Legionów Piłsudskiego, można za-
uważyć po prawej ręce plac zabaw dla 
dzieci wyposażony w nowe, estetyczne i 
zapewniające bezpieczeństwo urządze-

nia. Stare jeszcze pozostały, ale – jak 
zapewniają pracownicy Urzędu Miej-
skiego – te, które nie nadają się do dal-
szej eksploatacji, zostaną usunięte. Na 
swoim miejscu na pewno pozostanie ob-
legana zwykle przez dzieci mini ściana 
wspinaczkowa. Nowe urządzenia wraz 
z montażem to był dla władz gminy wy-
datek rzędu 14 tysięcy złotych. 

Według koncepcji opracowanej  
w brzeskim magistracie w nowe urzą-
dzenia mają być wyposażone w su-
mie cztery place zbaw, a to oznacza, 
że przybędą nowe takie miejsca jak  
w Ogródku. Pojawić się mają też nowe 
ławki i estetyczny system oświetlenia. 
To jednak zadanie na przyszłość. Na 
razie realizowane są te zadania, na 
które gminą aktualnie stać.

Pora na stary dworzec
Trzeba tu wyjaśnić, że władze gminy 

wydały już w tym roku 90 tysięcy zło-
tych na wyposażenie innych placów za-
baw. Nowe urządzenia trafiły na ulicę 
Browarną, Zielonkę, do Okocimia, na 
Słotwinę i na podwórko Przedszkola 
nr 7. Ponadto uruchomiono zupełnie 
nowe place zabaw w Porębie Spytkow-
skiej i Buczu. 

Wracając do Ogródka, trzeba dodać, 
że w lipcu – jak co roku – przedsta-
wiciele Brzeskich Zakładów Komu-
nalnych i Urzędu Miejskiego dokonali 
inwentaryzacji znajdujących się tutaj 
urządzeń. Dokładnie ustalono, które z 
nich zostaną odnowione, a które – ze 
względu na znaczny stopień zużycia 
– zostaną usunięte. 

Niektórzy zastanawiają się, jaki los 
spotka straszący fundament będący 
jedynym wspomnieniem po istnieją-
cym kiedyś tutaj przedszkolu. Okazuje 
się, że nie zostanie wyburzony. Jednak 
nikt nie pozostawi go też samemu so-
bie w takim stanie, w jakim obecnie 
się znajduje. Ma posłużyć jako podłoże 
pod scenę tzw. „Zielonego Teatrzyku”. 
Czyli znowu w to miejsce powróci te-
atr. 

Wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel poin-
formował nas, że w dalszej perspekty-
wie remontowi poddany zostanie też 
Plac Żwirki i Wigury sąsiadujący rów-
nież z Ogródkiem Jordanowskim.

- Realizujemy projekt, który ma na 
celu dopasowanie do siebie pod wzglę-
dem estetycznym i architektonicznym 
trzech przylegających do siebie miejsc: 
Ogródka, starego dworca autobusowe-
go i miejsca, w którym stanie Centrum 
Biblioteczno-Edukacyjne – powiedział 
wiceburmistrz BIM-owi. Zofia Sitarz 

Długo oczekiwane prace remontowe, na które czekali (bez względu na wiek) wszyscy użyt-
kownicy Ogródka Jordanowskiego, ruszyły z początkiem sierpnia. Na początek przystąpiono 
do wyściełania ogródkowych alejek kostką brukową. Pojawiły się też nowe urządzenia na 
jednym z usytuowanych tutaj placach zabaw dla dzieci. To tylko część robót zaplanowanych 
w tym miejscu i w najbliższej jego okolicy. Realizowany jest właśnie większy projekt. 

Burmistrzowi zależy na poprawie infrastruktury
i estetyki placów zabaw - fot. Marek Kotfis



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

10

sierpień 2008NIEBEZPIECZNIE NA DROGACH

-Jak jadę czasem do Tarnowa to wi-
dzę, jak koło cmentarza w Bielczy stoi 
ze dwadzieścia ciężarówek, czekają, aż 
policja odjedzie – mówi sołtys Wokowic, 
Marian Czarnik. 

Mieszkańcy już nawet nie mają siły 
narzekać. Bo zamieszanie z ciężarów-
kami zaczęło się już prawie osiem lat 
temu. Początkowo dało się to nawet 
wytrzymać, bo nie było ich zbyt wie-
le. Ale interes z wydobyciem żwiru w 
kopalniach na terenie gminy Borzęcin, 
więc i ciężkich aut przybywało. Wysta-
wiono znaki zakazu, ale trudno znaleźć 
kierowców, którzy by się do nich stoso-
wali. 

-Jeżdżą od świtu do nocy. A i w nocy 
nie ma spokoju. Przejść nie ma jak bo 
nie mamy we wsi chodnika, dzieci do 
szkoły trzeba odprowadzać za rękę. Na 
rower nie można wsiąść, bo do rowu 
mogą zepchnąć, bo za nic mają znaki 
i zakazy. Drogę nam już całkiem zruj-

Wokowice kontra ciężarówki
Nierówna walka

nowali, tu życia już nie ma – narzeka 
Teresa Gaczoł. 

Kto za to zapłaci?
-Dzieci w nocy się zrywają, spać nie 

mogą, bo taki huk, szklanki w kreden-

sie stukają. Dokąd tak będzie? - pyta 
Anna Wójcik. -Ale któregoś dnia tego 
nie wytrzymamy, wyjdziemy na ulicę i 
zablokujemy im drogę, bo dłużej już tak 
być nie może. Na drodze stoją znaki, że 
wozić mogą do 12 ton, ale przecież jak 
samochód ciągnie dwie wielkie naczepy 
to waży pewnie ze 60. A co się z domem 
dzieje, to serce się kroi. Dopiero kilka 
lat po remoncie a sufit i ściany całe 
popękane. Kto nam za to odda pienią-
dze?

-Wiem, że takie samochody muszą 
jeździć, ale byłoby całkiem inaczej, gdy-
by kierowcy stosowali się do znaków 
drogowych. Ja już nie pamiętam, kiedy 
ostatnio udało mi się przespać całą noc, 
bez nagłych i nieprzyjemnych pobudek. 
Jadą ciężarówy jedna za drugą aż szy-
by w oknach pękają. Mój dom stoi bli-
ziutko drogi, widzę jak z pęknięcia na 
ścianach pogłębiają się z dnia na dzień 
– skarży się Zyta Lech. 

-Nawet nie ma co marzyć, żeby wziąć 
wnuka na spacer i iść na spacer – mówi 
Maria Przybyło. -Jeszcze jak te cięża-
rówki jadą załadowane to jeszcze pół 
biedy, ale jak wracają to wszystkie 
domy się trzęsą, policja już przestaje 
reagować na to, co dzieje się na drodze. 
Przyjadą postoją i odjeżdżają – opowia-
da Maria Przybyło. 

Chwiejny most
Na łuku drogi stoi dom pani Wiesła-

wy Krawczyk. Wyremontowany kilka 
lat temu jest już, jak twierdzi właści-
cielka cały spękany i zniszczony. 

-W jednym z pomieszczeń mam obni-
żony sufit przy pomocy regipsów. Jest 
on już tak spękany, że4 proszę tylko 
Boga o to, żeby zawalił się kiedy nikogo 
nie będzie w domu. Sypią mi się tyn-
ki, pękają szyby w oknach. Naprawiam 
szkody, bo przecież nie będę mieszkała 
jak w stajni. Dzwoniłam do jednego z 

Huk pędzących ciężarówek, tumany kurzu wzbijające się na kilka metrów w górę. W całej 
wsi, w każdym domu, mimo czterdziestopniowego upału pozamykane okna. Ale otworzyć się 
nie da, bo hałas i smród są nie wytrzymania. Wąską drogą, na której próżno szukać śladów 
niedawnego remontu dzień i noc przejeżdżają setki ciężkich samochodów. Mieszkańcy wal-
czą, piszą petycje i protesty, głównie do właścicieli firm przewozowych i do policji, ale efektów 
nie ma. Funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce i nic nie stwierdzają. Kierowcy ciężarówek 
porozumiewają sie przy pomocy CB i ostrzegają jedni drugich, że „miśki suszą”. Mundurowi 
odjeżdżają i wtedy jest jeszcze gorzej, bo kierowcy nadrobić muszą stracone minuty.

Marian Czarnik od lat prowadzi nierówną walkę z ciężarówkami - fot. Zofia Sitarz
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przewoźników, którego ciężarówki czę-
sto jeżdżą po wsi. Powiedział mi, że jak 
mi się nie podoba, to mogę się przecież 
wyprowadzić. I tylko w niedzielę mamy 
spokój. Można otworzyć okna, posie-
dzieć przed domem.

-Remont gminnej drogi biegnącej 

– mówi sołtys Marian Czarnik. -Ale to 
nie jest jedyny problem z ciężarówkami. 
W ciągu drogi Biadoliny – Wokowice 
nad Uszwicą znajduje się most, które-
go nośność absolutnie nie jest dopaso-
wana do tonażu ciężkich samochodów. 
W czasie gdy przez niego przejeżdżają 
cały się chwieje i trzeszczy. To, że do tej 
pory nie doszło tam do żadnej tragedii, 
to naprawdę cud. 

Zygzakiem po autostradzie
Ciężarówki to nie jedyna zmora nę-

kająca mieszkańców Wokowic. Druga 
to planowana trasa autostrady. To, co 
do tej pory w tej sprawie się dzieje tego 
najtęższe umysły nie mogą pojąć. 

- O autostradzie mówi się już ze trzy-
dzieści lat – mówi Jerzy Wójcik. -Wy-
kupili kilka działek, wyburzyli domy i 
nic się dalej nie dzieje. 

Koło domu Wójcików ma przebiegać 
autostrada. Z  myślą tą już dawno się 
oswoili, ale mimo to pewnym zaskocze-
niem było dla nich, kiedy na początku 
tego roku przyjechali geodeci i wbili 
jakiś magiczny słupek kilka metrów 
od ich domu. 

-Dowiedzieliśmy się, że tędy ma ta 
autostrada przechodzić. Jak więc z 
tego wynika Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad kupiła dział-
ki, które są w znacznej odległości od 
planowanej drogi a nie zainteresowała 
się nawet tymi, które znajdują się za-
ledwie kilka metrów od niej. Dziwne 
to wszystko – zastanawia się Anna 
Wójcik. 

-Ludzie żyją jak na bombie, w nie-
pewności i strachu. Bo zaledwie kilka 
lat temu dostali pozwolenia na rozbu-
dowy domów, teraz dowiadują się, że 
nie wiadomo, co z nimi będzie. Jeżeli 
GDDKiA budować będzie autostradę 
tak, jak wykupuje działki to droga bie-
gła będzie...zygzakiem – mówi sołtys 
Marian Czarnik. Zofia Sitarz

Komentuje dla BIM naczelnik Sekcji Wy-
działu Ruchu Drogowego przy Komendzie  
powiatowej Policji, Zbigniew Baruś

Problem pojawił się juz wiele lat temu, 
kiedy na północy powiatu powstało kil-
ka kopalni żwiru. Niestety, rozwojowi 
tej działalności nie towarzyszył rozwój 
infrastruktury drogowej. Przez Wokowi-
ce przebiegają dwie drogi – powiatowa  
i gminna, są one różnie oznakowane, na 
każdej z nich obowiązują kierowców inne 
zakazy. Przy każdej z tych dróg znajduje 
się obiekt mostowy, w obydwu przypad-
kach zarządzający są zgodni – są one w 

Kierowcy nagminnie łamią przepisy drogowe - fot. Zofia Sitarz

fatalnym stanie technicznym.  Od lat 
prowadzimy akcje skierowane przeciw-
ko kierowcom, którzy nie stosują się do 
przepisów ruchu drogowego. W tym roku 
wystawiliśmy już prawie 60 mandatów 
karnych za przekroczenie dozwolonego 
tonażu. Problem jednak w tym, że więk-
szość kierowców ciężarówek korzysta  
z CB, jeżeli jeden z nich dostanie man-
dat, ostrzega innych. I faktycznie jest 
tak, że kiedy na drodze w Wokowicach 
pojawia się patrol policji, ciężarówek 
jeździ mniej. 

Do kopalni żwiru kierowcy dojeżdżać 
powinni od strony Mokrzysk, jednak 

przez Wokowice był przeprowadzony 
kilka lat temu. Teraz jest ona już tak 
zniszczona, ze nadaje się jedynie do ge-
neralnej naprawy – droga „zsunęła” się 
na jedną stronę. Ale wcale to nie dzi-
wi, bo nie jest to szlak komunikacyjny 
dopasowany do ciężkiego transportu 

większości z nich „nie puszcza” wia-
dukt przy ulicy Kopernika w Brzesku, 
ponieważ mieszczą się pod nim tylko 
auta, których wysokość nie przekra-
cza 2,6 metra wysokości. Policja ze 
swojej strony robi co może, ale nie je-
steśmy władni ani do organizacji ru-
chu ani do oznakowania dróg. To za-
rządzający drogami powinni zadbać o 
to, aby ruch ciężkich samochodów był 
najmniej uciążliwy dla mieszkańców.  
A problem będzie narastał. Rozpoczęła 
się budowa wielu dróg, zapotrzebowanie 
na kruszywo  jest ogromne, więc i ruch 
ciężarowy będzie coraz większy. 
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Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 
powierza faktyczne dokonanie 
aktu lustracji osób powiązanych 
ze służbami komunistycznymi (na 
przestrzeni od 22 lipca 1944 do 10 
maja 1990) Sądowi Apelacyjnemu 
w Warszawie. Większość krajów 
satelickich ZSRR, którym udało się 
uniezależnić, już na początku dro-
gi demokratyzacji państwa i społe-
czeństwa musiało zetknąć się z ideą 
lustracji. Bowiem tylko oczyszcze-
nie politycznych struktur państwa 
mogło zagwarantować bezpieczne 
i skuteczne przejście do innego sy-
stemu. Za wzór ustawy dekomuni-
zacyjnej stawiano podstawy prawne 
wprowadzone w byłej Czechosłowa-
cji. 

Latem 1993 r. parlament cze-
ski przyjął ustawę, na mocy której 
określono, że w przypadku prze-
stępstw politycznych reżimu komu-
nistycznego, okres przedawnienia 
będzie się liczył nie od momentu po-
pełnienia czynu przestępczego, ale 
od momentu praktycznej możliwo-
ści jego ścigania, czyli od 1990 r. Na 
mocy tej samej ustawy utworzono 
Urząd ds. Dokumentacji i Ścigania 
Zbrodni Komunizmu. Mimo silnego 
oporu lewicy oraz weta prezydenta 
Havla argumentującego, że lustra-
cja w Czechach „była dzieckiem re-
wolucji i jako taka przestała już być 
niezbędna”, prawicowa większość w 
parlamencie przeforsowała w 1995 
r. przepis o przedłużeniu ważności 
ustawy lustracyjnej do końca 2000 
r. Rok później parlament przyjął 
także ustawę o udostępnieniu za-
wartości teczek poszkodowanym 
obywatelom.  Do chwili obecnej w 
Czechach wydano około ćwierć mi-
liona zaświadczeń lustracyjnych, z 
czego tylko 1900 potwierdziło fakt 
aktywnej współpracy z komuni-
stycznym reżimem. Odwołało się 
około 400 osób, z tego ponad set-
ka wygrała proces i otrzymała od-
szkodowanie. Liczby te oznaczają, 
że obawy „setek tysięcy dyskrymi-
nowanych” okazały się - mówiąc 

Polowanie na czarownice

delikatnie - przesadzone. Potwier-
dzają zarazem silne oddziaływanie 
prewencyjne ustawy. Wszak osoby 
pozytywnie zlustrowane to jedynie 
znikomy ułamek członków komuni-
stycznej nomenklatury i współpra-
cowników StB.

Natomiast unikanie głębszej re-
fleksji i rozliczenia się z komuni-
zmem doprowadziło z jednej strony 
do nasilenia postaw „nihilistycz-
no-amnezyjnych”, z drugiej do nie-
bywałego rozszerzenia się relaty-
wizmu (prawdy nie można dociec, 
sprawiedliwość jest umowna itd.).   
Lustracja  w  Polsce zaczyna przy-
pominać „polowanie na czarowni-
ce’’. Dość często do środków maso-
wego przekazu docierają strzępy 
informacji z akt,  bez badania ich 
prawdziwości i wiarygodności, czy-
li z pominięciem  podstawowej za-
sady stosowanej przez historyków, 
aby dane historyczne potwierdzać 
w więcej niż jednym źródle. Często 
upublicznione materiały sprawiają 
trudności w interpretacji, np. Lista 
Wildsteina. Prowadzi to  do mani-
pulacji takimi informacjami, które 
ujawnia się - o zgrozo - na ogół tuż 
przed wyborami lub też ważnymi 
głosowaniami w sejmie, kiedy to 
partie rządzące i opozycyjne szukają 
na siebie przysłowiowych „haków”, 
aby wygrać kolejne sondaże.

Głównym powodem tzw. dzikiej 
lustracji jest brak przeprowadze-
nia w Polsce weryfikacji współpra-
cowników SB mimo, iż komunizm 
upadł  4 czerwca 1989 roku. Zgod-
nie z Ustawą o Instytucie Pamięci 
Narodowej z dnia 18 grudnia 1998 
r. pion archiwalny zajmuje się ewi-
dencjonowaniem, gromadzeniem i 
udostępnianiem akt wytworzonych 
przez organy bezpieczeństwa pań-
stwa od 22 VII 1944 r. do 31 XII 
1989 r., a także przez organy bez-
pieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej 
i Związku Socjalistycznych Repub-
lik Radzieckich w okresie II woj-
ny światowej. Zakres tematyczny 
dokumentacji gromadzonej przez 

IPN to zbrodnie nazistowskie, ko-
munistyczne i inne przestępstwa 
popełnione na osobach narodowości 
polskiej lub obywatelach polskich 
innych narodowości.

Bardzo często IPN udostępnia 
osobom pokrzywdzonym swoje akta, 
a te ujawniają dane agentów SB, 
którzy dokonywać mieli zwerbowa-
nia.  Takie działanie jest oczywiście 
zgodne z prawem, lecz konieczna 
jest - według mnie - dodatkowa kon-
trola sądowa i dostęp oskarżonych 
do akt, aby umożliwić im obronę. 
IPN i jego prezes Janusz Kurtyka 
protestują przeciwko użyciu termi-
nu dzika lustracja do tego przypad-
ku podając jako argument fakt, że 
materiały są potwierdzone histo-
rycznie w wielu źródłach.

Podczas prac nad ustawą lustra-
cyjną wydawało się oczywiste, że 
sformułowanie o publikowaniu znaj-
dujących się w IPN „informacji o 
osobach" oznacza, że ich tzw. teczki 
będą  dostępne w Internecie, oczy-
wiście z zaczernionymi informacja-
mi drażliwymi i nazwiskami osób 
trzecich. Teraz okazuje się, że IPN 
zamiast ujawniać, interpretuje do-
kumenty. Jak na razie z taką deter-
minacją wywalczona lustracja pole-
ga na tym, że to nie prawo, ale IPN 
decyduje, co, kiedy i jak ujawnić. A 
wszystko to pod szyldem transpa-
rentności życia publicznego i prawa 
społeczeństwa do informacji.

W ogóle wokół lustracji dzieją się 
dziwne rzeczy. Uchwalano ją po to, 
żeby społeczeństwo wiedziało, z kim 
ma do czynienia. Tylko i wyłącznie 
z jej pomocą można by stworzyć  w 
pełni demokratyczne społeczeństwo 
bez niejasnych powiązań i wpływów. 
Brak jednak - według mnie – na-
rzędzi, z pomocą których sprawnie 
przeprowadzono by ten proces. Nie-
trudno bowiem stworzyć listy osób 
i ogłosić je publicznie, każdy musi 
mieć prawo do weryfikacji swoich 
akt i obrony. Wielkim plusem są w 
pełni niezależne procesy lustracyj-
ne, ale niestety na ogół dotyczą one 
wyłącznie polityków  pierwszych 
stron gazet. Należy raz na zawsze, 
bez zbędnej histerii, rzetelnie doko-
nać tego, co powinno być dokonane 
w 1989 roku. Pamiętając jednocześ-
nie, ze nawet tak potrzebna i waż-
na instytucja jak Instytut Pamięci 
Narodowej, czy tym bardziej media, 
nie są egzekutorami prawdy. 

Magda Wójcik

Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. 1989 rok, który stał się początkiem budo-
wania wspólnej Polski, faktycznie okazał się początkiem końca zjednoczonej, silnej 
prawicy. Opozycja w wolnych czasach rozsypała się jak przysłowiowy domek z kart. 
Zadajemy sobie więc pytanie, szczególnie obserwując „lustracyjne polowanie na cza-
rownice” gdzie popełniliśmy błąd.
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Byle dalej .....

W naszej Gminie borykamy się 
ostatnimi czasy z paroma powraca-
jącymi jak bumerang problemami - 
protestami. 

Wszyscy mieszkańcy są zgodni, że 
zjazd z autostrady jest niezbędny dla 
rozwoju miasta i okolic. Cóż z tego, 
skoro podzieleni są na trzy grupy. 
Pierwsza protestuje, by nie był umiej-
scowiony na ul. Leśnej. Druga, by nie 
przebiegał on w Jasieniu. Trzecia zo-
staje obojętna, ale tylko ze względu 
na to, że zapewne jest w dalekiej od-
ległości od planowanych tras dwóch 
branych pod uwagę wariantów. Pew-
nie nie ma tu rozwiązania satysfak-
cjonującego wszystkich, ale każdy z 
nas musi zdać sobie sprawę, że życie 
w mieście i jego bliskim sąsiedztwie 
naraża nas na podobne niedogodno-
ści. 

Wielu z nas od lat mieszka przy 
ruchliwych ulicach i czy chce, my czy 
nie, wdychamy spaliny oraz narażeni 
jesteśmy na nadmierny hałas i jak na 
razie na szczęście nie protestujemy, 
bo mamy świadomość, iż jest to kon-
sekwencja życia w mieście.

Wiele lat temu wiadomo było, iż 
autostrada powstanie oraz, że zjazd 
z niej ma być w Brzesku. Szkoda, że 
nikt wtedy nie pomyślał, by zabez-
pieczyć teren pod tę inwestycję. Gdy-
by tak się stało, zapewne dziś nikt 
nie musiałby się zastanawiać, który 
wariant jest lepszy lub - powiedzmy 
inaczej - który jest mniejszym złem. 
Miejsce owszem, wyznaczono tyle, że 
w międzyczasie powstały tam domy i 
zakłady pracy, bo nikt nie zadbał o 
to, by nic tam już nie budować.

Plany zagospodarowania prze-
strzennego gminy jakiś czas temu 
straciły ważność, pozostały na dzień 
dzisiejszy tylko miejscowe. O lokali-
zacji inwestycji decyduje urbanista. 
Wprowadza to, moim zdaniem, chaos. 
Koniecznym jest zaplanowanie da-
leko naprzód, gdzie mają być tereny 
mieszkaniowe, a gdzie na przykład 
przemysłowe, by uniknąć sytuacji, w 
której eleganckie wille sąsiadują np. 
z wysypiskiem śmieci. 

Zostały niedawno podjęte dzia-
łania, by stworzyć nowe plany. To 
jednak zajmie sporo czasu, a obec-
ne problemy muszą zostać, czy nam 
się to podoba czy nie, wcześniej roz-
wiązane. Podobnie przedstawia się 
lokalizacja budownictwa socjalnego 
- większość przytakuje, że to koniecz-
na inwestycja, ale nikt nie chce być 
jej sąsiadem.

W sprawie mieszkań komunalnych 
i socjalnych niewiele się działo w na-
szej gminie od wielu lat, a potrzeby w 
tym zakresie są ogromne. Lista ocze-
kujących na te pierwsze jest długa. 
Z brakiem mieszkań socjalnych wią-
żą się koszty, jakie 
musi ponieść gmina 
płacąc odszkodowa-
nia spółdzielniom 
mieszkaniowych za 
lokatorów z naka-
zem eksmisji, któ-
rych z braku lokali 
nie ma gdzie eksmi-
tować. 

Proszę zauważyć, 
że nie wszyscy, któ-
rzy z jakichś powo-
dów zajmują loka-
le socjalne, są tak 
zwanymi wyrzutka-
mi społeczeństwa. 
Powstanie takich 
mieszkań ułatwi 
życie wielu osobom, 
które z różnych po-
wodów znalazły się 
w trudnej sytuacji 
życiowej. Są wśród 
nich zapewne tacy, 
co mają swe kłopo-
ty życiowe na włas-
ne życzenie ale są 
i tacy, którym ktoś 
inny zgotował taki 

los. Gmina ma obowiązek zapewnić 
lokum obywatelom, którzy nie mają 
gdzie mieszkać i nie są w stanie za-
dbać o to sami. Gmina - to szerokie 
pojęcie, to również Ty i ja, drogi Czy-
telniku.

Nikt z nas nie może przewidzieć, 
co los nam zgotuje kiedyś i w jakiej 
życiowej sytuacji się kiedyś znajdzie-
my oraz co przydarzy się naszym bli-
skim. Mając to na uwadze spójrzmy 
przychylniejszym okiem na budowni-
ctwo socjalne, a zwłaszcza na kwestię 
lokalizacji takowego.

Na razie wszyscy są zgodni, że musi 
ono powstać ale niestety większość 
nie chce takich inwestycji w pobliżu .

Mam nadzieję, że wspólnymi siłami 
uda się te problemy rozwiązać, bo po-
lityka w stylu ,,Oczywiście zgadzam 
się i popieram, ale byle dalej ode 
mnie” niestety do niczego dobrego nie 
prowadzi. 

Tracimy wiele cennej energii i zdro-
wia na niepotrzebne spory, a czas 
płynie nieubłaganie …… 

Katarzyna Pacewicz-Pyrek

P.H.U MARK Sp. z o.o. 
poszukuje pracowników: 

- do produkcji konstrukcji aluminiowych 
- magazynierów 

- do obs ugi klienta w dziale stolarki okiennej oraz 
drzwi

Od kandydatów oczekujemy: 
• 

• 

• 
• 
• 

ferujemy:
• 

          O

• 
• 
• 



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY

1�

sierpień 2008PROTEST MIESZKAŃCÓW

Darujmy sobie historię związaną z 
zamieszaniem wokół brzeskiego zjaz-
du z autostrady. Odnotujmy jedynie, 
że po skutecznym oprotestowaniu 
przez mieszkańców ulic Leśnej i Wiej-
skiej pierwotnego wariantu pojawiła 
się nowa wersja lokująca zjazd nieco 
bardziej na zachód, czyli w Jasieniu. 
I to rozwiązanie znalazło zagorzałych 
przeciwników, którzy swoje argumenty 
przedstawiali już na zebraniach wiej-
skich, na sesjach Rady Miejskiej i w 
siedzibie GDDKiA w Krakowie. Miesz-
kańcy Jasienia twierdzą, że racja jest 
po ich stronie, tylko nikt nie chce tej 
racji dostrzec. Tezy swojego protestu 
zawarli w dwóch uchwałach podjętych 
podczas sołeckich zebrań. 

Co z kanalizacją?
-Odległość między rynkami w Brze-

sku i Bochni wynosi 14 kilometrów. Z 
tego, co wiem, między zjazdami brze-
skim i bocheńskim odległość wynieść 
ma ledwie 9 kilometrów – mówi profe-

sor Marian Stolarczyk, radny powiato-
wy poprzedniej kadencji. – Skoro jest 
to tak niewielki dystans, to my już kil-
kakrotnie proponowaliśmy wytyczenie 
zjazdu wspólnego dla obu miast. To da-
łoby oszczędność rzędu 50-60 milionów 
złotych, bo na tyle prawdopodobnie zo-
stał oszacowany koszt poprowadzenia 
zjazdu przez nasze tereny. Dlaczego 
nikt z decydentów nie chce przystać na 
tę z gruntu logiczną i racjonalną pro-
pozycję? Takie oszczędności nie mogą 
pozostać niezauważone. 

Profesor zwraca uwagę na jeszcze 
jedną kwestię związaną z tym zagad-
nieniem. 

-Trzy lata temu została sporządzo-
na dokumentacja dotycząca budowy 
kanalizacji mającej obsłużyć północ-
no-zachodnią część Brzeska i wschod-
ni Jasień. Teraz dowiadujemy się, że 
trasa zjazdu ma przejść dokładnie 
przez miejsce, w którym wybudowana 
miałaby zostać planowana wcześniej 
przepompownia łącząca ulicę Klonową 

w Jasieniu i ulicę Wiejską w Brzesku. 
Czyżby urzędnicy w Brzesku zapo-
mnieli o kanalizacyjnej koncepcji? My-
śmy zwrócili uwagę na tę sprzeczność 
w GDDKiA. Okazało się, że nikt tam o 
lokalizacji przepompowni nie wiedział. 
Ale też nikt tego argumentu nie wziął 
pod uwagę. 

Pan Zbigniew Hajdecki mieszka przy 
ulicy Sądeckiej, ale i on zainteresowa-
ny jest tym tematem.

-Dokumentacja na kanalizację zo-
stała sporządzona na zlecenie Urzędu 
Miejskiego, czyli widzę tu brak konse-
kwencji i kontynuacji wcześniej podję-
tych zamierzeń. Zjazd jest potrzebny, 
ale trzeba uwzględnić wszystkie plusy i 
minusy. Wziąć pod uwagę dobro miesz-
kańców i całej gminy – twierdzi. 

Opinia czy wyrok?
Uczestniczymy w spotkaniu z miesz-

kańcami północnej części Jasienia. 
Wśród nich są przedstawiciele rodzin 
Szubów i Łagoszów. Oni przewodzą ko-
mitetowi protestacyjnemu i to nie tylko 
z tego powodu, że właśnie te dwie rodzi-
ny mogą przy utrzymaniu alternatyw-
nej wersji najbardziej ucierpieć. Ludzie 
boją się utraty dorobku całego życia, 
uciążliwych przeprowadzek, a Łagoszo-
wie musieliby zacząć budowę trzeciego 
już domu.  Atmosfera jest dość napięta, 
choć ludzie starają się wypowiadać to-
nując głos. Jednak czasami nerwy dają 
znać o sobie. 

-Ta koncepcja została sporządzona 
na wariackich papierach. Miała być 
praworządność, a w tym przypadku jej 
nie ma – krzyczy ktoś z głębi sali. 

-To są złodzieje, wyciągają ręce po 
naszą własność – słychać inny podnie-
siony głos.

-Jeśli władze będą się upierały przy 
swojej koncepcji, to po co nam będą 
dwie drogi, bo przecież Leśna i tak bę-
dzie podłączona do autostrady – pada 
ni to pytanie ni to stwierdzenie. 

-Leśna jest drogą powiatową, dlacze-
go więc o lokalizacji zjazdu decyduje 
gmina, a nie powiat? – zastanawia się 
ktoś inny. 

-W GDDKiA poinformowali nas, że 
po wybudowaniu zjazdu ulica Leśna 
zostanie przekwalifikowana na drogę 
gminną, a ta, przeciwko której prote-
stujemy, ma być powiatowa – wyjaśnia 
profesor Stolarczyk. 

-Są wśród radnych osoby zaintere-
sowane zjazdem przez Jasień. Dlate-
go jedni drugich przeciągają na swoją 
stronę – pada prawie oskarżenie. 

-Wygląda na to, że radni nawet nie 

Zjazd z autostrady
Jesień będzie protestować

Na początku września odbędzie się sesja Rady Miejskiej, podczas której zostanie wydana 
opinia w sprawie proponowanej przez GDDKiA nowej lokalizacji zjazdu z autostrady. Wszyst-
ko wskazuje na to, że radni skłonni są pozytywnie zaopiniować wersję „jasieńską”, która jest 
alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do wcześniej planowanego zjazdu biegnącego ulicą 
Leśną w Brzesku. Sęk w tym, że mieszkańcy Jasienia (ci, których ten problem bezpośrednio 
dotyczy) stanowczo sprzeciwiają się nowej koncepcji, a nawet zapowiadają demonstracje, 
które chcą zorganizować na krajowej „czwórce” i przed siedzibą Urzędu Miejskiego. 

Na zjazd z autostrady nie godzą się także mieszkańcy ulic: Leśnej i Wiejskiej
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próbują rozważyć koncepcji wspólnego 
zjazdu i twardo trzymają się wersji nie-
korzystnej dla nas. Chcielibyśmy, żeby 
podczas wrześniowego opiniowania zo-
stali odsunięci od głosowania ci radni, 
którzy są zainteresowani alternatyw-
nym zjazdem – dodaje ktoś inny. 

-Wierzcie mi. Są radni, którzy mają 
przeciwne zdanie – uspokaja zebra-
nych sołtys Leszek Klimek, radny obec-
nej kadencji – Może być ich nawet oś-
mioro. 

Chcę mieszkać, a nie budować!
Pani Helena Szuba nie kryje iryta-

cji.
-Jesteśmy wręcz wściekli na władze 

za to, że o swoich nowych pomysłach 
nie informowały nas aż do listopada 
zeszłego roku – mimo mocnego sfor-
mułowania mówi ze stoickim spoko-
jem – Nikt nie bierze pod uwagę na-
szej nadziei, z jaką do tej pory tutaj 
żyliśmy. Czy zjazd ma biec przez na-
sze tereny? My się nad tym możemy 
zastanowić, ale niech władze dadzą 
nam na namysł chociaż połowę tego 
czasu, jaki mieli mieszkańcy Leśnej. 
Oni mieli na zastanowienie 28 lat. 
Starych drzew się nie przesadza. A 
teraz może zostać wyburzonych 16-
20 domów. 

Trudno nie pojąć determinacji  
Wiesława Łagosza, który już pięć lat 
temu wyprowadził się z jednego domu  
w związku z przebudową „czwórki”. 
Kiedy postawił nowy dom, nawet do 
głowy mu nie przyszło, że i ten może 
zostać zburzony. 

-Ja się już dość nabudowałem, chciał-
bym wreszcie zacząć mieszkać. Gmina 
wiedziała, gdzie stawiam dom. Dosta-
łem wszelkie pozwolenia budowlane. 
Chyba ktoś ze mnie zakpił. Zresztą  
na Klonowej cały czas się buduje – 
mówi wyraźnie podenerwowany. 

Co z zakładem?
Z nową koncepcją dotyczącą zjazdu 

nie zgadza się również Maria Barwio-
łek i blisko 70 pracowników Zakładu 
Biotechniki, którym ona kieruje. Ten 
zakład to filia przedsiębiorstwa mają-
cego swą główną siedzibę w Krasnem. 
Istnieje od 1962 roku. Specjalizuje się 
w zapewnianiu rozrodu bydła, trzody 
chlewnej i pszczół a ostatnio również 
królików. Jest to jedyny taki zakład w 
Małopolsce, 

-O zjeździe dowiedzieliśmy się w 2004 
roku, ale mowa była o innej lokalizacji. 
W 2007 roku dotarła do nas wiadomość, 
że obowiązuje nowa wersja utworzona 

pod wpływem protestu dwójki miesz-
kańców ulicy Leśnej. Przecież kilka 
osób nie może decydować w sprawach 
tak ważnych – skarży się Maria Bar-
wiołek – Podobno są radni, którzy uwa-
żają, że tak mały zakład można zlikwi-
dować. Ponieśliśmy duże inwestycje, a 
teraz wiele ludzi może zostać bez pracy. 
Czy ich los jest władzom obojętny. Poza 
tym zapewniamy dochód wielu hodow-
com. Jeśli tego zakładu nie obronimy, 
to będzie to duża strata dla rolników. 
Pracujemy w wyspecjalizowanym dzia-
le rolnictwa. Nie przewidywaliśmy ta-
kiej inwestycji, dlatego sami cały czas 
inwestowaliśmy. 

-Jesteśmy tak zdeterminowani, że 
będziemy do końca protestować. Na 
„czwórce” i w urzędzie. Nie można 
przemeblować komuś całego życia w 
pięć minut – mówi pani Helena Szuba. 
KiBi, ZS

Na zarzuty mieszkańców Ja-
sienia odpowiada burmistrz 
Grzegorz Wawryka

 Czy usytuowanie zjazdu w Ja-
sieniu będzie jednoznaczne z od-
stąpieniem od planów budowy we 
wsi kanalizacji?

Istniejąca dokumentacja projektowa 
kanalizacji sanitarnej została zlecona 
i wykonana w okresie poprzedzającym 
opracowanie koncepcji zjazdu. Ewen-
tualny zjazd jest dużą inwestycją, przy 
realizacji której należy się liczyć z róż-
nymi „kolizjami” w terenie. Podczas 
projektowania zjazdu jest rzeczą nie-
wykonalną aby ominąć istniejące prze-
szkody. Dlatego przy tak dużej inwesty-
cji nie uniknie się kosztów związanych 
np. z wyburzaniem czy przebudową 
niektórych obiektów infrastruktury 
technicznej. Gdyby jednak została pod-
jęta decyzja o budowie zjazdu przez Ja-
sień i wystąpi kolizja z kanalizacją sa-
nitarną, to wszelkie koszty związane z 
przebudową powinien pokryć inwestor, 
czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Czy ulica Leśna będzie podłączo-
na do autostrady?

Na podstawie planów, jakie przed-
stawiła Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad można stwierdzić, 
że ulica Leśna będzie podłączona do 
zjazdu z autostrady niezależnie od tego 
który wariant zjazdu zostanie wykona-
ny. Również przedstawiciel projektan-
ta na różnych spotkaniach odpowiadał 

na to pytanie twierdząco.
Co stanie się z zakładem bio-

techniki, jeśli zjazd poprowa-
dzony zostanie prze Jasień?

Obecnie w Małopolskim Centrum 
Biotechniki trwają analizy, które 
mają wykazać jakie straty może po-
nieść zakład w przypadku realizacji 
zjazdu przez teren Jasienia. Mają 
one wykazać w jakim zakresie będzie 
możliwa dalsza jego działalność.

Kiedy zapadnie decyzja w 
sprawie lokalizacji zjazdu?

Na najbliższej, wrześniowej sesji 
Rada Miejska wyda opinię w spra-
wie lokalizacji zjazdu. W następnych 
tygodniach swoją opinię wyda bur-
mistrz. Opinie te zostaną przedsta-
wione inwestorowi, którym jest Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad. Dopiero kolejnym eta-
pem powinno być wszczęcie procedu-
ry administracyjnej i wtedy będą za-
padać formalne decyzje. Ostateczną 
decyzję o lokalizacji zjazdu podejmie 
Wojewoda Małopolski na wniosek 
GDDKiA.

Na jakie korzyści miasto i 
mieszkańcy mogą liczyć w związ-
ku z tą inwestycją? 

Dotychczasowe doświadczenia po-
kazują, że w miejscach, które mają 
bezpośredni dostęp do autostrady 
prężnie rozwija się przemysł i usłu-
gi, a zatem powstają nowe miejsca 
pracy. Równolegle  rosną dochody 
gminy. Poprzez zwiększony dochód 
gmina może uruchamiać kolejne in-
westycje takie jak kanalizacja, nowe 
drogi, chodniki jak również inwe-
stycje w infrastrukturę społeczną.  
Przy wyborze lokalizacji zjazdu bie-
rzemy pod uwagę wszystkie moż-
liwości. Zdaję sobie sprawę, że nie 
wszyscy będą zadowoleni, niezależ-
nie od tego jaka lokalizacja zosta-
nie ostatecznie wybrana. Szkoda, że 
tej lokalizacji nie udało się ustalić 
wcześniej, bo było na to kilka lat. 
Można było próbować opracować 
rozwiązania bardziej akceptowal-
ne przez mieszkańców. Zapewniam  
jednak że rola gminy nie zakończy się 
na wskazaniu wariantu zjazdu, lecz 
będziemy dążyć do tego aby zapropo-
nowane rozwiązania techniczne. były 
jak najmniej uciążliwe dla mieszkań-
ców. Myślę jednak, że w perspekty-
wie kolejnych lat bezpośredni dostęp 
do autostrady pozwoli mieszkańcom 
dostrzec ogromne korzyści jakie  
z tego tytułu Brzesko będzie  
osiągać.
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Marek Puzia od początku pracuje w tej 
firmie. Nigdy nie zmieniał miejsca pracy. Do 
dawnego ZNTSiS trafił zaraz po studiach na 
krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Zna tę 
firmę od podszewki, przeżywał z nim wszyst-
kie sukcesy i drobne niepowodzenia. Patrząc 
z perspektywy tych dwudziestu pięciu lat 
wyróżnia cztery etapy:

- Od początku istnienia do końca lat 
osiemdziesiątych zakład funkcjonował w 
realiach centralnego planowania. Później 
trzeba było się dostosować do zasad gospo-
darki rynkowej i legendarnego już planu 
Balcerowicza. Początek XXI wieku to okres, 
w którym musiała wykreować swój wizeru-
nek spółka osób fizycznych, która zmieniła 
szyld, a więc praktycznie na rynku nie była 
znana. Przełom i gwałtowny rozwój nastąpił 
po 2004 roku, czyli po wstąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej – podsumowuje. 

Problemy restrukturyzacji
Już od dzieciństwa przejawiał instynk-

ty przywódcze, niemal zawsze był liderem.  
W Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku, któ-
rą do dziś wspomina z sentymentem, pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego uczniowskie-
go samorządu. Przewodniczącym był Marcin 
Dulian, do dziś uważany przez pana Marka 
za najważniejszy autorytet. Obaj przyjaźnią 
się do dziś. Marcin Dulian mieszka teraz  
w Krakowie, gdzie zajmuje stanowisko wice-
prezesa zarządu Małopolskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego. 

Dzisiejszy prezes zarządu MWM w brze-
skim Liceum Ogólnokształcącym im. Miko-
łaja Kopernika pełnił funkcję przewodniczą-
cego samorządu szkolnego. 

- Nie pamiętam już jak do tego doszło,  
że zostałem przewodniczącym. Wyda-
je mi się, że sporo w tym było przypadku. 
Działalność w samorządzie to była nauka 
poruszania się pomiędzy władzą szkolną  
a uczniowską. Uczyłem się, jak postępo-
wać w grupie. Pamiętajmy jednak, że re-
alia szkolne sprzed trzydziestu lat nijak 
się mają do współczesności – wspomina  
z nieudawaną skromnością. W ogó-
le nagabywany przez nas stanow-

Sędzia, nauczyciel, radny, prezes
25 lat w jednej firmie

Kiedy gdzieś w Polsce - powiedzmy, że na północy kraju – ktoś wymieni nazwę „Małopolska 
Wytwórnia Maszyn”, jest wielce prawdopodobne, że zostanie ona skojarzona z Brzeskiem.  
W samym Brzesku mogą z tym być kłopoty. Wystarczy jednak podać starą nazwę „Zakład 
Naprawy Taboru Samochodowego i Sprzętu”, a już każdy w grodzie nad Uszwicą wie – to 
firma mieszcząca się przy ulicy Szczepanowskiej. Firma, która przeszła wiele przeobrażeń. 
Firma, której prezesem jest Marek Puzia obchodzący w tym roku 25-lecie pracy zawodowej. 

czo sprzeciwia się, aby ta historia  
była o nim.

- Nic, co robię, nie jest na pokaz, ani dla 
poklasku. Jeśli już mamy rozmawiać, to 
wolałbym, żebyśmy się skupili na moich ob-
serwacjach i doświadczeniach związanych z 
przemianami, jakie firma, w której pracuję, 
przeszła – urywa jakiekolwiek próby opi-
sania jego biografii. Pewnie ma rację, choć 
jego życiorys w ostatnim ćwierćwieczu ściśle 
związany jest z firmą, której prezesuje. Naj-
chętniej jednak opowiada o ostatnich ośmiu 
latach

Cezurę oddzielającą dwie epoki, w któ-
rych funkcjonował zakład, stanowi data 18 
grudnia 2000 roku. Do tego dnia ZNTSiS 
funkcjonował jako oddział spółki Skarbu 
Państwa podlegający tworowi zwanemu 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 
Tego też dnia powołana została do życia Ma-
łopolska Wytwórnia Maszyn – spółka osób 
fizycznych. 

Marek Puzia zaraz po studiach trafił do 
zakładu przy Szczepanowskiej na stano-
wisko referenta ds. ekonomicznych. To był 
rok 1983. Trzy lata później powierzono mu 
funkcję kierownika działu planowania, ana-
liz i cen. To było tuż po tym, jak powrócił do 
firmy po odbytej rocznej służbie wojskowej. 
Minęły kolejny trzy lata, po których awan-
sował na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
ekonomicznych. Jeszcze tego samego roku, 
już po ustrojowej transformacji został dyrek-
torem. 

- To był okres burzy i naporu. Musieliśmy 
wstrzelić się w plan Balcerowicza. Z dnia na 
dzień przestaliśmy być zakładem remonto-
wym, przekształcając się w firmę produkcyj-
ną – mówi prezes MWM.

Nadal jednak remontowano tutaj krazy, 
kamazy i kolejki wąskotorowe WLS-50. Tych 
ostatnich przez pewien jeszcze czas remon-
towano około 300 sztuk rocznie. Zaczęła się 
jednak systematyczna praca nad poszukiwa-
niem szans i dróg mogących zapewnić firmie 
utrzymanie się w realiach rynkowej gospo-
darki. I nagle zrodził się pomysł, by pójść w 
kierunku branży określanej mianem ochro-
ny środowiska. To tutaj zaczęły powstawać 

pierwsze w kraju pojazdy do zbiórki i trans-
portu odpadów z przednim i bocznym zała-
dunkiem. Marek Puzia stanowczo twierdzi, 
że te samochody stanowią do dziś wyróżnik, 
dzięki któremu prawie cała Polska wie, gdzie 
jest Brzesko i co tutaj się produkuje. 

- To były trudne czasy. Musieliśmy wymy-
ślić taką ofertę, która nie skazałaby nas na 
niepotrzebną walkę z konkurencją, a przy 
okazji pozwoliłaby nam bezpiecznie i zy-
skownie funkcjonować. 

Dużą rolę tutaj odegrał pion techniczny 
zakładu z dyrektorem Alfredem Rakiem 
na czele, który wraz ze współpracownikami 
narysował kilka oryginalnych produktów, a 
kilkanaście innych wyprodukował. Każdy z 
tych produktów był na bieżąco weryfikowa-
ny przez potrzeby rynku – pod kątem przy-
datności i możliwości sprzedaży. 

Niestety, jak w całym kraju, restruktu-
ryzacja ZNTSiS dla wielu okazała się zja-
wiskiem bolesnym. Redukcja zatrudnienia 
była nieunikniona. Ale kierownictwo każdej 
firmy chcąc utrzymać ją na rynku, musiało 
zmienić sposób myślenia. W przypadku brze-
skiego zakładu  konieczność metamorfozy 
wiązała się także z tym, że rząd zaczął dążyć 
do tego, aby wyłączyć ze struktur PGNiG 
wszystkie firmy, które nie mają nic wspólne-
go z wydobywaniem i eksploatacją gazu. 

Miała być Ameryka
- Byliśmy przypadkiem szczególnym. Pro-

szę sobie na przykład wyobrazić wizytówkę, 
jaką się wtedy posługiwałem. Nagłówek su-
gerował, że mamy coś wspólnego z gazem. Z 
kolei pod spodem znajdowała się nazwa za-
kładu, z której wynikało zupełnie co innego. 
Takie skojarzenia bardzo dezinformowały 
naszych kontrahentów. 

Niewiele brakowało, a ZNTSiS został-
by wchłonięty przez inwestora z zewnątrz. 
Brzeskim zakładem interesowali się przed-
stawiciele firmy Waryński, a także inwesto-
rzy z USA i Kanady. 

- Pamiętam, że bardzo mocno były za-
awansowane rozmowy z amerykańską firmą 
Marathon. Zabrzmi to może nieprawdopo-
dobnie, ale rozmowy przerwała nagle ... woj-
na na Bałkanach. Amerykanie stwierdzili po 
prostu, że Polska leży za blisko bombardo-
wanej Serbii, a więc znajduje się w niebez-
piecznej i niestabilnej strefie. 

I właśnie wtedy zrodził się pomysł utwo-
rzenia spółki z krajowym kapitałem. Mało-
polska Wytwórnia Maszyn przejęła doro-
bek i zatrudnienie ZNTSiS. W 2000 roku 
zatrudnionych tu było 135 osób, teraz jest  
ich około 200. 
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Czy patrząc z perspektywy czasu można 
żałować, że z rozmów z zaoceanicznym inwe-
storem nic nie wyszło?

- Trudno powiedzieć. Inaczej ocenia się 
konkretne działania, a inaczej werbalne de-
klaracje. A muszę przyznać, że te deklaracje 
były dość lukratywne. Pragnę zwrócić też 
uwagę na to, że trudno nas porównywać z 
Carlsbergiem czy firmą Can-Pack. Pierwsza 
z tych firm jest w rękach Duńczyków, drugą 
zarządzają Amerykanie. U nas zgromadzony 
jest polski kapitał. Cieszy nas to, że mocno 
działamy na rynku zagranicznym. Aż 60 pro-
cent naszej produkcji jest eksportowane. 

Ostatnie cztery lata stoją pod znakiem 
dynamicznego wzrostu rentowności zakładu. 
Widoczne to było szczególnie w pierwszych 
dwóch latach po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. Ostatnio największym proble-
mem, jak w całej gospodarce, jest ... bardzo 
mocna złotówka. Słabnie wolumen dochodo-

wy, który trzeba równoważyć zwiększeniem 
produkcji i sprzedaży. 

- Ale nie mamy żadnych powodów, aby  
chować głowy w piasek. Nasze produkty 
trafiają aż do Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, 
a nawet Australii. Wprawdzie nie pod naszą 
marką, ale współtworzone przez nas jako 
zasadniczych podwykonawców, co zawsze 
podkreśla główny wytwórca. Nie boimy się 
więc międzynarodowej konkurencji. Jakość 
naszych wyrobów jest przez odbiorców bar-
dzo wysoko oceniana. To zasługa naszych 
technologów i całej załogi. 

Dodajmy, że cały czas falowo napływają 
kolejne zamówienia z Belgii, Francji i Nor-
wegii. W kraju pozycja brzeskiej MWM jest 
nocno ugruntowana. Szkoda tylko, że w Pol-
sce, jeśli chodzi o sprzęt komunalny, funk-
cjonuje rynek instytucjonalny. Polega to na 
tym, że zamawiający ogłasza przetarg, do 

którego najpierw trzeba przystąpić, potem 
go wygrać i dopiero wówczas można urucho-
mić produkcję produktu będącego przedmio-
tem zamówienia. O wiele łatwiej jest z reali-
zacją tak zwanych zamówień zewnętrznych. 
Przy międzynarodowych kontraktach można 
z marszu rozpoczynać produkcję.

Zarząd MWM cały czas trzyma rękę na 
pulsie, aby nie dać się wyprzeć z rynku przez 
konkurencję. Szczególne zagrożenie stwa-
rzają Chiny i Indie, które poprzez tanią siłę 
roboczą już niejedną firmę potrafiły zburzyć 
mimo solidnych fundamentów. 

Rynek – nazwijmy go – śmieciowy jest w 
naszym kraju w nienajlepszej kondycji. Ma 
to związek z polską mentalnością  i brakiem 
odpowiednich nawyków. Śmieci z dnia na 
dzień przybywa, ale – jak twierdzi Marek 
Puzia – trafiają głównie na dzikie wysypiska. 
Jeśli podejście Polaków do tego zagadnienia 
ulegnie zmianie na lepsze, na pewno wzroś-

nie popyt na sprzęt komunalny. Zresztą, 
prędzej czy później wymusi to polityka Unii 
Europejskiej. W naszym kraju aż 98 procent 
śmieci ląduje na wysypiskach. Takie pojęcia 
jak utylizacja, recykling, czy segregacja, to w 
większej części kraju twory abstrakcyjne. Je-
śli zaczną u nas obowiązywać unijne normy, 
a my ich nie spełnimy, czekają nas dotkliwe 
kary finansowe.

 
Na hali i na stadionie

Wielką pasją Marka Puzi jest piłka noż-
na. Sam wprawdzie wyczynowo nie biegał 
za futbolówką, ale ludzie z jego najbliższego 
otoczenia wiedzą, że kiedyś biegał po mu-
rawie z gwizdkiem w dłoni. „Papiery” sę-
dziowskie wyrobił sobie w Krakowie, jeszcze 
podczas studiów. Dopóki nie kolidowało to z 
nawałem zajęć zawodowych i społecznych, 
zajmował się sędziowaniem. Karierę arbitra 

zakończył na lidze okręgowej, ale do dziś ... 
płaci składki członkowskie w brzeskim kole-
gium sędziów. 

Od października do kwietnia można go 
spotkać na trybunie brzeskiej hali sportowej, 
gdzie rozgrywane są zawody Powiatowej Ligi 
Halowej Piłki Nożnej, w których z powodze-
niem bierze udział drużyna reprezentująca 
Małopolską Wytwórnię Maszyn. Jest obecny 
na każdym meczu Okocimskiego. Jest w klu-
bie, choć temu stanowczo zaprzecza, szarą 
eminencją. Wprawdzie nie zasiada w zarzą-
dzie klubu, ale wspiera go na każdym kroku, 
zabiegając o sponsorów, o estetyzację spor-
towego stadionu. MWM oczywiście pomaga 
Okocimskiemu finansowo. 

Marek Puzia tak tłumaczy swoją pasję i 
działania firmy: - Jesteśmy elementem brze-
skiego krajobrazu, dlatego identyfikujemy 
się z miastem i ze wszystkim pozytywnym, 
co się w nim dzieje. Bierzemy więc udział we 
wszystkich lokalnych przedsięwzięciach. Je-
steśmy firmą, której wyroby nie docierają do 
indywidualnych odbiorców. Naszymi klien-
tami są instytucje, najczęściej samorządy. 
Dlatego chcemy być obecni w życiu naszego 
miasta. Umieszczamy reklamy na obiek-
tach sportowych. Przed trzema wjazdami 
do Brzeska ustawiliśmy efektowne tablice 
z ligo naszej firmy. W ten sposób promuje-
my naszą markę. Jeśli chodzi o sport, to nie 
ograniczamy się jedynie do piłki nożnej. Nasi 
pracownicy chętnie uczestniczą w zawodach 
kręglarskich, zresztą nasza firma wspiera 
finansowo TKKF Sokół. Oczywiście nasz 
sponsoring nie równa się temu, jaki pro-
wadzą Carlsberg i Can-Pack. Znamy swoje 
miejsce w szeregu, ale kompleksów z tego 
powodu nie mamy. 

Był czas, kiedy prezes MWM zajmował się 
polityką. To jest jednak – jak mówi – roz-
dział zamknięty i do polityki Marek Puzia 
na pewno nie wróci. 

Z reporterskiego obowiązku przypomnij-
my, że w 1993 z ramienia Unii Demokra-
tycznej kandydował do Sejmu RP uzyskując 
w swoim okręgu przyzwoitą ilość około 1500 
głosów. W latach 1993-1997 pełnił funkcję 
radnego miejskiej. Od 1997 do 2000 roku za-
siadał za stołem prezydialnym jako zastępca 
przewodniczącego Rady Powiatu. 

- To było dla mnie cenne doświadczenie. 
Poznałem zasady funkcjonowania lokalnych 
samorządów i to przełożyło się na sposób za-
rządzania firmą. Bo, jak już wspomniałem, 
naszymi głównymi odbiorcami są właśnie sa-
morządy. Znając specyfikę ich pracy łatwiej 
mi dotrzeć do nich z ofertą. 

Co jeszcze? Chyba to, że w latach 1984-
1986 uczył w Liceum Ekonomicznym pod-
staw rachunkowości. Jednak jego głównym 
powołaniem jest praca w Małopolskiej Wy-
twórni Maszyn. KiBi

Marek Puzia - fot. Marek Kotfis
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Obóz harcerski 2008
WAKACJE NA WĘGRZECH

Początek pobytu na Węgrzech był 
nadzwyczajny, harcerze zwiedzali 
Budapeszt szukając pomnika Stefana 
Batorego, patrona obozu. Już następ-
nego dnia udali się do  Balatongorok, 
gdzie czekało już na nich 35 węgier-
skich harcerzy z opiekunami. 

-Po przyjeździe na miejsce oka-
zało się, że obóz będzie prawdziwą 
okazją do nauki samodzielności. 

W ramach współpracy partnerskiej pomiędzy Brzeskiem a węgierskim miastem Szazha-
lombatta grupa 20 harcerzy ze Szczepu ZHP im. Bohaterów Września działającego przy Pub-
licznej Szkole Podstawowej nr 2 wraz z komendantem Renatą Rożkowicz i dwoma opiekuna-
mi wyjechała na obóz letni nad Balaton. Inicjatorem wyjazdu był Gergely Sefcsik węgierski 
komendant hufca z Szazhalombatty. Niestety druh Sefcik – jak nazywali go harcerze z Brze-
ska - nie doczekał obozu, w marcu tego roku zmarł. Dlatego jednym z pierwszych punktów 
wyprawy były odwiedziny cmentarza w zaprzyjaźnionym mieście – harcerze zapalili znicz  
i oddali hołd drogiemu skautowi Gergely Sefcsikowi.  

Wszystko musieliśmy sami zrobić 
– rozbić namioty, szukać drew na 
opał, myć naczynia, sami przygoto-
wywaliśmy posiłki. Warunki były 
bardzo surowe przypominające na-
sze obozy sprzed kilkudziesięciu lat  
w Polsce, życie bez prądu i wody. Posił-
ki były przygotowywane w kociołkach 
na ognisku – relacjonuje komendant 
Renata Rożkowicz. 

Harcerze z Brzeska byli jednak za-
chwyceni. Węgierscy koledzy przygo-
towali dla nich bardzo wyczerpujący 
program – wycieczki, między innymi 
nad Balaton. Dzieci nawiązały szyb-
ko kontakt z kolegami z Węgier, po-
znawały swoje zwyczaje harcerskie, a 
wspólne zabawy zaowocowały nawią-
zaniem bliższych znajomości. 

-Ten wyjazd był dla naszych harce-
rzy wielkim i niezapomnianym prze-
życiem.

Za rok znów się spotkamy i będzie-
my mogli pokazać węgierskim harce-
rzom nasze obozy. Na  ostatnim ogni-
sku zaprosiliśmy grupę 20 harcerzy 
na rewizytę do Polski w przyszłym 
roku. Mam nadzieję, że ta rozpoczęta 
współpraca Polsko –Węgierskich har-
cerzy przetrwa długie lata – dodaje 
komendant Rożkowicz. (ml)
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sierpień 2008RANKING SKUTECZNYCH

Hot-
spot Lokalizacja

1 Bucze - Dom Ludowy
2 Mokrzyska - Szkoła Podstawowa
3 Szczepanów - Szk. Podstawowa
4 Sterkowiec - Szk. Podstawowa
5 Jadowniki - Szk. Podstawowa
6 Jadowniki - Dom Ludowy
7 Brzesko - Solskiego
8 Brzesko - os. Partyzantów
9 Brzesko - Szk. Podstawowa nr 3
10 Brzesko - ZSP nr 2
11 Okocim - Szkoła Podstawowa
12 Poręba Spytkowska -Szk. Podst.
13 Brzesko - os. Browarna
14 Jasień - Szkoła Podstawowa
15 Brzesko - Szpital
16 Brzesko - LIDL i Statoil
17 Brzesko - Basen i PG nr 2
18 Brzesko - Rynek
19 Brzesko - pl. K.Wielkiego
20 Brzesko - pl. Targowy
21 Brzesko - Urząd Miejski
22 Brzesko - pl. Żwirki i Wigury
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Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku

Przedmiotem przetargu będzie nieru-
chomość gruntowa oznaczona numerem 
ewidencyjnym 1411/176 o pow. 1,5239 
ha, będąca do dnia 26.09.2089 r. w użyt-
kowaniu wieczystym Gminy Brzesko dla 
której Sąd Rejonowy w Brzesku prowa-
dzi księgę wieczystą nr 65482.

Przedmiotowa nieruchomość położo-
na jest w południowo-zachodniej części 
miasta Brzesko w woj. małopolskim w 
odległości około 1000 m od jego centrum. 
Od strony południowej graniczy z ul. Po-
mianowską, która połączona jest z dro-
gą krajową Brzesko-Nowy Sącz. Przed-
miotowa działka znajduje się również 
w odległości około 200 m od obwodnicy 
miasta Brzeska o kierunku Kraków - 
Tarnów. Wokół działki projektowane są 
drogi wewnętrzne, które stanowią włas-
ność Gminy Brzesko. W bezpośrednim 
sąsiedztwie działki od strony wschodniej 
znajduje się zakład, który produkował 
ozdoby choinkowe. Jest to teren nieza-
budowany, sklasyfikowany jako grunt 
klasy R IVa, Ps IV, R IIIb, dr. Elementy 
infrastruktury technicznej znajdują się 
w zasięgu. Dla działki przeznaczonej do 
sprzedaży nie wykonywano badań geo-
technicznych gruntu.

Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego osiedla 
„Pomianowski Stok” w Brzesku działka 
1411/176 oznaczona symbolem B5UHR, 
znajduje się w terenie usług z zakresu 
handlu, rzemiosła usługowego i produk-
cyjnego oraz zaplecza magazynowego. 
Jako funkcję towarzyszącą dopuszcza się 
mieszkalnictwo typu MN.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot 
przetargu nie jest obciążona ograni-
czonymi prawami rzeczowymi i nie ma 
przeszkód prawnych w rozporządzaniu 
nią.

Przetarg (część jawna, otwarcie ofert) 
odbędzie się w dniu 8 października 

2008 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko 
woj. małopolskie przy ul Głowackiego 
51 – sala obrad. Osoba reprezentująca 
w przetargu osobę prawną lub fizyczną 
winna się okazać stosownymi pełnomoc-
nictwami.

Cena wywoławcza za powyższą nieru-
chomość wynosi: 1 585 000,00 zł + 22% 
VAT

Wadium w wysokości 160 000,00 zł 
należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Brze-
sku ul Głowackiego 51 nr 18 1020 4984 
0000 4202 0005 3470 w PKO BP Od-
dział Brzesko w taki sposób aby w dniu 
01.10.2008r cała kwota znajdowała się 
na rachunku bankowym.

Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od podpisania umowy notarial-
nej.

Przed złożeniem oferty oferent zobo-
wiązany jest we własnym zakresie ro-
zeznać w instytucjach branżowych moż-
liwość przełożenia lub podłączenia do 
urządzeń infrastruktury technicznej w 
ramach swojego zamie-
rzenia inwestycyjnego. 
Wszelkie koszty z tym 
związane ponosi nabyw-
ca nieruchomości.

Oferty należy składać 
w kopercie zamkniętej 
w sposób uniemożli-
wiający jej przypadko-
we otwarcie z napisem 
PRZETARG OFERTO-
WY – Pomianowski Stok 
– działka 1411/176 w se-
kretariacie Urzędu Miej-
skiego w Brzesku ul. 
Głowackiego 51; 32-800 
Brzesko pokój 101. Do 
koperty z ofertą należy 

dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 
Termin składania ofert upływa z dniem 
02.10.2008 r o godz. 1530 Oferty złożone 
po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnoszący ofertę może ją wycofać bądź 
dokonać zmian jedynie przed terminem 
określonym do jej złożenia. W przypadku 
skierowania oferty drogą pocztową decy-
duje data wpływu przesyłki do Urzędu 
Miejskiego w Brzesku.

Burmistrz Brzeska zastrzega sobie 
prawo zamknięcia przetargu bez wybra-
nia którejkolwiek z ofert.

Szczegółowych informacji na temat 
przetargu i regulaminu przetargu można 
uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, 
Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowa-
ckiego 51, od poniedziałku do piątku w 
godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicz-
nie (014) 68-63-100 wew. 157. Ponadto 
treść ogłoszenia, oświadczenia, które 
należy dołączyć do oferty i regulamin 
przetargu są udostępnione na stronie in-
ternetowej pod adresem: www.brzesko.
pl  menu: rozwój gospodarczy/przetargi 
nieruchomości.

BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
Poleca usługi w zakresie prowadzenia:

      -     usług księgowych
      -     książki przychodów i rozchodów
      -     ewidencji VAT
      - deklaracji ZUS

Tel: (14) 663 01 52, (603) 948 632
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Rada Sołecka i Ochotnicza Straż 
Pożarna przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Brzesku zorganizowały 
Piknik Rodziny, który odbył się w Wo-
kowicach. 

Pierwsza część pikniku zdominowa-
na została przez konkursy i zabawy 
dla dzieci, w których wszyscy startu-
jący byli nagradzani drobnymi upo-
minkami. Sporo emocji wzbudził mecz 
piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami 
Urzędu Miejskiego i Wokowic. Spot-
kanie zakończyło się morderczą serią 
rzutów karnych. W drużynie urzędni-
ków wystąpili między innymi Zbigniew 
Grzegorzek, Józef Makuch, Antoni 
Staszczyk, Stanisław Sułek i Grzegorz 
Wawryka (wszyscy popisali się celny-
mi trafieniami z rzutów karnych. Na 
„trybunie” dla vip-ów zasiedli posłowie 
Edward Czesak i Jan Musiał, starosta 
Ryszard Ożóg, radni miejscy i sołtysi 
sąsiednich wiosek. 

Dużym powodzeniem cieszyła się  

loteria fantowa, zapew-
ne z uwagi na atrak-
cyjne nagrody. Bank 
Spółdzielczy w Brze-
sku ufundował aparat 
cyfrowy, Marek Le-
gutko z firmy Galicja 
odtwarzacz DVD, fir-
ma usługowa Romana 
Brzegowego rower, a 
firma usługowa Józefa 
Przybyły wieżę stereo-
foniczną. Wśród spon-
sorów byli też: firma  
DAM-DAM Włodzimie-
rza Bernadego, kwia-
ciarnia Bazzar Kata-
rzyny Pacewicz-Pyrek, 
firma Pawła Czarnika 
i sklep Groszek Małgo-
rzaty Czarnik. 

MK

Piknik w Wokowicach
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Z muzyką pierwszy raz zetknął się w wieku 
12 lat, kiedy ojciec kupił mu gitarę i zaprowa-
dził za rękę do nauczyciela. Cameron skorzy-
stał tylko z dwóch lekcji i postanowił zostać 
samoukiem. Teraz, gdy to wspomina, z uśmie-
chem komentuje, że dzięki temu Jimi Hendrix 
mógł spać spokojnie. 

Nic nie wskazywało na to, że Cameron kie-
dykolwiek będzie z muzyki żył, bo początkowo, 
jak chyba każdego młodego Brytyjczyka, pasjo-
nował go futbol. Jednak między jednym a dru-
gim meczem podwórkowym mozolnie ćwiczył 
grę na gitarze. Z kolegami założył nawet zespół 
o wielce niebezpiecznej nazwie – Kamikadze. 

- To były pierwsze nieudolne próby. Byliśmy 
jeszcze wtedy dziećmi – wspomina. 

Trzy lata później zaczął regularnie podglą-
dać swoich przyjaciół, którzy tworzyli forma-

cję Snow. Bardzo chciał grać razem z nimi. 
Koledzy dali mu szansę, kiedy odszedł od nich 
wokalista. Miał być drugim gitarzystą, ale już 
na pierwszej próbie przyjaciele zgodnie orze-
kli, że śpiewanie idzie mu zdecydowanie lepiej 
niż gra na gitarze. I to była druga pomyślna 
wiadomość dla Hendrixa. Z tym zespołem 
rozpoczął trwającą do dziś karierę muzyczną. 
Na początku grali covery, aż któregoś dnia 
zdecydowali, że pora na własny oryginalny 
repertuar. Sami komponowali i pisali teksty. 

Z Ziemi Walijskiej do Brzeska
Wcielenia Camerona Vegasa

Debiut zaliczyli w rodzinnym Cardiff, w auli 
Wyższej Szkoły Muzycznej, przy 500-osobo-
wym audytorium. Koncert został przyjęty 
owacyjnie, ale Cameronowi nie było dane zbyt 
długo kontynuować przygodę w tej grupie.  
Po sześciu miesiącach rozstali się, bo różniły  
ich muzyczne zainteresowania 
. 
Z farmacji na scenę

Pełen obaw o dalszą muzyczną przyszłość 
był Cameron, kiedy jego rodzice podjęli decyzję 
o przeprowadzce do Londynu. Nie znał tutaj 
nikogo z branży muzycznej, toteż dalsze plany 
w tej dziedzinie odłożył na bliżej wtedy nie-
określoną przyszłość. Nawet nie zdawał sobie 
sprawy, że powrót do muzyki nastąpi wcześ-
niej niż przypuszczał. 

Cameron z wykształcenia jest chemikiem, 
toteż łatwo znalazł 
pracę w jednej z lon-
dyńskich firm farma-
ceutycznych. Tutaj 
poznał Paula – muzy-
ka, z którym do dziś 
łączy go serdeczna 
przyjaźń. Pewnego 
dnia ich rozmowa ze-
szła na temat muzyki. 
Okazało się, że Paul 
gra w zespole, którego 
członkowie nie byli za-
dowoleni z wokalisty. 
Zaprosili Walijczyka 
na próbę, a ten już po 
pierwszych dźwiękach 
został zaakceptowa-
ny. Od tej pory przez 
długi czas razem z 

Paulem tworzyli coraz to nowe utwory. Prze-
de wszystkim jednak przemeblowali skład 
grupy stawiając na pełny profesjonalizm. Za 
perkusją zasiadł Gary Hitchens, który okazał 
się mocnym punktem zespołu. Gary powrócił 
właśnie z udanych występów po USA. W ten 
sposób powstała heavymetalowa kapela ME-
TAL MIRROR. 

Rozpoczęli od  udziału w przeglądzie. Dotar-
li do ścisłego finału, do którego jury zakwali-
fikowało sześć najlepszych zespołów. Wpraw-

dzie nie wygrali, ale tylko oni z całej finałowej 
szóstki zaprezentowali materiał autorski – po-
zostali oparli się na coverach. 

Ten sukces otworzył im drzwi do najwięk-
szych londyńskich pubów i klubów muzycznych. 
Ich popularność z dnia na dzień rosła. Sprawy 
przybrały szybszy obrót, gdy ich dalszą karierą 
zajął się profesjonalny menadżer, który bardzo 
szybko nawiązał kontakt z dwiema dużymi 
agencjami – TKA Agency i Concorde Agency. 
Wkrótce ruszyli w trasę koncertową po całej 
Wielkiej Brytanii. Byli wtedy notowani na 9. 
miejscu brytyjskiej listy heavymetalowej. Mieli 
zaszczyt znajdować się w pierwszej dziesiątce 
w towarzystwie takich sław jak AC/DC i Saxon. 
 
Powrót po latach

Cameron z rozrzewnieniem wspomina tam-
te czasy. METAL MIRROR koncertował w tych 
samych miejscach, co największe gwiazdy ro-
cka. 

- Były w Anglii takie dwa kluby, w których 
obowiązywała tylko ostra muzyka. Dawaliśmy 
tak po uszach, że przy nas Rolling Stones byli 
tak potulni jak Ewelina Flinta – śmieje się Ca-
meron. 

Wraz z popularnością pojawiły się też pierw-
sze prawdziwe pieniądze. A to spowodowało, 
że stali się jeszcze bardziej niepokorni. Poczuli 
pierwsze niezdrowe objawy uderzenia mocnej 
fali wody sodowej. Pili ostro. Opamiętanie 
przyszło wtedy, jak jeden z nich (Cameron nie 
pamięta już, kto) wyrzucił przez okno w hotelu 
telewizor. 

Dwa lata temu o METAL MIRROR przypo-
mnieli sobie Niemcy, u których wraca moda na 
muzyką wczesnych lat 80-tych. W ten sposób 
wydane zostały dwa winylowe krążki (na wi-
nyl też wraca moda), na których zarejestro-
wany został koncert „METAL MIRROR Live 
in London – 1981”. Niemiecko-amerykańska 
agencja złożyła nawet propozycję, żeby zespół 
się reaktywował. Co na to Cameron?

- Ja wiem? Może za kilka lat. Na razie reali-
zuję inne projekty – wyjaśnia.

Zmiana barw
Gdzieś w połowie lat 80-tych zespół rozpadł 

się. Na kolejną propozycję Cameron długo cze-
kać nie musiał. Trafił do formacji ASH, której 
skład tworzyli mający przeszłość w zespole 
Roda Stewarta basista PJ Phillips (grał rów-
nież z Vanessą Mae i Tomem Jonesem), znany 
australijski perkusista Robbie France i Simon 
Wright, który później odszedł do AC/DC (na-
grał z tym zespołem 5 albumów). 

Kiedy zespół zaprzestał działalności, dro-
gi Camerona i Paula znowu się skrzyżowały. 
Wtedy to Paul stwierdził, że Cameron ma na 
tyle silną osobowość sceniczną i na tyle mocny 
głos, że stać go na rozpoczęcie kariery solowej. 
Obaj nadal znakomicie się rozumieli, razem 
współpracowali. I chociaż Walijczyk nagrywał 

Na ulicach Brzeska pojawił się bodajże pięć lat temu. Średniego wzrostu, dżinsy, długie blond 
włosy opasane bandanką. Bywalcy miejscowych pubów, które lubi odwiedzać, spoglądali na niego 
z mieszanymi uczuciami. Jednych śmieszył, innych intrygował, ale niemal wszyscy zastanawiali 
się, kim jest i skąd pochodzi. Język angielski wskazywał, że przybył z Wysp Brytyjskich. Ale co 
robi? Zagadka wyjaśniła się później na Ranczu Pasja, gdzie odbył się jego pierwszy polski koncert. 
Bo Cameron Vegas, o czym już w Brzesku wiedzą, jest rockowym muzykiem.

Cameron Vegas z zespołem - fot. archiwum zespołu
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solowe utwory to jednak znów znalazł się w 
kolektywie. Któregoś dnia zadzwonił telefon. 
Muzycy zespołu Jealousy nagrywali właśnie 
płytę. Mieli jednak problemy z wokalistą i do 
współpracy zaprosili Camerona, który na pro-
pozycję przystał, ale postawił jeden warunek 
– to on będzie tworzył utwory. Umowa została 
zawarta. 

Nagrywali w studio Iona Andersona, lidera 
legendarnej grupy Juthro Tull. Za konsoletą 
zasiadł Roger Black – producent większości 
płyt Juthro Tull. Mieli też możliwość nagrywa-
nia w studiu Rolling Stones, do którego zapro-
sił ich basista legendy światowego rocka Bill 
Wayman. 

Współpracy z Jealousy nie wspomina Ca-
meron najmilej. Zostali zaproszeni na kon-
cert w Royal Albert Hall, obiekt wybudowa-
ny z inicjatywy królowej Wiktorii. To miała 
być impreza z udziałem sześciu zespołów.  
W RAH grają tylko znane i wysoko notowane 
formacje. 

- Wyobrażałem sobie, że to będzie niepowta-
rzalne i niezapomniane przeżycie. Niestety, 
nic z tego nie wyszło. Chciałem, żeby ten kon-
cert zarejestrować na płycie, ale reszta zespołu 
na to się nie zgodziła. Byłem tak wściekły, że 
niemal natychmiast odszedłem – opowiada ze 
smutkiem w głosie. 

Z tego okresu zostały mu nagrania przecho-
wywane w domowym archiwum, ale ich nie 
udostępnia. Cameron nagrał z zespołem dwa 
wideoklipy. Do tej pory wspomina, że to nie 
była harmonijna współpraca. Wspólny język 
umiał znaleźć tylko z basistą. 

Wraca Paul
Nastał długi rok bezczynności. I znowu los 

sprawił, że na jego drodze stanął pewnego 
dnia Paul. Stara przyjaźń odżyła. Paul był już 
wtedy bardziej dojrzałym muzykiem, właśnie 
ukończył prestiżowe studia. Zaczęli grać pod 
szyldem Cameron Vegas. Zwiedzili wszystkie 
kluby w Anglii, wzięli udział we wszystkich 
liczących się festiwalach. 

I wreszcie nadszedł dzień, w którym na 
rynku muzycznym ukazał się solowy album 
Camerona „Life’s a Bitch and then You die”. 
Po wydaniu płyty upomniała się o nich me-
nedżerska grupa prowadząca między innymi 
interesy Toma Jonesa. Współpraca trwała 2 
lata i zakończyła się w dość nieprzyjemnych 
okolicznościach. Któregoś dnia Cameron i 
Paul otrzymali propozycję napisania dwóch 
utworów dla Toma Jonesa. Napisali. Cameron 
do dziś pamięta ich tytuły – „Sex Talk” i „Eve-
rynight”. Piosenki nigdy jednak nie zostały za-
rejestrowane. Dlaczego? Bill Smith, menadżer 
Toma Jonesa, tak skonstruował umowę, że na 
jej podstawie to Jones miał figurować jako au-
tor obu piosenek. Prawda miała być objawiona 
dopiero po siedmiu latach. Odpowiedź na taką 
propozycję mogła być tylko jedna. Obaj muzy-

cy niemal równocześnie unieśli środkowe palce 
rąk do góry. 

W międzyczasie spełniło się marzenie Ca-
merona z dzieciństwa. Wreszcie wystąpił na 
stadionie piłkarskim. Oczywiście nie w roli pił-
karza. Zaśpiewał w koncercie obserwowanym 
przez 53 tysiące widzów. Koncert zaowocował 
nagraniem albumu „Cameron Vegas rolling in 
Greece”. Skoro mowa o południu Europy, to był 
czas, kiedy jedna z piosenek Camerona okupo-
wała pierwsze miejsce listy przebojów na Mal-
cie, chociaż sam wokalista nigdy na tej wyspie 
nie gościł. Piosenkę o tytule „I just dreaming” 
wypromował jego menadżer. 

Pechowa Samantha
Zdarzyło się Cameronowi występować także 

w duecie męsko-damskim. Jego sceniczną part-
nerką była Sam Kirli. Nagrali nawet album 
„Dirty Stories”, którego promocja odbyła się 
przy okazji znanego w Anglii lokalu Marquee 
Club. Jest to miejsce, w którym występowały 
później takie sławy jak Led Zeppelin, Jimi 
Hendrix, Queen, Jimmy Page czy Motorhe-
ad. Kolejny duży koncert zaśpiewali w klubie 
Whisky Gogo. Padł wtedy rekord frekwencji na 
widowni. Być może wpływ na to miał obszerny 
wywiad, jakiego dwójka artystów udzieliła jed-
nej z najpoważniejszych brytyjskich gazet. 

Ciepłe przyjęcie albumu przez melomanów 
i krytyków, a także pozytywne recenzje obu 
wspomnianych koncertów sprawiły, że duet 
otrzymał propozycję odbycia wielkiej trasy kon-
certowej. Wszystko było już zapięte na ostatni 
guzik, kiedy nagle wydarzyło się coś, czego 
nikt nie mógł przewidzieć. Trasę trzeba było 
odwołać, bo tuż przed jej rozpoczęciem Sam 
zachorowała. Diagnoza lekarska zabrzmiała 
jak wyrok. Piosenkarka przez 6 miesięcy nie 
mogła śpiewać. W ten sposób owocna, ale krót-
ka współpraca zakończyła się, niemniej jednak 
Cameron i Sam do dziś pozostają przyjaciół-
mi. 

Nasz gość z Walii znowu kontynuował karie-
rę solową. Tymczasem otrzymał od Troya Film 
Company propozycję skomponowania muzy-
ki do jednego z filmów o przygodach Jamesa 
Bonda. Cameron podjął wyzwanie, ostatecznie 
twórcy filmu wybrali projekt innego autora. 

Zagubiony materiał
Ostatnim zespołem, z jakim związał się w 

Wielkiej Brytanii była kapela River Dogs. 
Skład grupy był dość interesujący. Oczywiście 
Paul Phillips, Clayton Moss, który do dziś gra 
z Brianem Mayem (Queen) w formacji The 
Cross i Benjamin Franclin jr mający na koncie 
współpracę z Johnem Lordem (Deep Purple). 
Zagrali wspólnie kilka koncertów zorganizo-
wanych we własnym zakresie i przystąpili do 
nagrywania demo, które miało posłużyć do pro-
dukcji pierwszej wspólnej płyty. Niestety, pech 
nie przestał prześladować Camerona. Ktoś 

zgubił cały nagrany materiał, a to oznaczało, 
że o żadnej współpracy mowy być nie mogło. 

W Anglii Cameron poznał Anię, naszą ro-
daczkę z Jasienia. Wspólnie wyjechali do Kor-
nwalii, gdzie spędzili dwa lata. Tam zdecydo-
wali o przyjeździe do Polski. 

- Wyjeżdżając tutaj wcale nie myśleliśmy 
o pozostaniu na stałe. Nadal myślimy o po-
wrocie. Na razie Cameron próbuje zaistnieć 
na polskim rynku, stąd nasz pobyt trwa już 
pięć lat z krótkimi przerwami na odwiedzanie 
Wielkiej Brytanii. 

Ranczo Pasja
Kiedy przyjechali do Polski, tylko Ania 

znała muzyczną przeszłość Camerona, któ-
ry powoli nawiązał nowe znajomości, w tym 
także Łukasza, Osę i Cypisa. Najpierw tylko 
rozmawiali o swoich zainteresowaniach. Jed-
nak któregoś dnia wmieszał się w to wszystko 
Piotr Skupiewski, który wpadł na pomysł za-
łożenia polskiej grupy z walijskim wokalistą. 
Kto wówczas wybrał się na wycieczkę do Lasu 
Szczepanowskiego, na pewno zwrócił uwagę na 
muzykę dobywającą się z pobliskiego Rancza 
Pasja. Długo ćwiczyli, zanim zdecydowali się 
na pierwszy koncert. W Brzesku występowali 
już kilkakrotnie, między innymi podczas Dni 
Brzeska. Koncertowali w Krakowie, na Śląsku, 
w Polsce południowej i na Słowacji. Początkowo 
wokaliście towarzyszył żeński chórek, ostatecz-
nie poprzestano na męskim pięcioosobowym 
składzie. Skupiewskiemu i Cameronowi udało 
się też zorganizować kilka koncertów w Anglii. 
Pan Piotr okazał się na tyle rzutkim menad-
żerem, że jedna z piosenek zespołu trafiła na 
antenę tarnowskiego radia Maks, by dotrzeć na 
pierwsze miejsce listy przebojów tej rozgłośni. 

Od kilku lat z Cameronem współpracuje 
Steve Smith, angielski menadżer, który repre-
zentuje Walijczyka na terenie Wielkiej Bryta-
nii i w Niemczech. Steve postawił sobie za cel 
zwiększyć popularność swojego podopiecznego 
w naszym kraju. Dlatego pilnie uczy się na-
szego języka i poznaje nasze obyczaje. Razem 
z Piotrem Skupiewskim zorganizowali ostatnio 
kilka koncertów. Niebawem zespół znowu wy-
jedzie do Wielkiej Brytanii.  W planach jest też 
pierwsza płyta nagrana w tym składzie. 

Cameron dostrzega między Polską a Wielką 
Brytanią wiele różnic, ale generalnie nasz kraj 
mu się podoba. 

- Polska jest krajem bardzo religijnym. Ja 
sam jestem religijny i podoba mi się podejście 
Polaków do religii. Podoba mi się tutaj wolność, 
fascynująca historia waszego kraju i pogodni 
ludzie – mówi Cameron. 

Najbardziej jednak cieszy go to, że polskie 
przepisy ruchu drogowego są zdecydowanie 
mniej rygorystyczne niż brytyjskie. Trudno się 
temu dziwić, wszak na co dzień jeździ szybkim 
sportowym wozem. 

Zofia Sitarz
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Zarys dziejów parafii w Mokrzyskach Część I

Pomysł budowy świątyni w Mokrzy-
skach wywodzi się od Weroniki Pałach 
(1879-1945), dobrodziejki miejscowego 
domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi. To ofia-
rowane przez nią dom rodzinny, zabu-
dowania gospodarcze i nieruchomości 
gruntowe, dały materialne podstawy 
najpierw do utworzenia wspólnoty za-
konnej, urządzenia w jej pomieszcze-
niach kaplicy, a następnie do zreali-
zowania bardzo trudnego w czasach 
komunistycznych zamierzenia, jakim 
była budowa nowego kościoła - dziś koś-
cioła parafialnego p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

Weronika Pałach, po śmierci swego 
brata Stanisława tuż przed II wojną 
światową, była osobą samotną. Żyła 
skromnie, utrzymując się z pracy we 
własnym gospodarstwie rolnym. Pocho-
dziła z bardzo religijnej rodziny, a jej 
zamierzeniem było przekazanie odzie-
dziczonego po rodzicach niewielkiego 
majątku na rzecz sióstr zakonnych. Da-
rowiznę chciała uczynić z myślą o osied-
leniu się w Mokrzyskach i stałej pracy 
sióstr wśród okolicznych mieszkańców. 
W zakresie planów Weroniki Pałach 
było utworzenie ochronki - pewnego ro-
dzaju przedszkola prowadzonego przez 
zakonnice, aby w ten sposób pomóc w 
wychowaniu dzieci z rodzin ubogich. Jej 
marzeniem było też urządzenie w jej za-
budowaniach kaplicy, w której byłaby 
możliwość odprawiania i uczestniczenia 
w coniedzielnej mszy św. W ten spo-
sób, chciała dopomóc przede wszystkim 
ludziom starszym, którzy co tydzień 
pieszo pokonywali kilka kilometrów 
do kościoła w Szczepanowie. Duża od-
ległość od świątyni, przysparzała wielu 
niedogodności. Wierni już wówczas od-
czuwali potrzebę posiadania własnego 
kościoła.

Pierwsze Siostry Franciszkanki do 
Mokrzysk przybyły 7 kwietnia 1943 r. 
Były to: s. Anna Kuśnierek (przełożona), 
s. Helena Kisiel i s. Norberta Słowik. Te 
trzy osoby stanowiły minimalną liczbę 
członkiń zakonu wymaganą do założe-
nia wspólnotowej siedziby w ramach 
norm prawa kościelnego (kanoniczne-
go). Nowo powołana wspólnota powinna 
zamieszkać w odpowiednio przygoto-

„Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele par-
tykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się 
proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi”. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 515 § 1

wanym domu, z urządzonym własnym 
oratorium mającym stanowić jakby 
serce wspólnoty oraz mieć własnego 
przełożonego kierującego jej działalnoś-
cią. Objęte w posiadanie nieruchomości 
Weroniki Pałach, późniejszy remont i 
rozbudowa domu mieszkalnego - umoż-
liwiły zaspokojenie podstawowych po-
trzeb bytowych i funkcjonowanie nowo 
powołanego do życia domu zakonnego. 

Siostry zakonne osiedlając się w ma-
jątku Weroniki Pałach, jej myśl o bu-
dowie kościoła pielęgnowały od samego 
początku. Okazało się jednak, że droga 
do realizacji tego planu była jeszcze bar-
dzo odległa. Siostry w miarę swoich sił i 
zgodnie ze swoim powołaniem niezmor-
dowanie dążyły jednak do osiągnięcia 
zamierzonego celu. Stało się to możliwe 
dzięki wytworzeniu życzliwych relacji 
między siostrami zakonnymi i miesz-
kańcami wsi. Praca i służba wśród tych 
ludzi, zrozumienie ich potrzeb i dążeń, 
nawiązanie przyjacielskich kontaktów 
- zaowocowało wzajemnym zaufaniem i 
dało podstawy do podjęcia wielu odważ-
nych, jak na owe czasy, wspólnych decy-
zji i działań o wymiarze społecznym.

Początki działalności domu zakon-
nego Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Mokrzyskach były wyjątko-
wo trudne. Rok 1943 to czas wojny. W 
okupowanym przez hitlerowskie Niem-
cy kraju - z roku na rok rosły potrzeby 
aprowizacyjne okupanta i powodowały 
ściąganie z wiejskich gospodarstw rol-
nych coraz większych kontyngentów, 
a te z kolei ograniczały zaspokojenie 
własnych potrzeb oraz podaż na „czar-
ny” rynek. Warunki życia pod okupacją 
oddziaływały też niekorzystnie na hie-
rarchię wartości. Jedną z „odtrutek” na 
rzeczywistość tego czasu był przykład 
żyjących tu sióstr zakonnych. Zawsze 
gotowe do pomocy potrzebującym w 
walce o przetrwanie, podtrzymywały 
na duchu tę małopolską wieś. Stały się 
one „punktem oparcia” także dla wielu 
osób przybyłych do Mokrzysk w czasie 
wojny. 

Lata powojenne dla ludzi Kościoła 
były niemniej trudne. Dla Polski nastał 
czas władzy komunistycznej, sprawo-
wanej w strefie dominacji sowieckiej. W 
zafundowanym nam ustroju zabrakło 

miejsca na religię. Głównym założeniem 
polityki wyznaniowej PRL był rozdział 
Kościoła od państwa i związana z nim 
sekularyzacja życia publicznego. Za-
sadę tą potwierdziła Konstytucja PRL 
z 1952 r. Był to okres prześladowań 
Kościoła, jedynie z krótkimi okresami 
odwilży. Wykonawcami agresywnej po-
lityki laicyzacji były ówczesne władze 
państwowe (sejm PRL i rady narodowe) 
oraz aparat kierowniczy PZPR.

Te wszystkie wspomniane wyżej uwa-
runkowania miały istotny i zdecydowa-
nie hamujący wpływ na proces i tempo 
realizacji projektów Weroniki Pałach. 
Dom zakonny w Mokrzyskach nie był 
wyjątkiem - przeżywał dolę i niedolę 
całego narodu żyjącego w PRL. Polska 
Ludowa - jak wiemy - także zakonom 
nie szczędziła udręk i szykan.

Jednym z ważniejszych negatyw-
nych skutków polityki PRL wobec pla-
cówki zakonnej   w Mokrzyskach było 
upaństwowienie jej dóbr objętych w 
posiadanie po Weronice Pałach. Był to 
efekt ogólnokrajowej nagonki na mają-
tek kościelny zorganizowanej w latach 
1948-1950-1953. We wrześniu 1948 r. 
władze komunistyczne znacjonalizowa-
ły wszystkie szpitale i sierocińce koś-
cielne. W marcu 1950 r. sejm uchwalił 
ustawę o przejęciu przez państwo „dóbr 
martwej ręki”. W efekcie, prowadzona 
kilka lat w Mokrzyskach przez siostry 
zakonne ochronka, zostaje im w 1951 r. 
odebrana. Władze komunistyczne urzą-
dzają w niej przedszkole państwowe, 
które wkrótce upada. Do idei pomocy 
rodzinom w wychowaniu dzieci, siostry 
zakonne powrócą dopiero po zmianie 
ustroju w Polsce - w 1990 r. Istniejąca 
już wówczas w Mokrzyskach parafia, 
utworzy nowe przedszkole. Przedszkole 
Parafialne dedykowane Bł. Karolinie 
Kózkównie funkcjonuje do dzisiaj i cie-
szy się dużym powodzeniem. 

Wstępne przygotowania o charakterze 
organizacyjnym zmierzające do realiza-
cji zamysłu Weroniki Pałach o budowie 
kościoła, przypadają na rok 1954. Kil-
ku mieszkańców, dziś już nieobecnych 
wśród nas: Józef Gibała (1914-1989), 
Stanisław Gibała (1905-1982) i Stani-
sław Pagacz (1917-1991) - reprezen-
tując ówczesną najbardziej zaangażo-
waną w sprawy budowy kościoła część 
społeczności Mokrzysk - odbyli wspólną 
naradę. Spotkanie odbyło się w lokalu 
sklepowym Józefa Gibały, mieszczącym 
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się w domu jego siostry (obecnie przy ul. 
Gminnej w Mokrzyskach). Grupa tych 
trzech osób postanowiła, że nie należy 
już dłużej zwlekać lecz przystąpić do 
konkretnych działań. Na spotkaniu na-
kreślono plan zadań i sposób ich realiza-

cji we współpracy z siostrami zakonny-
mi. Pierwszym zadaniem było podjęcie 
starań o urządzenie kaplicy dla potrzeb 
sióstr zakonnych i najstarszych miesz-
kańców wsi. W dalszej perspektywie 
postanowiono dążyć do budowy kaplicy 
murowanej, aby następnie przekształcić 
ją w kościół. Spotkanie to dało początek 
wszystkim kolejnym przedsięwzięciom, 
do realizacji których włączyło się wielu 
dalszych mieszkańców.

Wspomniana wyżej „Grupa Inicjatyw-
na” miała w tym czasie coś wspólnego: 
nie uznawali luksusu, która oddala od 
Boga jak i biedy, który prowadzi do roz-
paczy. Dbali o poziom życia własnych 
rodzin, ale też dzielili się swym czasem, 
umiejętnościami i pieniędzmi, przezna-
czając je na cele wspólne środowiska 
wiejskiego, w którym żyli. Odbywając 
wspólne spotkania, motywowali się 
wzajemnie do działań i mobilizowali do 
wysiłków dla realizacji zadań politycz-
nie niepopularnych w latach pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. Zawsze jednak 
mogli w tym czasie liczyć na wsparcie 
duchowe i pomoc sióstr zakonnych, a 
szczególnie s. Bronisławy Biedy (zm. 
1956 r.) oraz proboszcza szczepanow-
skiego ks. Władysława Mendrali (zm. 
1970 r.). Dzięki tej współpracy stały się 
możliwe wizyty delegacji przedstawicie-
li mieszkańców Mokrzysk-Kosiarni w 
kurii tarnowskiej i rozmowy z ordyna-
riuszem bp. Janem Piotrem Stepą, któ-
rych efektem było utworzenie w 1956 r. 
kaplicy w domu sióstr zakonnych. 

Lata pięćdziesiąte XX wieku to trud-
ny okres w życiu kraju. Skomplikowany 
układ czynników społeczno-politycznych 
nie był sprzyjający dla ludzi Kościoła. 
Starsze pokolenie doskonale pamięta 

ten smutny czas. Powstałe po drugiej 
wojnie światowej warunki „demokracji 
ludowej” wg Józefa Stalina (zm. 1953 
r.), na szczęście nie znalazły w polskim 
społeczeństwie znaczącego uznania. Po 
dziesięciu latach budowy komunizmu w 

sowieckim stylu, nadszedł czas formo-
wania bardziej pragmatycznego, dosto-
sowanego do polskich realiów, odmiany 
„naukowego” socjalizmu. Wraz ze zmia-
nami politycznymi 1956 r. pojawiło się 
nowe pokolenie komunistycznych dzia-
łaczy liczących się z lokalnymi warun-
kami. Terror strachu został przełama-
ny. Kilkanaście następnych lat, to okres 
przystosowania nowych koncepcji ustro-
jowych narzuconych siłą do polskiej 
tożsamości.    W szeregach PZPR tego 
okresu znaleźli się towarzysze, którzy 
wnieśli jedyną swoistą iskierkę nadziei, 
jaka pojawiła się w powojennym ruchu 
komunistycznym PRL. Ówczesny reżim 
komunistyczny reprezentowany przez 
Władysława Gomułkę stworzył system 
oparty na milczącej ugodzie ugrupowań 
partyjnych z organizacjami bezpartyj-
nymi, a niekiedy nawet z przeciwnika-
mi ideowymi. To był pewien osobliwy 
okres czasu, który - jak dowiodło życie - 
nie mógł dłużej przetrwać w warunkach 
dyktatury komunistycznej. Właśnie na 
te lata naszych dziejów przypadł spo-
łeczny wysiłek podjęcia budowy nowej, 
murowanej kaplicy, która dała początek 
obecnemu kościołowi parafialnemu w 
Mokrzyskach.

Wykorzystując politycznie dogodny 
moment, w grudniu 1956 r. w porozu-
mieniu z siostrami zakonnymi i pro-
boszczem szczepanowskim, wspomnia-
na Grupa Inicjatywna doprowadziła do 
zebrania mieszkańców wsi w sali ludo-
wej w Mokrzyskach-Grądach (obecnie 
ul. Trakt Królewski), na którym wybra-
no społeczny Komitet Budowy Kościoła. 
W skład Komitetu weszli: Anna Cha-
mielec, Józef Gibała, Stanisław Gibała 
(przewodniczący), Tadeusz Góra, Jan 

Koczwara, Magdalena Lis, Stanisław 
Pagacz, Florian Pukal, Józef Rosa. Na 
Komitecie tym spoczywał cały wysiłek 
organizacyjny, finansowy i remontowo-
budowlany obiektów należących do dzi-
siejszej parafii p.w. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. Przez wiele lat Komitet 
pełnił funkcje organizatora budowy i 
utrzymania istniejącej kaplicy, wspar-
cia dla sióstr zakonnych oraz w pewnym 
zakresie pełnił funkcję rady parafialnej. 
Dał przykład właściwego myślenia i 
praktycznego chrześcijańskiego dzia-
łania dla dobra ogółu. Z Komitetem 
współpracowało wielu mieszkańców 
wsi. Dzięki ich ofiarności można było 
sfinansować kosztowne remonty zabu-
dowań sióstr zakonnych, nabyć wyposa-
żenie i sprzęt liturgiczny do utworzonej 
kaplicy, a następnie zakupić (wówczas 
trudno dostępne) materiały budowlane, 
by wreszcie w 1962 r. podjąć budowę 
nowej świątyni. Na początku lat sześć-
dziesiątych (1960-1963) bardzo cenną 
okazała się współpraca Komitetu z wi-
kariuszem szczepanowskim ks. Włady-
sławem Wójcikiem. Ksiądz Władysław 
z dużym zaangażowaniem włączył się i 
czynnie wspierał działania organizacyj-
ne związane z budową nowej świątyni. 
W tym czasie był on kościelnym doradcą 
i współpracownikiem Komitetu Budowy 
Kościoła oraz łącznikiem z hierarchią 
kościelną. Wizyty przedstawicieli Komi-
tetu w kurii, były wówczas załatwiane 
za jego pośrednictwem. W okresie bra-
ku zezwoleń w niektórych przypadkach 
decydowano się na budowę kościołów 
bez zezwoleń władz. Takie działania po-
wodowały, że księża, zakonnice  i wier-
ni zaangażowani w budowę doznawali 
wielu represji ze strony władz komuni-
stycznych. Tak też stało się z budowni-
czymi kaplicy w Mokrzyskach. Rok 1962 
r. stanął pod znakiem milicyjnych prze-
słuchań. Wielu udręk z tego powodu do-
świadczyła ówczesna przełożona domu 
zakonnego s. Katarzyna Przybytniak 
(zm. 1996 r.). Budowę wstrzymano. Ko-
lejne lata to usilne starania Komitetu o 
zezwolenie na wznowienie budowy. In-
terweniowano u wszelkich ówczesnych 
władz administracyjnych - w prezydiach 
rad narodowych stopnia powiatowego i 
wojewódzkiego, a także u władz poli-
tycznych - w komitetach PZPR. Lata 
sześćdziesiąte były okresem utrwalania 
systemu politycznego PRL. Władze po-
zostawały nieugięte przez dziesięć lat. 
Zezwolenie udało się uzyskać dopiero po 
przejęciu rządów przez ekipę Edwarda 
Gierka (XII 1970 - IX 1980). cdn.

Stanisław Pagacz

Józef Gibała
1914 - 1989

Stanisław Gibała
1905 - 1982

Stanisław Pagacz
1917 - 1991
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Na kolonie z MOPS
Ponad pięćdziesięcioro dzieci z terenu gminy Brzesko odpoczywało w tym roku 

na koloniach letnich w całości finansowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Opłata 
za pobyt nie była jedyną formą wsparcia dla wyjeżdżających na letni wypoczynek. 
Oprócz tego blisko setka milusińskich skorzystała z dopłat do wyżywienia w czasie 
półkolonii organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

-Sporej części dzieci 
kupiliśmy wyposaże-
nie niezbędne na ko-
loniach – odzież, buty, 
plecaki. Regułą w ta-
kich przypadkach jest, 
że rodzice, którzy do-
stali zasiłki celowe na 
ten cel nie dostawali 
pieniędzy w kasie lecz 
dokonywali zakupów 
w towarzystwie pra-
cowników socjalnych 
– wyjaśnia dyrektor 

MOPS Krystyna Put. 
Mimo, że wakacje jeszcze w toku w 

MOPS trwają już gorączkowe przy-
gotowania do rozpoczęcia roku szkol-
nego. Rodzice, którzy zwrócą się o 
przyznanie zasiłków na zakup wypo-
sażenia szkolnego dla swoich pociech 
mają szanse na uzyskanie nawet kil-
kuset złotych. Należy jednak zgroma-
dzić wymagane dokumenty, rodzice 
muszą się także zgodzić na przepro-
wadzenie wywiadu środowiskowego. 
I także w tym przypadku rodzice nie 
dostaną pieniędzy „do ręki”. Wszyst-
kie niezbędne książki, przybory, 
odzież i obuwie kupować będą w asy-
ście pracowników ośrodka. 

-Wielu naszych podopiecznych już 
składa wnioski o przyznanie zasił-
ków rodzinnych. Przyznaję, że plik 
dokumentów do wypełnienia jest spo-
ry ale nasi pracownicy służą w tym 
względzie pomocą – dodaje dyrektor 
Put. (zs)  

Po drodze do celu wycieczka zatrzy-
mała się w starej kuźni Romana Czer-
nieca z Wojciechowa, gdzie gospodarz 
barwnie opowiadał o zanikającym już 
zawodzie kowala. Własnoręcznie na 
oczach swoich gości wykuł prawdziwą 
podkowę. W Nałęczowie grupa zwie-
dziła Park Zdrojowy, a przy okazji 
mogła wysłuchać koncertu słynnych 

Duszpasterstwo na wycieczce

Poznańskich Słowików. Zaha-
czyli też o naturalny kanion po-
łożony w pobliżu Nałęczowa. 

Drugiego dnia wycieczka 
dotarła do Kazimierza, gdzie 
zwiedzanie rozpoczęto od rejsu 
po Wiśle. Oczom zwiedzających 
ukazały się renesansowe spich-
rze, kościoły, zamki, stare mły-

ny i majaczącą w oddali górę Trzech 
Krzyży, na którą niektórym z nich 
udało się wspiąć. Nie zapomniano 
o zwiedzeniu centrum Kazimierza  
i Klasztoru Franciszkanów. JK

Początek sierpnia upłynął ludziom zrzeszonym wokół Duszpasterstwa Osób 
Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu „Ostoja” na dwudniowej wycieczce do 
Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. Wycieczka sfinansowana została dzięki 
dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta. Niepełnosprawnym turystom w podró-
ży towarzyszyło 11 wolontariuszy, w tym między innymi po raz pierwszy 
dwaj radni Młodzieżowej Rady Gminy Daniel Małajowicz i Artur Pogwizd. 

Wizyta w Krościenku
Jedną z miej-

scowości, w któ-
rych w tym roku 
Urząd Miejski  
i Miejski Ośro-
dek Kultury zor-
ganizowały tur-
nusy kolonijne, 
było Krościenko. 
Kadrę wycho-
wawców sta-
nowili Lucyna 
Pałach jako kie-
rownik oraz Iwo-

na Mikołajek, Anna Serwin  
i Rafał Cichoński.  

Kolonię wizytowali burmistrz Grze-
gorz Wawryka oraz dyrektor MOK-u 
Małgorzata Cuber. Podczas jedno-
dniowej wizyty przyjrzeli się realizacji 
programu dydaktycznego i organizacji 
wypoczynku dla najmłodszych. Ocena 
wypadła na tyle pozytywnie, że sami 
goście włączyli się do niektórych za-
baw. 

Przypominamy że Miejski Ośrodek 
Kultury prowadził również działalność 
dla uczniów pozostających podczas wa-
kacji w Brzesku. W ramach tych za-
jęć organizowane były miedzy innymi 
atrakcyjne wycieczki turystyczne.  JK

Kolonistów w Krościenku odwiedził burmistrz Grzegorz Wawryka

Niepełnosprawni z Brzeska w czasie wycieczki
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Wybór kierunku poprzedziły gruntowne 
badania rynku pracy. Wynika z nich jed-
noznacznie, że absolwenci Architektury 
Krajobrazu możliwości podjęcia pracy będą 
mieć bardzo rozległe. Tytuł inżyniera da 
przepustkę do pracy w biurach projekto-
wych, pracowniach konserwacji zabytków 
i ochrony środowiska, firmach konsultin-
gowych, developerskich i wykonawczych, 
urzędach administracji samorządowej 

Architektura krajobrazu
Nowy kierunek w MSzW

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku systematycznie rozwija wachlarz studiów, jakie 
można podjąć w tej uczelni. Zaczynała od dwóch kierunków, by teraz stać się jedną z naj-
prężniejszych placówek tego typu w Małopolsce. Oferuje naukę na wielu kierunkach, dbając 
przy tym, by poziom nauczania był jak najwyższy. Już wkrótce uruchomiony zostanie nowy 
kierunek. Będą to studia inżynierskie na kierunku „architektura krajobrazu”, a naukę będzie 
można podjąć już od 1 października w Wydziale Nauk Stosowanych w Tarnowie. 

i państwowej, dyrekcjach parków naro-
dowych i krajobrazowych, instytucjach 
naukowo-badawczych, a także w szkolni-
ctwie wyższego i średniego szczebla. Absol-
went tego kierunku będzie mógł również 
kontynuować naukę na studiach drugiego 
stopnia. 

Program nauczania przyszłych archi-
tektów krajobrazu powstał w oparciu o po-
łączenie wiedzy z zakresu nauk technicz-

nych, przyrodniczych, humanistycznych i 
sztuk pięknych. 

W programie uwzględniono szeroką 
gamę przedmiotów kierunkowych i specja-
listycznych – jest ich w sumie ponad 30 i 
dają gwarancję pozyskania wiedzy kom-
pletnej. Inżynier po Architekturze Krajo-
brazu może być pewien, że będzie dyspo-
nował znajomością zagadnień związanych 
między innymi z ekologią, projektowaniem 
zieleni, ekonomią, gospodarką, budowni-
ctwem, konserwacją zabytków i oczywiście 
architekturą. 

W pakiecie poszerzającym wiedzę ogól-
ną znajda się: technologia informacyjna, 
filozofia, socjologia, psychologia i podstawy 
prawa (ochrona własności intelektualnej). 
W ramach studiów przewidziano też prak-
tykę zawodową, na którą przeznaczonych 
będzie sześć tygodni. 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać 
w Pałacu Młodzieży w Tarnowie przy ulicy 
Piłsudskiego 24. ZS

Dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Z raportu opracowanego przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Brze-
sku za rok 2007 wynika, że w na-
szym powiecie jest tylko jeden za-
kład zatrudniający 250 lub więcej 
pracowników. Jest to szpital. 

Raport PUP jest wielce mylący, 
bo wszystkim wszem i wobec wia-
domo, że w Brzesku są jeszcze Bro-
war Okocim i Can-Pack. Co z tego, 
że centrale tych firm są daleko 

stąd? Pracują w nim brzeszczanie 
i mieszkańcy okolicznych wiosek. 
I w obu tych zakładach pracuje na 
pewno przynajmniej po 250 osób. 

Pracownicy Powiatowego Urzę-
du Pracy swoje rewelacyjne dane 
podają w oparciu o zestawienia 
przygotowane przez Główny Urząd 
Statystyczny. Zarówno w GUS jak 
i później w PUP nie chce się ni-
komu przygotowywać rzetelnych 
sprawozdań. A wystarczyłoby tyl-
ko wykonać dwa telefony i dowie-
dzieć się, jak jest naprawdę. W 
GUS mogą nie wiedzieć (albo nie 
chcą), że Carlsberg ma w Polsce 
kilka browarów, a Can-Pack też 

bogaty jest w filie. Ale w Brzeskim 
PUP powinni o tym wiedzieć, że 
oprócz szpitala jest jeszcze kilka 
firm o sporym zatrudnieniu. 

 Dlaczego to piszę? Bo wy-
obrażam sobie, że rocznik staty-
styczny wpadnie na przykład w 
ręce dociekliwego szczecinianina. 
I jaki on wniosek wysunie? Że 
Brzesko to zwykła dziura, w któ-
rej żyją sami schorowani ludzie. I 
cała marketingowa praca weźmie 
w łeb. I pomyśleć, że przykładają 
do tego rękę w brzeskim PUP, któ-
rego sprawozdania nijak nie mają 
się do rzeczywistości. 

NIBYFELIETONISTA

Nibyfelieton
Tylko szpital?

Pod patronatem ministra skar-
bu Aleksandra Grada

 Na 26 września zaplanowano 
konferencję naukową, jaką przygo-
towują wspólnie Małopolska Szkoła 
Wyższa w Brzesku i władze gminy. 
Zatytułowana została „Restrukturyza-

cja, przedsiębiorczość lokalna 
– aspekty ekonomiczno-huma-
nistyczne”, zaś patronat hono-
rowy powierzono ministrowi 
skarbu Aleksandrowi Grado-
wi. 

Na konferencję organizato-
rzy zaprosili przedstawicieli  
lokalnego biznesu, prywat-
nych przedsiębiorców, wykła-
dowców, nauczycieli. 

-Głównym celem konferencji będzie 
wskazanie czynników, które mają 
zasadniczy wpływ na rozwój przed-
siębiorczości w ogóle a w powiecie 
brzeskim w szczególności – wyjaśnia 
rektor Małopolskiej Szkoły Wyższej, 
prof Stanisław Lis. 

Minister Grad w swoim wykładzie 
przedstawi znaczenie procesu prywa-
tyzacji dla rozwoju przedsiębiorczości. 
Rektor Małopolskiej Szkoły Wyższej, 
Stanisław Lis wspólnie z dziekanem 
wydziału ekonomiki dr Robertem 
Włodarczykiem przygotowują wykład 
„Makroekonomiczne determinanty 
rozwoju przedsiębiorczości”. 

-W gospodarce rynkowej prywatyza-
cja, przedsiębiorczość i innowacja są 
głównymi czynnikami rozwoju gospo-
darczego. Wymuszają one podnoszenie 
efektywności i racjonalności gospoda-
rowania zwłaszcza na poziomie przed-
siębiorstw. Coraz większy wpływ na 
rozwój przedsiębiorczości na szczeblu 
lokalnym mają instytucje samorządo-
we, które mogą stymulować bądź ha-
mować ten proces – dodaje profesor 
Stanisław Lis. (zs)
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Z Szymonem Jakubowskim sprawa 
ma się podobnie jak z Adamem Mały-
szem, którego wielbi cała Polska, choć 
99,9 procent rodaków nigdy nie skaka-
ła na nartach. Od 18 lipca, kiedy od-
była się premiera filmu fabularnego 
„Jak żyć?” prawie każdy brzeszczanin 
dumny jest ze swojego ziomka. Nawet 
ci, którzy nigdy nie mieli z nim choćby 
przelotnej styczności. Bo świadomość, 
że gdzieś tutaj między nami przecha-
dzał się przyszły reżyser filmowy, miło 
łechcze mieszkańców Brzeska i niejako 
ich dowartościowuje. Proszę bardzo, 
nasi ludzie też coś potrafią. 

Wychował się w Jadownikach, ale 
większość czasu spędzał w Brzesku. 
Toteż z sentymentem wspomina to 
miasto, z którym do tej pory się iden-
tyfikuje. 

- Pamiętam wspaniałą atmosferę tego 
miasta, atmosferę Miejskiego Ośrodka 
Kultury i zawsze chętnie wracam pa-
mięcią do spotkań z Jerzym Wyczesa-
nym. Pamiętam pierwszy papieros na 
„żydku” (tak z pokolenia na pokolenie 
młodzież nazywa brzeski cmentarz ży-
dowski), wyjazdy na obozy harcerskie 
– mówi Szymon Jakubowski, który za-
raz dodaje, że jego przygoda z filmem 
wynikła z wielkiej pasji, która naro-
dziła się jeszcze w dzieciństwie. Twier-
dzi, że wszystko, do czego do tej pory 
doszedł, wydrapał swoimi palcami. Bo, 
jak podkreśla, nawet jeśli mieszka w 
Krakowie, to i tak ciąży na nim piętno 
człowieka z prowincji, gdyż wszystkie 
smakowitsze kąski przede wszystkim 
konsumują warszawiacy. 

Wydaje się być typem człowieka 
skazanego na sukces. Już jego pierw-
sza etiuda „A ty?” okazała się być pro-
duktem na wskroś doskonałym. Żeby 
zrealizować ten filmik, musiał się za-
pożyczyć, a zaciągnięte długi spłacał 
przez ponad pół roku. Uczelnia go nie 

rozpieściła. Na realizację filmu otrzy-
mał siedem puszek taśmy. Jedna pusz-
ka starcza na nakręcenie trzech minut. 
Ale z kręceniem filmu jak z hokejem. 
Liczy się efektywny czas gry. Trzeba 
więc sporo metrów taśmy odliczyć na 
duble i nieprzewidziane niespodzianki. 

Trud związany z kręceniem „A ty?” 
opłacił się. Film został obsypany gra-
dem nagród. W Gliwicach otrzymał I 
miejsce i nagrodę publiczności, w Opo-
lu Grand Prix, w Wiesbaden (Niemcy) 
3. miejsce, w Szczecinie tzw. srebrną 
iluzję. Dodajmy zatem, że równie wy-
soko oceniony został jego film „Bar na 
rogu”, którym wygrał festiwal w Rybni-
ku zgarniając przy okazji nagrodę pub-
liczności. Wszystkie te nagrody zdobył 
na festiwalach filmów niezależnych. 
Sukcesy zostały dostrzeżone przez wła-
dze Krakowa, które w 2006 roku ufun-
dowały mu stypendium twórcze. 

Można śmiało założyć, że pieniądze 
otrzymane przez Jakubowskiego w ra-
mach stypendium nie poszły w błoto. 
Pozwoliły mu spokojnie zająć się pisa-
niem scenariusza do filmu „Jak żyć?”, 
którego realizacją sam się zajął. 

Aby rozpocząć zdjęcia, musiał dotrzeć 
do funduszy. W ten sposób trafił do In-
stytutu Sztuki Filmowej, w którym zło-
żył wniosek o dotację z tzw. pakietu de-
biutów. Otrzymał milion złotych brutto. 
Trzysta tysięcy dołożył dystrybutor, 
który zainteresował się scenariuszem 
dającym gwarancję poczynienia dobre-
go interesu. 

Czy jeden okrągły milion na produkcję 
pełnometrażowego filmu fabularnego 
to dużo? Raczej nie, ale debiutant liczyć 
na więcej nie może. Jakubowski podaje 
jako przykład rozstrzygnięty niedawno 
konkurs na scenariusz i reżyserię filmu 
o Powstaniu Warszawskim. Wygrał go 
Juliusz Machulski, a Instytut wyłożył 
na produkcję 25 milionów. 

- Czy potrzebny jest jeszcze jeden 
film na ten temat? – zżyma się młody 
reżyser – Nic bardziej nie przemawia 
do wyobraźni jak stołeczne Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Jestem 
pewien, że to będzie dobry film, pełen 
patosu i martyrologii. Ale przecież za 
te pieniądze mogłoby powstać 25 filmo-
wych debiutów.

Ten jeden milion starczył jedynie na 
pokrycie technologicznych kosztów. 
Jedna puszka taśmy to wydatek rzę-
du tysiąca złotych. Wywoływaniem fil-
mów kręconych taką techniką zajmują 
się zaledwie trzy, cztery firmy w kraju  
i z powodu wąskiej konkurencji dyk-
tują ceny. Aktorzy, którzy wystąpili  
w tym filmie, uczynili to praktycznie za 
darmo. Uwierzyli jednak w powodze-
nie zapoznawszy się ze scenariuszem. 
W pierwszych trzech tygodniach obraz 
obejrzało około 100 tysięcy widzów. To 
bardzo dużo, zważywszy na to, że ze-
tknęli się z produkcją debiutanta. Fak-
tem jest, że dobrą robotę wykonał twór-
ca plakatu, który na pewno zachęca do 
odwiedzenia kina. Jakubowskiego tro-
chę denerwuje to, że film został zakwa-
lifikowany jako romantyczna komedia. 

- Jaka to komedia?. Przecież moi bo-
haterowie niemal przez cały film się 
kłócą, a na końcu ich drogi się rozcho-
dzą – mówi lekko poirytowany – To jest 
jeden wielki biznes, z którym zetkną-
łem się po raz pierwszy. Tutaj tak na-
prawdę twórca ma najmniej do powie-
dzenia, jest w tej hierarchii na samym 
końcu. Sytuacja młodego filmowca nie 
jest lekka. 

Jakubowski sam pisze sobie scena-
riusze. Przyznaje, że w Polsce trudno 
o dobry scenariusz, bo praktycznie nie 

Powroty do korzeni
„PROWINCJUSZ” ZA KAMERĄ  
czyli... Jakubowskiego sposób na życie

30-letni zodiakalny Koziorożec. Wystarczy pierwszy rzut oka, żeby mieć stuprocentową 
pewność, że ma się do czynienia z artystyczną duszą. Fryzura a la Kuba Wojewódzki, jeśli 
to porównanie Szymona Jakubowskiego nie obraża, bo na pewno dla telewizyjnego show-
mana powinno zabrzmieć jak komplement. Czarna koszula, okulary na włosach. Ręka w 
kieszeni. I sceniczny luz, jakby to nie reżyser, a aktor spotkał się z miłośnikami kina w 
sali Miejskiego Ośrodka Kultury. A jednak wystarczyło kilka pierwszych chwil, żeby każdy 
uczestnik spotkania wyobraził sobie reżyserską tubę w dłoni 30-letniego twórcy.
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ma u nas zawodowych scenarzystów. 
Nie ma ani jednej szkoły, która kształ-
ciłaby w tym kierunku. 

- W takich Stanach Zjednoczonych 
wytwórnie filmowe zatrudniają całe 
sztaby wykształconych scenarzystów, 
którym płacą nawet wtedy, kiedy ci 
nic nie piszą. Dostają pieniądze za go-
towość. Dlatego siedzę i piszę. Piszę i 
wyrzucam. Piszę i zostawiam. Piszę i 
wyrzucam. I tak w kółko. Bolączką, jest 
to, że ta garstka polskich scenarzystów 
woli dorabiać sobie na serialach, niż 
pisać dłuższe scenariusze, które mogą 
nikogo nie zainteresować. 

Sam Jakubowski miał propozycję na-
pisania scenariusza do kilku odcinków 
serialu „M Jak miłość”. Odmówił, bo 
– jak powiedział – nie potrafiłby pisać 
dialogów typu „Jak się czujesz?”. Jest 
scenarzystą samoukiem. 

- Uczyłem się na filmoznawstwie 
oglądając setki filmów. Pamiętam, jak 
mama denerwowała się na mnie, że nic 
nie robię, tylko oglądam filmy. Jeśli w 
ciągu roku zaliczy się 400 filmów, to 
można się z tego wiele nauczyć. 

Jakubowski wskazuje na różnice 
między narracją w filmach polskich a 
zachodnich. Stara się czerpać z amery-
kańskich wzorów, gdzie narracja jest 
wartka. Jak mówi, w polskim kinie 
obowiązuje model „bohatera-snuja” 

Chociaż jest debiutantem, nie jest w 
polskim środowisku filmowym postacią 
anonimową. Bywa na wszystkich pre-

stiżowych festiwalach, obecny jest na 
salonach. Zna wszystkie gwiazdy rodzi-
mej kinematografii. 

- Debiutanta od gwiazdy dzieli tylko 
jeden telefon. Bywa, że spotykam taką 
gwiazdę na bankiecie, podczas którego 
owa gwiazda wypełza spod stołu beł-
kocząc „nalej mi wódki”. W takich mo-
mentach poziom autorytetu wyraźnie 
spada. 

Jakubowski tak zachęca do wybrania 
się na „Jak żyć?”: - Jest w tej branży ta-
kie powiedzenie, że jak się chce wybrać 
do kina na dobry film, to trzeba pójść 
na swój. Serdecznie zapraszam.

Na razie nic nie planuje w najbliższej 
przyszłości. Czyta mnóstwo scenariu-
szy, które jednak się powielają. Trudno 
trafić na oryginalną historię. Kiedy już 
się trafi, to do dyspozycji są ograni-
czające rozmach fundusze. Przy takim 
budżecie trudno namówić do udziału 
w przedsięwzięciu aktora będącego na 
ciepłej posadce w którymś z seriali. 

Reżyser narzeka też na piractwo: - 
Chcę, żeby ludzie chodzili do kina na 
mój film, a nie kradli go gdzieś na ba-
zarze. 

Zawraca też uwagę na to, że zamiło-
wania do sztuki teatralnej i filmowej 
trzeba uczyć już małe dzieci: - Ja wy-
chowałem się na telewizyjnym „Teatrze 
Młodego Widza”. Dlaczego teraz tego 
nie ma? 

Utyskuje też na politykę dotyczącą 
twórczości filmowej: - U nas jest tak, że 

film koniecznie musi na siebie zarobić. 
W USA powstaje rocznie osiem docho-
dowych produkcji, które równoważą 
kilkaset innych. 

A o aktorstwie mówi: - To zawód jak 
każdy inny. Ma swoje plusy i minusy. 
Nieraz napatrzyłem się na aktorską 
biedę. Na kolegów, którzy jeżdżą po ca-
łej Polsce, nocując na podłodze u znajo-
mych, z castingu na casting. 

Jak powstał scenariusz do „Jak żyć?”: 
- Wziąłem z własnego życia, to co zapa-
miętałem, dołożyłem nieco fikcji i stwo-
rzyłem tę historię. Innego sposobu na 
pisanie scenariusza chyba nie ma. Acz-
kolwiek mój bohater na pewno nie jest 
mną, choć tak samo jak ja ma trzech 
wujków. Kiedy oglądam polskie filmy o 
pokoleniu trzydziestolatków, to zasta-
nawiam się, jak oni to zrobili, że mimo 
młodego wieku rozbijają się limuzyna-
mi i mieszkają w apartamentowcach. 
Staram się, żeby moi bohaterowie byli 
bardziej wiarygodni.  

Na zakończenie spotkania mówi: - 
Lubię prezentować moje filmy, również 
te z czasów studiów. Tylko w ten sposób 
mogę się skonfrontować z opinią widza. 
Film „Jak żyć?” dla jednych jest zbyt 
komercyjny, dla innych zbyt autorski. 
Moja praca to na razie bardziej pasja 
niż źródło dochodu. Jednak film jest dla 
mnie obsesją. Nawet podczas spotkań z 
kolegami przy piwie wiadomo z góry, że 
prędzej czy później rozmowa zejdzie na 
temat filmu. KiBi

Festyn w Mokrzyskach
Już po raz ósmy mieszkańcy Mok-

rzysk i ich goście bawili się podczas 
dwudniowego Festynu Sołeckiego, 
który odbył się pod koniec lipca. Im-
prezę zorganizowały Rada Sołecka, 
Akcja Katolicka, Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne wsi Mokrzy-
ska i świetlica wiejska. Wspierali je 
Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe 
i Miejski Ośrodek Kultury. 

Organizatorzy za naszym pośred-
nictwem dziękują wszystkim, któ-
rzy pomogli w sprawnym przepro-
wadzeniu imprezy. Są to: Bogdan 
Baranek, Bogdan Knap, Władysław 
Lipchardt, Maria i Ignacy Lisowie,  
Edward Milewski, Maria i Krzysztof 
Pacurowie, Beata i Edward Szubo-
wie, Jerzy Woda, Joanna i Wojciech 
Zacharowie, a także radny powiato-
wy Stanisław Chudyba, wicestarosta 
Stanisław Pacura oraz radni miejscy 
Marek Adamczyk, Ewa Chmielarz  
i Stanisław Milewski. JK
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Impreza rozpocznie się o godzinie 
15.00 maratonem zabaw i konkursów 
dla dzieci. O godzinie 16.00 wystąpi Or-

Pożegnanie lata
W dwa dni po premierze

Zwieńczenie sezonu plenerowych imprez organizowanych przez Urząd Miejski i Miejski Ośrodek 
Kultury nastąpi w tym roku w drugi weekend września. Pożegnanie Lata zaplanowano na sobotę 
13 września. Na Placu Kazimierza Wielkiego wystąpią między innymi zespoły Ptaky i Big Day. 

kiestra Dęta Miasta Wojnicz pod dyrek-
cją Cezarego Chmiela. Godzinę 19.30 
zarezerwowano na początek koncertu 

zespołu Ptaky. Jest to grupa założona 
w 2002 roku przez Piotra Łukaszew-
skiego, muzyka grającego wcześniej w 
formacjach Skawalker, IRA, TSA Evo-
lution i Karmacoma. Tak się składa, że 
dwa dni przed koncertem w Brzesku, 
czyli 11 września na rynku muzycznym 
ukaże się druga płyta zespołu Ptaky 
zatytułowana, „Szkoła latania” (pierw-
szy album nosił tytuł „Ptaky”). Z Pio-
trem Łukaszewskim grają Krzysztof 
Dobiszewski, Marcin Kłosowski i Da-
wid Werner. Do niedawna wokalistą 
był  Sebastian Makowski, którego kilka 
miesięcy temu zastąpił Adam Sypuła. 

Gwiazdą wieczoru będzie istniejący 
już 16 lat zespół Big Day. Grupa znana 
jest przede wszystkim dzięki przebojo-
wi „W dzień pogodnego lata”. Błędem 
jest jednak uważanie, że zespół zatrzy-
mał się w miejscu. Ta formacja cały 
czas ewoluuje, czego najlepszym do-
wodem jest wydana w lutym tego roku 
płyta „Prawie Proste Piosenki”. Aktu-
alny skład grupy tworzą Ania Zalew-
ska-Ciurapińska, Marcin Ciurapiński, 
Michał „Bateria” Bagiński i Zbigniew 
Chrzanowski. 

W przeddzień Pożegnania Lata, czy-
li w piątek 12 września, w sali wysta-
wowej MOK-u odbędzie się wernisaż 
ekspozycji prac Katarzyny Pacewicz-
Pyrek, która zaprezentuje kompozycje 
kwiatowe własnego autorstwa. JK

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Brzesku obejmuje sze-
reg prac. W ich zakres wchodzą docieplenie 
ścian zewnętrznych oraz stropodachu pod-
dasza, wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, wymianę parapetów i istniejących 
obróbek blacharskich. Wartość inwestycji 
oszacowana została na 1.290.000 złotych. 

Podobny zakres prac obejmuje termomo-
dernizacja budynku Publicznego Gimna-

Wakacyjne remonty w szkołach
zjum nr 2 w Brzesku. 
Wartość zaplanowanych 
prac powinna zamknąć 
się kwotą 1.700.000 zło-
tych. 

W przyszłości brze-
ska „trójka” wzbogaci 
się także o nową salę 
gimnastyczną. Stara 
nie zostanie wyburzona. 
Będzie sąsiadować z tą 
nową, która przylegać 
będzie też do budynku 
szkolnego. 

Wewnętrzne wymia-
ry planowanego obiektu wynosić będą 44 x 
24 m. Sala połączona będzie z budynkiem 
za pomocą przewiązki. Wyposażona ma być 
w cztery szatnie (w tym co najmniej dwie 
z natryskami i sanitariatami). Będzie też 
szatnia i sanitariaty dla osób z zewnątrz. 
Projekt zakłada też wybudowanie widowni 
mogącej pomieścić około 400 osób. W skład 
wyposażenia sali wchodzić będą bramki do 
piłki roczne, 6 koszy do koszykówki, skła-

dane stojaki do siatkówki, drabinki do ćwi-
czeń, elektrycznie rozsuwana kurtyna dzie-
ląca salę na dwie części, nagłośnienie oraz 
tablica wyświetlająca czas i wyniki. 

Do końca wakacji powinna być zakoń-
czona wymiana pokrycia dachowego na bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Porębie Spyt-
kowskiej. Termin realizacji zadania celowo 
ustalono na okres wakacji, by zdążyć przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

Remont i przebudowa dachu prowadzone 
są również na budynku Gminnego Ośrodka 
Rekreacji i Sportu w Mokrzyskach. Wartość 
prac wynosi 330.000 złotych. 

Pod koniec lipca rozpoczął się remont 
pomieszczeń przedszkola w Wokowicach. 
Wszystkie roboty wewnętrzne mają być za-
kończone przed upływem wakacji, całość zo-
stanie dopięta na ostatni guzik w pierwszej 
dekadzie września. 

W Buczu część pomieszczeń miejscowej 
Szkoły Podstawowej adaptowana jest dla 
potrzeb przedszkola. Zakres prac obejmu-
je wymianę okien i posadzek, wyburzenie 
starych ścianek i zastąpienie ich nowymi, 
nową stolarkę drzwiową oraz wymianę in-
stalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej 
i gazowej. KL

Imprezy organizowane przez MOK przyciągają tysiące widzów - fot. Marek Kotfis

Zakończył się remont w Gimnazjum nr 2 w Brzesku 
fot.  Marek Kotfis
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Legionella pod lupą

-Zakup urządzenia był sporym 
wydatkiem jednak mam nadzie-
ję, że już wkrótce inwestycja ta 
się zwróci. Obowiązujące obecnie 
przepisy nakazują, że bezwzględ-
nym nadzorem muszą być objęte 
placówki służby zdrowia, hotele, 
pensjonaty a także niektóre pla-
cówki oświatowe. Tak więc pracy 
na pewno nam nie będzie brako-
wać – mówi dr Krajcarz. 

Brzeska stacja mikrobiologii 
obsługuje powiaty: proszowicki, 
bocheński, nowosądecki, brzeski, 
tarnowski, gorlicki, nowodąbrow-
ski. Na razie klientów nie brakuje. 
Już zgłaszają się właściciele bądź 
administratorzy budynków miesz-
czących szpitale, baseny, hotele, 
którzy chcą sprawdzić, czy obiekty 
wolne są od tej niebezpiecznej bak-
terii. 

-Badanie nad legionellą jest dość 
czasochłonne dlatego w miesiącu 
możemy wykonać od 8 do 10 prób 
– dodaje dr Krajcarz. - Ale liczba 
wykonywanych badań na pewno 
się zwiększy jeżeli dyrekcja woje-
wódzkiego Sanepidu zgodzi się na 
zatrudnienie dodatkowych pracow-

ników. 
Bakteria legionelli 

wykazuje duże zdol-
ność adaptacyjne 
zarówno w środo-
wisku naturalnym 
– głównie w strefach 
przybrzeżnych oraz 
w sztucznych rezer-
wuarach – zbior-
nikach, kurkach, 
sitkach prysznico-
wych. Ale doskonałe 
warunki do rozwoju 
ma także w urzą-
dzeniach klimatyza-
cyjnych, basenach, 
fontannach a także 
w urządzeniach me-
dycznych, nawilża-
czach, itp. Czynniki 
sprzyjające rozwo-
jowi legionelli to 
temperatura wody 
– od 20 do 50 stopni 
Celsjusza, stagnacja 
wody, korozja oraz 
zbyt niskie stężenie 
związków dezynfek-
cyjnych. 

Chorobotwórczość bakterii z ro-
dzaju legionella związana jest z 
przedostaniem się ich na cząstecz-
kach pary do płuc. Zakażenie na-
stępuje najczęściej drogą inhalacji 
aerozolu zawierającego bakterie. 
Wywołuje niebezpieczną chorobę 
zwaną legionellozą występującą w 
kilku odmianach klinicznych. Naj-
groźniejszą z nich jest legionellowe 
zapalenie płuc (choroba legioni-
stów). 

-Jedyny skuteczny sposób pro-
filaktyki to stworzene w instala-
cjach wodnych i klimatyzacyjnych 
takich warunków, by bakterie nie 
mogły się rozwijać – wyjaśnia dr 
Krajcarz. -Stosowanie systemu 
cyrkulacji wody ciepłej, okreso-
we podgrzewanie wody ciepłej do 
temperatury 70 stopni Celsjusza, 
okresowa dezynfekcja przewodów 
wody ciepłej, izolowanie rur z cie-
płą wodą od rur z wodą zimną. 

W związku z pojawieniem się 
częstych przypadków zachorowań 
na legionellozę w kraju wprowa-
dzony został obowiązek kontroli 
obecności bakterii w ciepłej wodzie 
użytkowej w budynkach zamiesz-
kania zbiorowego i zamkniętych 
zakładach opiekli zdrowotnej. (zs)

Od lipca w Brzesku działa pracownia,  w której prowadzone są badania nad bakterią legio-
nella. Obok Krakowa to jedyna tego typu pracownia w Małopolsce i jak zapewnia dyrektor 
brzeskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dr Dariusz Krajcarz jest doskonale przygotowana 
do swojego zadania. Wyposażona jest, między innymi, w tak zwaną komorę laminarną, która 
odcina strefę badań od reszty laboratorium i pracownika, który je wykonuje. 

Nowoczesne pracownie w brzeskim sanepidzie 
gwarantują przeprowadzenie bezbłędnych analiz

Brzeski sanepid to nie tylko profesjonalny sprzęt, 
ale i fachowa wiedza pracowników
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Obchody 40-lecia powstania ,,Olim-
pii” Bucze rozpoczęły się uroczystą 
mszą św. za zmarłych członków klubu 
oraz założyciela klubu  śp. Stanisława 
Migdała.

Na boisku LKS Olimpia w Buczu  

został rozegrany mecz 
pomiędzy reprezenta-
cją oldbojów a ,,młodą   
Olimpią”. Spotkanie to 
rozpoczęło dwudniowy 
festyn zorganizowany 
przez  Zarząd Klu-
bu. Mecz rozgrywany 
w temperaturze 30 
stopni Celsjusza miał 
bardzo emocjonujący 
przebieg.

Do przerwy obecni 
piłkarze przegrywali 

1:3, jednak w drugiej części nie dali 
oldbojom wygrać, a rezultat meczu to 
11:4 na korzyść aktualnej drużyny. 
Sędzią głównym  meczu był syn śp. 
Stanisława Migdała, Grzegorz. Na 15 
minut przed zakończeniem spotkania 

na murawie pojawili się  piłkarze naj-
młodszego pokolenia Olimpii, tramp-
karze, którzy zastąpili oldbojów. Tym 
sposobem jubileuszowy mecz rozgry-
wały trzy pokolenia zawodników LKS 
,,Olimpia” Bucze. W składzie drużyny 
oldbojów wystąpili: Marek Bogacki, 
Jan Góra, Marcin Jurkiewicz, Piotr 
Kopacz, Krzysztof Lis, Stanisław Mi-
lewski, Janusz Pasierb, Tadeusz Pa-
sierb, Damian Pleszyński, Stanisław 
Przybysławski, Łukasz Rysiewicz, 
Piotr Smulski, Włodzimierz Smulski, 
Stanisław Sobol, Antoni Styrna, Piotr 
Wyczesany, Józef Zachara

W przerwie meczu zaproszeni go-
ście  złożyli gratulacje  i wręczyli oko-
licznościowe upominki oraz adresy na 
ręce prezesa klubu Pana Czesława 
Borowca. Jubileuszowe życzenia skła-
dali między innymi posłowie Ziemi 
Brzeskiej Edward Czesak i Jan Mu-
siał, burmistrz Grzegorz Wawryka, 
prezes brzeskiego Podokręgu Piłki 
Nożnej Mirosław Nieć oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Buczu Agata 
Basaraba. W uroczystościach obcho-
dów 40-lecia powstania klubu  uczest-
niczyli także starosta Ryszard Ożóg 
wraz z małżonką, wiceburmistrz Jerzy 
Tyrkiel, przewodniczący rady miasta 
Krzysztof Ojczyk, sekretarz  gminy   
Stanisław Sułek, radni miejscy Maria 
Kądziołka, Franciszek Brzyk, Józef 
Kubas, Adam Kwaśniak,  Tadeusz 
Pasierb, Stanisław Milewski, przed-
stawiciele PPN  w Brzesku wicepre-
zes Andrzej Maślanka i Henryk Ma-
tras, a także Józefa Migdał, wdowa po 
zmarłym założycielu klubu.

Gdy zabrzmiał gwizdek kończący 
spotkanie, na grób śp. Stanisława 
Migdała udała się delegacja złożona 
z najstarszych piłkarzy – Bronisława 
Chyćko, Jana Góry i Antoniego Styrny -   
i złożyła  kwiaty na jego grobie.

Po meczu organizatorzy zaprosi-
li wszystkich na zabawę taneczną. 
Wszyscy znakomicie się bawili do 
białego rana, a do tańca przygrywał 
zespół muzyczny.

W drugim dniu obchodów jubileuszu 
zarząd klubu przygotował wiele atrak-
cji dla najmłodszych i młodzieży. Nie 
zabrakło konkursów i gier, w których 
dzieci chętnie i licznie brały udział. 
Dużym powodzeniem cieszyła się lo-
teria fantowa. Wieczorem  na terenie 
boiska młodzież bawiła się na dyskote-
ce. Impreza odbyła się dzięki  pomocy  
i wsparciu licznych sponsorów -sym-
patyków Olimpii Bucze. 

Katarzyna Pacewicz-Pyrek

40-lecie klubu LKS „Olimpii” Bucze
Obecnie Olimpia Bucze prowadzi sekcję piłki nożnej, w skład której wchodzą trzy drużyny: se-

niorzy występujący obecnie w klasie B, juniorzy i trampkarze występujący w klasach rejonowych. 
Sukcesami może pochwalić się sekcja tenisa stołowego Olimpii. Męska drużyna tenisistów w ostat-
nim sezonie zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach trzeciej ligi. W meczu barażowym o wejście 
do drugiej ligi została niestety pokonana przez Polfę Oświęcim. Należy zaznaczyć, że średnia 
wieku  drużyny Olimpii wynosi 15 lat. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży drużyna w skła-
dzie Bartłomiej Mleczko i Radosław Mleczko  zajęła trzecie miejsce ,zdobywając brązowy medal.                                                                                              
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150 uczniów szkół podstawowych 
spędzających wakacje w Brzesku wzięło 
udział w zorganizowanym przez Brze-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji kursie 
„Akademia Pływania – Młodzi Ucznio-
wie Posejdona”. Zajęcia trwały przez 
cały lipiec i odbywały się w dziesięciu 
15-osobowych grupach pod opieką wy-
trawnych instruktorów pływania. 

Kurs prowadzony był nieodpłatnie. 
Koszty związane z zatrudnieniem in-
struktorów i wykupieniem wejściówek 
do pływalni poryły po połowie Urząd 
Miejski w Brzesku i Urząd Wojewódzki 
w Krakowie. 

- Zajęcia te obok nabycia niewątpliwie 
cennej umiejętności, jaką jest pływanie, 
miały na celu mądre, bezpieczne i poży-
teczne zagospodarowanie czasu wolne-
go dzieci i młodzieży podczas pierwsze-
go miesiąca wakacji – powiedział nam 
Jan Waresiak, dyrektor BOSiR.

Na zakończenie kursu każdy jego 
uczestnik otrzymał pamiątkowy cer-
tyfikat potwierdzający udział w kur-
sie, podpisany przez burmistrza  
Grzegorza Wawrykę. KL

Młodzi uczniowie Posejdona

Najmłodsi piłkarze Okocimskiego 
Brzesko, popularne Orliki trenowane 
przez Karola Bednarczyka, przeby-

wali na obozie sportowo-wy-
poczynkowym w Pobiero-
wie koło Kołobrzegu. Obóz 
doszedł do skutku dzięki 
wsparciu i współpracy Urzę-
du Miejskiego, Zarządu 
OKS, sponsorów oraz rodzi-
ców młodych futbolistów. 
Opiekunkami obozowiczów 
były Elżbieta Witkowska i 
Aneta Śnieg. Program ty-
godniowego zgrupowania 
obejmował nie tylko zaję-
cia typowo piłkarskie, ale i 
wiele atrakcji związanych 
z możliwością przebywania 
nad morzem.  KL

Orlik w Pobierowie

Karol Bednarczyk ze swoimi podopiecznymi - fot. Aneta Śnieg

Dzięki młodym piłkarzom wszyscy turyści przebywający nad morzem wiedzą już, co to jest Okocimski - fot. Aneta Śnieg

Młodzi uczniowie Posejdona z certyfikatami potwierdzającymi ukończenie kursu
fot. Archiwum BOSiR
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Kibice pełni obaw oczekiwali na inaugura-
cyjną konfrontację z Wigrami Suwałki. Tre-
ner Okocimskiego ostrzegał przede wszystkim 

przed bardzo utalentowanymi młodzieżowcami 
drużyny gości. Tymczasem pierwsza połowa 
spotkania przebiegała pod dyktando „Piwoszy”, 
a nowi gracze Okocimskiego udowodnili, że za-
sługują na grę w II-ligowym zespole. Pierwszą 
bramkę strzelił Kajca. Wprawdzie trzy minuty 
później goście wyrównali (po strzale Ołowniu-
ka), ale to gospodarze po golu niezawodnego 
Szczoczarza schodzili na przerwę z jednobram-
kowym prowadzeniem. Kiedy   w dziesiątej mi-
nucie drugiej odsłony Kajda podwyższył na 3:1, 
na trybunach powiało optymizmem. Niestety, 
końcówka meczu należała do Drągowskiego, 
który w odstępie pięciu minut najpierw z ak-
cji, a później z „jedenastki” dwukrotnie pokonał 
Kozioła zapewniając przyjezdnym zupełnie nie-
oczekiwany remis. Godne odnotowania jest to, 
że na widowni zasiadło około 900 kibiców. 

Mimo niepotrzebnej straty dwóch punktów 
tydzień później kibice zasiedli na trybunach 
przy Okocimskiej z wiarą w pierwsze zwycię-
stwo Okocimskiego. Tylko nieliczni z ostroż-
nością wspominali przegraną z Kolejarzem 
1:2 jesienią zeszłego roku. Wówczas drużynę 
prowadzoną jeszcze przez Zbigniewa Kordelę 
upokorzyli Prokop i Stefanik. Ten pierwszy 
tym razem nie zagrał. Stefanik wystąpił na 
boisku, ale to nie on strzelił złotą bramkę dla 
zespołu ze Stróż. Uczynił to 18-letni rezerwowy 
Szymczyk, a strata była o tyle bolesna, że stało 
się to już w doliczonym czasie gry. Znowu szko-
da choćby tego jednego punktu, tym bardziej, 

że gospodarze szans na zdobycie bramki mieli 
przynajmniej kilka. 

Być może te pierwsze niepowodzenia spo-

wodowały, że trzeci mecz (znowu w Brzesku) 
obserwowała tylko garstka 400 widzów. Ci, 
co nie przyszli, powinni żałować, bo „Piwosze” 
urządzili sobie istny festiwal strzelecki, wyko-
rzystując słabość przeciwnika, który przecież 
miał szansę na występy w I lidze. Piłkarze Oko-
cimskiego dominowali od pierwszego gwizdka 
sędziego. Aż dziw bierze, że do przerwy tylko 
dwukrotnie pokonali bramkarza przeciwników. 
Znowu skutecznością popisał się Szczoczarz, a 
Krzak mógł cieszyć się swoją pierwszą bramką 
zdobytą w II lidze. 

Zupełnie inne oblicze miał wyjazdowy mecz 
z KSZO Ostrowiec. W obecności 2500 kibiców 
„Piwosze” zostali wysoko pokonani przez go-
spodarzy. Wprawdzie Kajda w 10. minucie uzy-
skał prowadzenie, ostrowieccy piłkarze jeszcze 
przed przerwą rozstrzygnęli losy spotkania. 
Przed zmianą stron Kozioła pokonali kolejno 
Ciesielski (18. min.), Libic (22), Pietrzak (25) i 
Kanarski (37). Wynik spotkania ustalił na pięć 
minut przed końcem Iheanacho. 

-Tydzień temu nam wszystko wychodziło i 
potrafiliśmy wykorzystać słabość rywala. Te-
raz było odwrotnie – komentował wydarzenia 
na boisku Sławomir Jagła.

Ciekawostką jest fakt, że Czesław Palik 
niegdyś był trenerem KSZO Ostrowiec, z któ-
rym święcił bodaj swój największy sukces w 
karierze. Pod jego kierunkiem ostrowianie 
wywalczyli pierwszy w historii klubu awans do 
ekstraklasy. 

Po pogromie w Ostrowcu można było obawiać 
się potyczki z Hetmanem Zamość, który w po-
przednim sezonem należał do najsolidniejszych 
piłkarskich firm. Toteż wielka radość zapano-
wała w 75. minucie, kiedy Szczoczarz znalazł 
receptę na pokonanie Skrzypca i po końcowym 
gwizdku sędziego, kiedy okazało się, że ta 
skromna przewaga została utrzymana do 90. 
minuty. Reasumując – szkoda dwóch punktów 
straconych z Wigrami i jednego z Kolejarzem. 
Okocimski po pięciu kolejkach zajmował 11. 
miejsce Z siedmioma punktami przy stosunku 
bramkowym 11:9. Przy odrobinie szczęścia i 
przy sprzyjających okolicznościach mogli „Pi-
wosze” okupować trzecią lokatę w tabeli. KiBi

Okocimski Brzesko – Wigry Suwałki 3:3 (2:1)
Bramki dla Okocimskiego: Kajca 21, Szczo-
czarz 39 (karny), Kajda 55
Żółte kartki: Jagła, Drozd, Kozioł, Zontek.
Skład: Kozioł – Zontek, Kocis, Drozd, Jagła 
– Kajca, Kozieł, Szczoczarz, Ogar (82 Gnyla) 
– Krzak (80 Kucharzyk), Kajda. 

Okocimski Brzesko – Kolejarz Stróże 0:1 (0:0)
Żółte kartki: Wawryka, Szczoczarz. 
Skład: Palej – Łapuszek, Kocis, Drozd, Zontek 
– Kajca (74 Gnyla), Jagła, Kozieł, Wawryka 
(87 Ogar) – Krzak (65 Kucharzyk), Szczo-
czarz. 

Okocimski Brzesko – ŁKS Łomża 6:0 (2:0)
Bramki: Kajca 29, Szczoczarz 32, 79, Krzak 
70, Zontek 77, Gnyla 84
Żółte kartki: Łapuszek, Kajda.
Skład: Kozioł – Łapuszek (60 Krzak), Kocis, 
Drozd, Zontek – Kajca (78 Kostecki), Kozieł, 
Jagła, Wawryka – Kajda, (72 Gnyla), Szczo-
czarz

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Okocimski 
Brzesko 5:1 (4:1)
Bramka: Kajda 10. 
Żółte kartki: Szczoczarz, Kostecki. 
Skład: Kozioł - Łapuszek (46 Krzak), Drozd, 
Kocis, Zontek - Kajca, Kozieł, Ogar (70 Gnyla), 
Wawryka – Kajda (67 Kostecki), Szczoczarz.

Okocimski Brzesko – Hetman Zamość 1:0 
(0:0)
Bramka: Szczoczarz 75
Żółte kartki: Szczoczarz, Zontek
Skład: Palej - Łapuszek, Kocis, Drozd, 
Zontek - Kajca (85 Ogar), Szczoczarz, 
Jagła, Mateusz Wawryka - Krzak 
(62 Kucharzyk), Kajda (76 Kozieł). 

Okocimski w kratkę
Ze zmiennym szczęściem walczyli w sierpniu piłkarze II-ligowego Okocimskie-

go. Potwierdziły się przypuszczenia, że w nowym towarzystwie o punkty nie 
będzie łatwo. W pięciu spotkaniach podopieczni Czesława Palika wywalczyli 7 
punktów. Dwa mecze wygrali, dwa przegrali, a w jednym spotkaniu padł remis 
(tekst został oddany do druku jeszcze przed meczem z Jeziorakiem Iława). 
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Aż trudno uwierzyć, że klub reprezen-
towany przez piłkarzy w drugiej lidze 
nie jest zainteresowany prowadzeniem 
zespołu mogącego być ścisłym zapleczem 
podstawowego składu. Nie mówiąc już o 
tym, że zatracana jest idea wychowania 
poprzez sport. A przecież właśnie teraz 

Powołać drugą drużynę

atmosfera wokół brzeskiego klubu, jest 
jak nigdy dotąd sprzyjająca. Zamiłowa-
ny w piłce nożnej burmistrz, Carlsberg 
i Can-Pack, wreszcie tak zwani drobni 
sponsorzy (z całym szacunkiem dla nich) 
– to grupa dająca gwarancję, że II liga (a 
może w przyszłości coś więcej) nie będzie 

melodią jednego sezonu. 
Jeden ze sponsorów, z którym rozma-

wialiśmy, powiedział nam, że mecenasi 
Okocimskiego dotąd będą weń inwesto-
wać, dopóki wynik sportowy będzie na 
zadowalającym poziomie. Toteż drużyna 
musi opierać się na zaciężnej armii za-
wodników z innych klubów, którzy dają 
pewność utrzymania tego poziomu. Skoro 
tak musi być, to w takim razie wypadało-
by pomyśleć o powołaniu do życia druży-
ny rezerwowej. 

Ktoś powiedział nam, że klubu  
w tej chwili na to nie stać. Postanowiliśmy 
zorientować się w ewentualnych kosztach. 
W B-klasie (bo od tego poziomu II druży-
na musiałaby rozpocząć egzystencję) ob-
sada sędziowska jednego meczu kosztuje 
160 złotych. Wynajęcie busa to wydatek 
rzędu 200 złotych. Podsumujmy. W B-
klasie gra osiem zespołów. Z Okocimskim 
byłoby ich dziewięć. To jest 8x160=1280 
plus 8x200=1600. Razem wychodzi 2880 
złotych. Do tego należy doliczyć pensję 
dla trenera. Dajmy mu 1000 złotych mie-
sięcznie, czyli 12 tysięcy w skali roku. 
Mamy już 14880 złotych. Dołóżmy do tego 
10 tysięcy złotych z tytułu kosztów, które 
mogą się podczas sezonu pojawić (kostiu-
my, pranie, skromne diety dla piłkarzy).  
B-klasa w Brzesku jest realna. 

Dlaczego? Bo drugie drużyny funk-
cjonują w Olimpii Kąty (gmina Iwko-
wa) i Iskrze Łęki (gmina Borzęcin).  
A więc w klubach, które grają w dużo 
niższych klasach rozgrywkowych  
niż Okocimski. KiBi

W październiku zainauguro-
wane zostaną rozgrywki szó-
stej już edycji Powiatowej Ligi 
Halowej Piłki Nożnej. Zgłosze-
nia przyjmowane będą jednak 
tylko do 18 września. Organi-
zatorem jest Starostwo Powia-
towe, a zgłoszenia przyjmuje 
Paweł Ciura (telefon 603 811 
834 lub e-mail: pawel@sporto-
wiec.net). 

W rozgrywkach mogą uczest-
niczyć piłkarze grający na co 
dzień w klasach A i B oraz za-
wodnicy urodzeni w 1973 roku 
lub wcześniej, grający równo-
cześnie w rozgrywkach organi-
zowanych przez PZPN i OZPN. 
Regulamin dopuszcza także 
udział w zawodach piłkarzy 
urodzonych w 1991 roku. JK

Rusza PLHPN

W tym roku przynajmniej pięciu młodych zdolnych piłkarzy Okocimskiego ukończyło wiek 
juniora. Tylko dwóch z nich trafiło do drużyny seniorów. Pozostali wywędrowali do pobliskich 
klubów, by wieść żywot piłkarza A-, a nawet B-klasowego. Czy nie szkoda wysiłku włożonego w 
ich wyszkolenie? Wiadomo, że trafiając do zespołów grających w „buraczanych” ligach, szans 
na dalszy sportowy rozwój raczej nie mają. Może więc warto powołać do życia drugą drużynę? 
Trener drugoligowego zespołu miałby ich cały czas pod okiem i do własnej dyspozycji
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Nagrody dla wicemistrzyń
Jak informowaliśmy w lipcowym wy-

daniu BIM-u, juniorki młodsze TKKF 
Sokół Brzesko wywalczyły srebrny me-
dal Drużynowych Mistrzostw Polski w 
kręglach. 

Jadwiga Baran, Katarzyna Kozub, 
Joanna Smaga i Joanna Woźniak w 
nagrodę za sukces otrzymały dyplomy 
i nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) 
ufundowane przez burmistrza Grzego-
rza Wawrykę. W ceremonii wręczania 
nagród wziął udział także prezes TKKF 
Sokół Stanisław Stoliński. JK

Od porażki 0:3 z Unią Tarnów u 
siebie rozpoczęli rozgrywki w Mało-
polskiej Lidze juniorzy starsi Oko-
cimskiego. Wszystkie trzy bramki 
stracili w pierwszej pół godzinie gry, 
a w roli bezwzględnego egzekutora 
wystąpił Kroker. Powody do satys-
fakcji mieli za to juniorzy młodsi, 
którzy pokonali swoich tarnowskich 

rówieśników 4:2 po bramkach Kac-
pra Kani (2), Grzegorza Barana i Ru-
fina Wójtowicza. 

Przypomnijmy, że podopieczni Mar-
ka Małysy w tym roku wywalczyli 
awans do Małopolskiej Ligi Juniorów. 
Z drużyny odeszło w międzyczasie 
pięciu zawodników, którzy osiągnęli 
już wiek seniora. Dlatego utrzymanie 

się w tej klasie rozgrywkowej będzie 
piekielnie trudne. Tym bardziej, że 
piłkarska centrala nosi się z zamia-
rem utworzenia od przyszłego roku 
Ligi Małopolsko-Świętokrzyskiej. 

W okresie przygotowawczym do se-
zonu młodzi piłkarze Okocimskiego 
rozegrali kilka meczów kontrolnych. 
Wygrali 3:2 z seniorami LKS Uszew, 
5:4 z seniorami Błyskawicy Proszów-
ki, 7:3 z seniorami Kłosa Łysa Góra, 
6:0 z juniorami starszymi Orła Dębno 
i 10:2 z juniorami starszymi Strażaka 
Mokrzyska. Przegrali 4:5 z juniorami 
starszymi Jadowniczanki, 2:4 z ju-
niorami starszymi Bocheńskiego KS 
i 1:3 z seniorami Sokoła Borzęcin. 

Kadrę juniorów starszych i junio-
rów młodszych Okocimskiego na se-
zon 2008/2009 tworzą: Grzegorz Ba-
ran (rocznik 93), Kamil Baran (91), 
Piotr Cichostępski (90), Maciej Duda 
(93), Grzegorz Góra (90), Krzysztof 
Gurgul (90), Jakub Jagielski (91), 
Grzegorz Jewuła (92), Marek Kalem-
ba (91, przybył z Sokoła Maszkienice), 
Filip Kania (92), Kacper Kania (92), 
Marcel Kociołek (92), Łukasz Ko-
walczyk (93, przybył z LKS Uszew), 
Seweryn Kozub (90), Łukasz Kulig 
(90), Nikodem Legutko (93), Kamil 
Miernik (92, przybył z LKS Uszew), 
Mateusz Mirski (92), Dariusz Mo-
drzewski (93), Dominik Odroń (92, 
przybył z LKS Uszew), Bartłomiej 
Pachota (90), Bogdan Rakowski (91), 
Marek Sacha (92, przybył z Kłosa 
Łysa Góra), Bartłomiej Salamon (93), 
Michał Sierant (91), Dawid Słomka 
(91), Kamil Słomka (93), Bartłomiej 
Szosta (91), Michał Topolski (92), Ru-
fin Wójtowicz (92), Łukasz Zych (92), 
Mariusz Zych (91) i Michał Żak (93). 
Funkcję kierownika drużyny pełni 
Antoni Baran. JK 

Małopolska Liga Juniorów
Przegrana na inaugurację

Od porażki 0:3 z Unią Tarnów u siebie rozpoczęli rozgrywki w Małopolskiej 
Lidze juniorzy starsi Okocimskiego. Wszystkie trzy bramki stracili w pierwszej pół 
godzinie gry, a w roli bezwzględnego egzekutora wystąpił Kroker. Powody do 
satysfakcji mieli za to juniorzy młodsi, którzy pokonali swoich tarnowskich rówieś-
ników 4:2 po bramkach Kacpra Kani (2), Grzegorza Barana i Rufina Wójtowicza. 

Nagrodzone wicemistrzynie Polski - fot. Marek Kotfis
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