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Wakacje, wakacje i ju¿ po wakacjach. Upalne dni sprzyja³y wypoczynkowi,
gorzej by³o w tym czasie pracowaæ. Ale wiadomo, by odpoczywaæ kto� móg³,

za robotê musi zabraæ siê kto�. Przede wszystkim pomstowali rolnicy, oceniaj¹c
straty, jakie przynios³a susza. Powysycha³y nawet te studnie, w których nigdy
wcze�niej wody nie brakowa³o. Z pomoc¹ pospieszy³y s³u¿by miejskie, ale ich po-
�wiêcenie utraconych plonów nie przywróci.
Na brak pracy nie narzekano w szpitalach, bo i tym razem lato zebra³o spore
¿niwo na naszych drogach. Niestety, nasze �E 40� i �75� nale¿¹ wci¹¿ do najnie-
bezpieczniejszych dróg w Ma³opolsce. Wolnego nie mieli tak¿e rajcowie, którzy
debatowali m.in. na dwóch letnich sesjach Rady Miejskiej. Nawet po czê�ci relak-
sowy wyjazd do zaprzyja�nionych Madziarów zosta³ wykorzystany na rozmowy i
spotkania, które � stan¹ siê impulsem dla przysz³ych wspólnych przedsiêwziêæ
gospodarczych i kulturalnych. Na pe³nych obrotach pracowa³ równie¿ okocimski
browar, bij¹c kolejne rekordy produkcji i sprzeda¿y niezmiennie doskona³ego na-
poju. To dobry prognostyk nie tylko dla samych piwowarów, ale i dla ca³ej brze-
skiej spo³eczno�ci, bo ju¿ teraz dyrektor Piotr Polañski zapowiada kolejne inwe-
stycje grupy Carlsberg Okocim S.A.
Leniuchowaæ nie mogli te¿ urzêdnicy Rady Miasta, ale nie dlatego, ¿e walka
polityczna nie obejmuje terminu �wakacje�, a na krytykê ka¿da pora jest dobra.
W sierpniu bowiem rozgrywa³y siê w �biurowcu� wydarzenia o historycznym dla
gminy znaczeniu. Gra sz³a o 3,5 mln euro, które mo¿emy otrzymaæ z unijnego
funduszu �PHARE� na realizacjê prac zawartych w �Zintegrowanym programie
rozwoju gospodarczego po³udniowej czê�ci gminy Brzesko�. Je�li przetarg zosta³
przeprowadzony prawid³owo, niebawem rozpocznie siê inwestycja na skalê do-
tychczas w Brzesku niespotykan¹.
Warto wreszcie wspomnieæ o wyczynie dwóch m³odzieñców z brzeskich szkó³, któ-
rzy podczas kolonii zaimponowali odwag¹ i autentycznym bohaterstwem. Kuba
Kornaus i Kamil Folmer, mimo ¿e woko³o by³o mnóstwo ludzi, tylko oni nie zawa-
hali siê wskoczyæ do wody, by ratowaæ ton¹ce dzieci. Ich postawa rozpiera nas
dzisiaj prawdziw¹ dum¹...

Wakacje skoñczone, ale przynajmniej jeszcze jaki� czas bêdziemy ¿yli wspo-
mnieniami piêknie, ale i dobrze spêdzonego czasu. Ju¿ w pierwszy weekend

wrze�nia czeka nas wiele interesuj¹co zapowiadaj¹cych siê imprez. To przede
wszystkim bogaty program tradycyjnych ju¿ obchodów Diecezjalnego �wiêta Chleba
i Brzeskich Dni Rodziny oraz kulminacyjny punkt jubileuszu 70-lecia Okocim-
skiego Klubu Sportowego. Sponsor OKS-u sprawi³ sympatykom sportu ogromn¹
frajdê, zapraszaj¹c do Okocimia najlepsz¹ polsk¹ dru¿ynê pi³karsk¹ - Wis³ê Kra-
ków. Dwa tygodnie pó�niej nast¹pi oficjalne po¿egnanie lata, podczas którego
atrakcji tak¿e nie zabraknie. Naprawdê czekaj¹ nas jeszcze gor¹ce dni.

Marek Latasiewicz

Lato bardzo
gor¹ce
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Starszy szeregowy Przemys³aw Zydroñ z Okocimia
pojecha³ do Iraku zaprowadzaæ pokój Ma 25 lat, z zawodu jest blacharzem sa-

mochodowym, ale jego ¿yciem pokierowa³a
zupe³nie inna pasja. Po zakoñczeniu obo-
wi¹zkowej s³u¿by wojskowej nie zrzuci³
munduru, pozostaj¹c ¿o³nierzem s³u¿by
nadterminowej. W listopadzie minie sze�æ
lat od czasu, gdy ka¿da, nawet najdrob-
niejsza jego czynno�æ, jest wykonywana
na rozkaz. Ile dla niego znaczy ten czas?
Bardzo wiele, tym wiêcej, ¿e zd¹¿y³ po-
czuæ jak smakuje wojna, jakim jest ryzy-
kiem dla ludzi nios¹cych pokój. Wie, co zna-
czy roz³¹ka z bliskimi. Nie kilkudniowa czy
kilkutygodniowa, ale wielomiesiêczna -
tysi¹ce kilometrów od domu, rodziny, uko-
chanej dziewczyny. Starszy szeregowy
Przemys³aw Zydroñ z Okocimia w sierp-
niu wyjecha³ z Polskim Kontyngentem Woj-
skowym do Iraku z pokojow¹ misj¹ miê-
dzynarodowych si³ zbrojnych. Wcze�niej,
Przemek spêdzi³ ponad rok w Jugos³awii
wraz z wojskami SFOR, wype³niaj¹c po-
dobne zadania. Mimo m³odego wieku do-
�wiadczy³ o wiele wiêcej, ni¿ jego rówie-
�nicy. By³ wielokrotnie odznaczany za swe
militarne zas³ugi, ale nie chwali siê swymi
trofeami. Wojskowa s³u¿ba nauczy³a go
skromno�ci i pokory. Nie czuje siê bohate-
rem, nie kryje, ¿e o decyzji wyjazdu do
Iraku przes¹dzi³y wzglêdy materialne...
Przemek kontynuuje rodzinne tradycje
wojskowe. Jego dwóch braci - Wies³aw
i Mariusz tak¿e maj¹ za sob¹ zasadnicz¹
s³u¿bê. Ten drugi nadal s³u¿y zawodowo
w Wojsku Polskim. Ich rodzice zostali przez
prezydenta RP odznaczeni srebrnym me-
dalem �Za Zas³ugi dla Obronno�ci Kraju�...
Kilka dni przed wyjazdem do Iraku Prze-
mek Zydroñ wpad³ na parê godzin do Oko-
cimia, by po¿egnaæ siê z najbli¿szymi.
Wykorzystali�my okazjê, ¿eby przeprowa-
dziæ krótk¹ rozmowê...

MISJA POKOJU
TEMAT MIESI¥CA
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- Dlaczego postanowi³e� po zakoñ-
czeniu s³u¿by zasadniczej pozostaæ
nadal w wojsku? Przecie¿ armia
nie jest �modna� w�ród Twoich ró-
wie�ników...
- Zna³em dobrze tajniki s³u¿by wojsko-
wej. Mój brat jest ¿o³nierzem zawodo-
wym, a ja jestem trzecim z kolei w ro-
dzinie, który s³u¿y³ w wojsku. Z³apa³em
bakcyla. Zaczyna³em w krakowskiej jed-
nostce, fascynowa³o mnie samo szkole-
nie, potem dowództwo zaproponowa³o
mi pozostanie w charakterze ¿o³nierza
nadterminowego. D³ugo nie zastana-
wia³em siê.
- W tym czasie wiele siê wydarzy³o
w Twoim ¿yciu...
- Tak, to prawda. Od 5 lutego 2001 roku
przebywa³em na misji pokojowej w by-
³ej Jugos³awii. W ci¹gu osiemnastomie-
siêcznego pobytu zdoby³em wiele do-
�wiadczeñ, ale jako ¿o³nierze mieli�my
�wiadomo�æ, ¿e jest to kraj w miarê spo-
kojny, a sytuacja polityczna w czasie
naszej misji by³a ju¿ stabilna. Nie bra-
kowa³o tak¿e trudnych chwil, byli�my
bowiem w Jugos³awii w momencie, gdy
11 wrze�nia w Stanach Zjednoczonych
przeprowadzono seriê zamachów terro-
rystycznych. Podniesiono wtedy �rodki
bezpieczeñstwa, poniewa¿ na obszarze
objêtym misj¹ zamieszkiwa³o wielu
muzu³manów i nie mogli�my byæ pew-
ni, czy nie dojdzie tak¿e tam do jakich�
incydentów zbrojnych.
- Dlaczego wiêc, po takich do�wiad-
czeniach, zdecydowa³e� siê na wy-
jazd do Iraku?
- Obok chêci zarobienia pieniêdzy, po-
jawi³a siê tak¿e ochota zobaczenia in-
nego kraju, prze¿ycia czego� nowego. Do
Iraku nie móg³ jechaæ ka¿dy ochotnik.
Wybrani zostali przede wszystkim ci,
którzy maj¹ ju¿ do�wiadczenie w pe³-
nieniu misji pokojowych i sprawdzili siê
w wykonywaniu powierzonych im za-
dañ. Ja mia³em ju¿ za sob¹ s³u¿bê w
Jugos³awii, co stworzy³o mi obecnie ko-
lejn¹ szansê.
- Przed wyjazdem przechodzili�cie
szereg specjalistycznych szkoleñ...
- W jednostce w Szczecinie zapozna-
wano nas z obs³ug¹ nowego rodzaju
broni i sprzêtu, który bêdzie zabezpie-
cza³ ca³e dowództwo ju¿ tam, na miej-
scu, w Iraku. Mieli�my ponadto wiele
spotkañ z arabistami i t³umaczami.
Musieli�my zapamiêtaæ jakich tema-
tów nie powinno siê poruszaæ w czasie
rozmów oraz nauczyæ siê podstawo-
wych zwrotów i zachowañ tak, by nie
prowokowaæ tamtejszej ludno�ci. Z cie-
kawostek warto powiedzieæ, ¿e nie na-
le¿y np. spo¿ywaæ posi³ku lew¹ rêk¹
(jest to dodatkowy problem dla mañ-

kutów), zak³adaæ nogi na nogê, gdy¿
wówczas widaæ podeszwê buta, co mo¿e
rozjuszyæ Irakijczyków. Mieszkañcy
Iraku bardzo natomiast lubi¹ wszel-
kiego rodzaju podarunki.
- A niespodzianki klimatyczne? Jak
z nimi sobie poradzicie?
- Obawiamy siê tych trudno�ci, dlate-
go te¿ po przylocie pierwszy tydzieñ
spêdzimy w Kuwejcie, aby siê zaakli-
matyzowaæ. Posiadamy szyte specjal-
nie na tê misjê umundurowanie, buty
z wk³adkami z Goretexu, doskona³e
tak¿e w porze deszczowej, okulary
przeciws³oneczne, gogle pustynne oraz
wiele innych rzeczy. W Polsce mieli�my
piêæ tygodni na zapoznanie siê z tym
wyposa¿eniem i wszystko zosta³o
szczegó³owo przetestowane w naszych
warunkach. Innym zagro¿eniem bêd¹
na pewno burze piaskowe, które s¹
zmor¹ w klimacie pustynnym. Obawia-
my siê równie¿ wê¿y i skorpionów, jed-
nak zabieramy ze sob¹ komplet leków
i szczepionek, wiêc mam nadziejê, ¿e i
te trudno�ci uda siê nam przezwyciê-
¿yæ. Najtrudniejszy bêdzie zdecydowa-
nie pocz¹tek misji, gdy¿ mieszkaæ mu-
simy w namiotach do czasu, gdy
zakoñczymy budowê obozu. Potem za-
mieszkamy w klimatyzowanych kon-
tenerach. Ogl¹da³em je na nabrze¿u
portowym przed za³adunkiem na stat-
ki. My�lê, ¿e powinny siê doskonale
sprawdziæ.
- Gdzie za³o¿ycie obóz?
- Wiem tylko tyle, ¿e w polskiej strefie
bêd¹ dwa obozy w miejscowo�ciach Ba-
bil i Karbala. Dopiero po naszym przy-
locie do Kuwejtu oka¿e siê, gdzie zosta-
nê oddelegowany. Pe³ny kontyngent
liczy 2300 ¿o³nierzy. W po³owie lipca,
miesi¹c przed nami, odp³ynê³y trzy stat-
ki ze sprzêtem.

- Czy wiesz, jak d³ugo bêdziesz
przebywa³ w Iraku?
- Mamy podpisane kontrakty na sze�æ
miesiêcy, z mo¿liwo�ci¹ ich przed³u¿e-
nia po tym okresie na kolejne pó³ roku.
Uwa¿am jednak, ¿e raczej w¹tpliwe jest
przed³u¿enie ze wzglêdu na niesprzyja-
j¹cy klimat, a zw³aszcza wysok¹ tempe-
raturê. Pó³ roku bêdzie wystarczaj¹co
mêcz¹cym okresem. Polski Kontyngent
Wojskowy �Irak� wystawi³ I Korpus Zme-
chanizowany. Generalnie znale�li siê w
nim ludzie z jednostek, w których mieli-
�my zgrupowania. Aczkolwiek przy tak
du¿ej liczbie wyje¿d¿aj¹cych, same jed-
nostki nie by³y w stanie zapewniæ odpo-
wiedniej liczby ¿o³nierzy. Poza tym, nie
wszyscy skoszarowani w tych jednost-
kach preferowali taki wyjazd. Dlatego
te¿ w Polskim Kontyngencie Wojskowym
znale�li siê ochotnicy z ca³ego kraju. Czas
poka¿e, kto po sze�ciu miesi¹cach pozo-
stanie, a kto powróci do Polski. Obok nas,
w strefie pod polskim dowództwem s³u-
¿yæ bêd¹ tak¿e m.in. ¿o³nierze z Litwy,
Ukrainy, Hiszpanii, ale do Polaków Ira-
kijczycy czuj¹ najwiêkszy sentyment,
gdy¿ kojarz¹ nas z realizowanymi nie-
gdy� przez naszych rodaków inwestycja-
mi w ich kraju.
- Nie obawiasz siê zagro¿eñ? Nie-
mal ka¿dego dnia dokonywane s¹
ataki na ¿o³nierzy amerykañskich
i brytyjskich.
- Strefê przejmujemy po wojskach ame-
rykañskich, istotnie nie darzonych sym-
pati¹ przez mieszkañców tego terenu.
Amerykanie nie mieli tutaj ³atwego
¿ycia. Zastanawiam siê, jak okoliczna
ludno�æ przyjmie Polaków. Ogl¹daj¹c
telewizjê, czytaj¹c prasê, dowiadujê siê
o nieustaj¹cych atakach terrorystycz-
nych skierowanych przeciwko wojskom
koalicji. Mamy specjalne broszury, swo-

TEMAT MIESI¥CA

Podczas misji pokojowej w by³ej Jugos³awii.
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istego rodzaju vademecum opisuj¹ce
schemat poruszania siê po Iraku i po-
stêpowania z tamtejsz¹ ludno�ci¹. Li-
czê jednak na to, ¿e Irakijczycy nas za-
akceptuj¹. Nie jedziemy tam przecie¿ z
nimi walczyæ.
- Kolejna roz³¹ka. Chyba najtrud-
niejsza próba, bo przecie¿ naj-
twardszy ¿o³nierz jest tylko cz³o-
wiekiem. Bêdziesz têskni³?
- Oczywi�cie, ale czêsto bêdê kontakto-
wa³ siê z najbli¿szymi. Bêdziemy mieli
do dyspozycji system telefonii satelitar-
nej. Komunikowanie siê za pomoc¹ te-
lefonu komórkowego w tamtym rejonie
jest w zasadzie niemo¿liwe, wiêc musi-
my zrezygnowaæ z tego sposobu. Poza
tym pozostaje jeszcze pisanie listów.
Poinformowano nas, ¿e raz w tygodniu
samolot bêdzie zabiera³ od nas pocztê i
przywozi³ przesy³ki z kraju.
- Czy zabierasz ze sob¹ jakie� oso-
biste, bardzo prywatne rzeczy?
- Zabieram kilka zdjêæ rodziny, mojej
dziewczyny, ¿eby mieæ ich zawsze bli-
sko siebie.
- Jak my�lisz, czy po powrocie z
Iraku bêdziesz chcia³, podobnie jak
brat, nadal �zarabiaæ na chleb�,
pracuj¹c w polskiej armii?
- Je¿eli bêdzie taka mo¿liwo�æ, to tak.
Jednak z informacji jakie posiadam wy-
nika, ¿e s¹ olbrzymie trudno�ci ze zdo-
byciem kontraktu na sta³¹ s³u¿bê. Ten,
który obecnie posiadam, jest odnawia-
ny co cztery lata. Nie ukrywam, ¿e woj-
sko to moja prawdziwa pasja, wiêc bêdê
siê stara³ o dalsze przed³u¿enie s³u¿by.

***
Uroczyste po¿egnanie ¿o³nierzy wy-
je¿d¿aj¹cych na misjê do Iraku odby³o
siê 31 lipca na Wa³ach Chrobrego w
Szczecinie. Tydzieñ pó�niej odlecieli oni
samolotami do Kuwejtu. Wyjazd Prze-
mka bardzo prze¿ywali jego rodzice.
Ojciec, Wit Zydroñ, nie kryje obaw: -
Oboje z ¿on¹ przyjmujemy wyjazd syna
z mieszanymi uczuciami, ale ca³y czas
bêdziemy mieli nadziejê, ¿e wszystko
skoñczy siê dobrze. Jednocze�nie nikt
z nas nie mo¿e przewidzieæ najgorsze-
go, wiêc ci¹gle towarzysz¹ nam obawy...

***
Przemek zaraz po przylocie do Kuwej-
tu, gdzie polskie si³y pokojowe prze-
chodz¹ aklimatyzacjê, kontaktowa³ siê
ju¿ z rodzin¹ w kraju. Kiedy zamyka-
li�my numer BIM-u, z Iraku nie do-
tar³ jeszcze od niego list do rodziny, a
jedynie kilka SMS-ów. Przemek bar-
dzo lakonicznie wiêc opisa³ pierwsz¹
burzê piaskow¹, jak¹ prze¿y³ w obozie
za³o¿onym w pobli¿u irackiej granicy.
Wiemy, ¿e czu³ siê dobrze i nie�le zno-
si³ trudne warunki klimatyczne. Nie-
bawem jego jednostka mia³a byæ prze-
rzucona do polskiej strefy, znajduj¹cej
siê na po³udnie od Bagdadu. Rodzina
niecierpliwie oczekuje na list, w któ-
rym  Przemek zapewne napisa³ co�
wiêcej o sytuacji, tam na miejscu, o
warunkach  zakwaterowania i trudach
s³u¿by.

IRENEUSZ WÊGLOWSKI

Pierwsze informacje, jakie obie-
g³y miasto, mówi³y o wielkiej tra-
gedii, jaka przytrafi³a siê w kry-
tej p³ywalni. Niektórzy nawet
zaczêli kojarzyæ wiadomo�æ z
atakami terrorystycznymi w Ira-
ku. �Zawali³ siê dach� - plotka
roznios³a siê lotem b³yskawicy.
Gdy na miejscu �ataku� zjawili�my siê
z burmistrzem Janem Musia³em i
innymi postawionymi w stan pogoto-
wia urzêdnikami miejskimi, okaza³o
siê na szczê�cie, ¿e ofiar nie by³o, a
szkody powsta³e w wyniku oderwania
siê czê�ci podwieszanego sufitu (nie
dachu!) w czê�ci handlowej obiektu nie
poci¹gnê³y za sob¹ wielkich strat (na
zdjêciu naprawa uszkodzonej czê�ci su-
fitu). Basen za� nie przerwa³ swego
funkcjonowania ani na minutê.
Oczywi�cie, powsta³o ma³e zamiesza-
nie, ale jak wyja�nia Bogus³aw Ba-
bicz, sekretarz Urzêdu Miasta w
Brzesku, ca³e zdarzenie wyolbrzy-
miono. -  Obiegowe informacje, jakie
wskazywa³y na powa¿n¹ awariê, by³y
ca³kowicie przesadzone - mówi Bo-
gus³aw Babicz. - Uszkodzeniu ule-
g³a jedynie czê�æ p³yty regipsowej,
która jest elementem ozdobnym, pod-
wieszonym pod sufitem hallu. Nie
by³o ¿adnego zagro¿enia dla ¿ycia czy
zdrowia osób korzystaj¹cych z p³y-
walni. Natychmiast po zdarzeniu we-
zwano przedstawiciela generalnego
wykonawcy oraz inspektora nadzoru
i przyst¹piono do naprawy uszkodzo-
nego elementu. Pragnê podkre�liæ, ¿e
koszty wszystkich czynno�ci z tym
zwi¹zanych pokryje generalny wyko-
nawca - firma �OLIMP� w ramach
gwarancji, wiêc nie obci¹¿¹ one w
¿aden sposób bud¿etu krytej p³ywal-
ni. Jednak za zamieszanie w imieniu
kierownictwa obiektu przepraszamy.

(l)

Bombardowania
nie by³o!

�Wojskowa� rodzina Zydroniów.

TEMAT MIESI¥CA
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Tak �suchego� roku ju¿ dawno nie by³o
na obszarze gminy Brzesko. Pierwsze
skutki bezdeszczowej aury odczuli
w³a�ciciele gospodarstw po³o¿onych
na wy¿ynnych terenach Porêby Spyt-
kowskiej, w których zaczê³o brakowaæ
wody w studniach. - Wszyscy sobie po-
magali�my, dopóki jeszcze by³o to mo¿-
liwe. Starali�my siê korzystaæ ze stud-
ni s¹siadów, ale i tam woda szybko
siê skoñczy³a. Wysch³y potoki, z któ-
rych mo¿na by³o nabraæ wodê do po-
jenia byd³a. Teraz musimy ju¿ tylko
liczyæ na pomoc gminy - mówi¹ miesz-
kañcy Porêby.
Istotnie, burmistrz Brzeska zadecydo-
wa³ o rozpoczêciu akcji dowo¿enia becz-
kowozami wody do gospodarstw pozba-
wionych wody pitnej ju¿ od 14 sierpnia.
Dziêki pomocy Rejonowego Przedsiê-
biorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji,
udostêpniony zosta³ samochód z becz-
k¹ o pojemno�ci ponad 6 tys. litrów. To
by³a wymierna pomoc dla mieszkañ-
ców Porêby, którzy nape³niali beczki,
wiadra, butelki, spogl¹daj¹c z obaw¹
w niebo, z którego la³ siê ¿ar.
- Woda jest dostarczana do wszystkich
potrzebuj¹cych, a w zale¿no�ci od ko-
nieczno�ci bêdziemy uruchamiali ko-
lejne transporty - mówi Stanis³aw
Przepiórka z referatu Obrony Cywil-
nej w Urzêdzie Miejskim w Brzesku.
Koordynatorem dzia³añ w Porêbie jest
so³tys wsi, do którego ludno�æ zg³a-
sza potrzebê dowozu wody. Z nim te¿
ustalane s¹ miejsca i godziny, gdzie
tê wodê mo¿na odebraæ. Za dowóz i
sam¹ wodê zap³aci gmina.

W BRZESKU I OKOLICY

trzymuj¹ce siê wysokie temperatury i brak opadów spowodowa³y, ¿e w
przydomowych studniach zaczê³o brakowaæ wody. Jest to istotny problem
zw³aszcza dla mieszkañców tych wsi, w których nie ma wodoci¹gu.
W po³owie sierpnia ruszy³a akcja dowo¿enia wody do Porêby Spyt-
kowskiej, gdzie tegoroczne upa³y spowodowa³y niema³e straty.

U

Drug¹ wsi¹ w gminie Brzesko, nie ma-
j¹c¹ jeszcze wodoci¹gu, jest Bucze.
Równie¿ tutaj pobór wody ze studni w
wielu przypadkach stawa³ siê niemo¿-
liwy. Ale tam nie by³o tak wielkiego
problemu, bo wie� po³o¿ona jest na ni-
zinnym terenie i studnie tak prêdko
nie wysycha³y.

Wyj¹tkowy stan suszy
Aby zniwelowaæ skutki niespotykanej od
dawna suszy nie wystarczy jedna inten-
sywna ulewa - potrzeba d³ugotrwa³ych
ci¹g³ych opadów, które uzupe³ni¹ poziom
wód w rzekach i potokach oraz wype³-
ni¹ przydomowe studnie. W skrajnie
trudnych sytuacjach niezbêdna bêdzie
dora�na pomoc w³adz gminy.  (IW)

Z okazji �wiêta Po-
licji tak¿e brzescy
funkcjonariusze
zaprosili do swojej
komendy najm³od-
szych mieszkañ-
ców miasta.
By³a to znakomita
okazja, aby zdaæ eg-
zamin na kartê ro-
werow¹, zobaczyæ
pokazy tresury psów
czy wzi¹æ udzia³ w
zawodach sporto-
wych.
W dniu swojego
�wiêta awans na
wy¿sze stopnie s³u¿-
bowe z r¹k zastêp-
cy komendanta wo-
jewódzkiego policji,
inspektora Bogda-
na Klimka otrzy-
mali: Zbigniew

Policjanci �wiêtowali
Baru�, Marek Batko, Jerzy Bie¿y-
chudek, Marek Chyæko, Marek
Gabry�, Tomasz Gorczyca, Robert
Hoffmann, Józef Jeziorek, Lucjan
Kara�, Marek Kasperek, Rafa³
K³ósek,  Erlend Kopytko, Marek
Krawczyk, Marek Kucharski, Ma-
ciej Kukla, Andrzej Kwa�niewski,
Anna £abno, Jerzy Migas, Jacek
Nieæ, Tomasz Nosal, Marek Pa³uc-
ki, Zbigniew Papier, Mariusz Piê-
ta, Edmund Pok³adowski, Jerzy
Wójcik i £ukasz Zuba.
Wszyscy, którzy w lipcu odwiedzili
brzesk¹ komendê mogli obejrzeæ po-
kazy ratowniczego sprzêtu stra¿ackie-
go i samochodów policyjnych, wzi¹æ
udzia³ w pokazach sposobów pojma-
nia przestêpców oraz meczu siatków-
ki. Najwiêksz¹ za� gratk¹ okaza³a siê
mo¿liwo�æ zdawania egzaminu na
kartê rowerow¹.

(IW)

Zabrak³o wody...

Fot. I. Wêglowski

Jeszcze jedno pytanie i karta rowerowa w kieszeni.

Fot. I. Wêglowski
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NA TERENIE brzeskich osiedli codzien-
nie wa³êsaj¹ siê gromady bezpañskich
psów, które niekiedy s¹ bardzo agre-
sywne. Brzeski samorz¹d nie móg³ po-
radziæ sobie z tym problemem przez
kilka kadencji. Jednak jest nadzieja na
uporanie siê z tym zjawiskiem - w roli
hycli maj¹ wystêpowaæ pracownicy
Brzeskich Zak³adów Komunalnych.
Odpowiednia umowa zosta³a podpisa-
na miêdzy Magistratem i BZK. Psy, po
ich schwytaniu, przebywaæ bêd¹ przez
tydzieñ w kojcach na terenie bazy BZK,
po tym terminie wywiezione zostan¹ do
schroniska w Nowym Targu.

LETNI WYPOCZYNEK dla dzieci -
oprócz Miejskiego O�rodka Kultury -
zorganizowa³a tak¿e �wietlica Profilak-
tyczno-Wychowawcza, dzia³aj¹ca przy
parafii �w. Jakuba w Brzesku. Zajêcia
na pó³kolonii, organizowane od kilku
lat, ciesz¹ siê ogromn¹ popularno�ci¹
i w tym roku z tej formy spêdzenia wa-
kacji skorzysta³o oko³o 50 dzieci.
W trakcie 6 godzinnych codziennych
zajêæ uczestnicy otrzymywali dwa po-
si³ki, organizowane by³y zabawy, zawo-
dy sportowe, wyj�cia na basen oraz
wycieczki.

DOCHODZENIE W SPRAWIE zatrzy-
mania radnego wojewódzkiego Czes³a-
wa K. podczas prowadzenia samocho-
du w stanie nietrze�wym utknê³o w
tarnowskiej policji. Jak nas poinformo-
wa³a Bo¿ena Owsiak, rzecznik prasowy
Prokuratury Okrêgowej w Tarnowie, po-
stanowiono o przed³u¿eniu dochodzenia
do 20 sierpnia br. Z uwagi jednak na se-
zon urlopowy i nieobecno�æ zajmuj¹cych
siê spraw¹, uzupe³nione akta trafi¹ z po-
licji do prokuratury najprawdopodobniej
dopiero na pocz¹tku wrze�nia.

NAJSTARSZA mieszkanka naszej gmi-
ny ukoñczy³a 99 lat. Maria Fortuna z
domu Korzeniowska, by³a d³ugoletnim
pedagogiem. Przed drug¹ wojn¹ �wia-
tow¹ naucza³a w Szkole Powszechnej
w Jadownikach, w trakcie okupacji
wraz ze swoim mê¿em, tak¿e pedago-
giem (bratem fundatora ko�ció³ka Du-
cha �w.), prowadzi³a tajne nauczanie.
Po wojnie, a¿ do emerytury, pracowa-
³a  w Szkole Podstawowej nr 2 w Brze-
sku. Z okazji tak piêknego jubileuszu
pani¹ Mariê odwiedzi³ burmistrz Brze-
ska Jan Musia³, sk³adaj¹c serdeczne
¿yczenia 200 lat ¿ycia.

a pocz¹tku sierpnia oddano do u¿ytku punkt, w którym l¹dowaæ mog¹
�mig³owce z pacjentami wymagaj¹cymi natychmiastowej opieki lekarskiej.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe bêdzie zatem mog³o znacznie przyspieszyæ
transport poszkodowanego do brzeskiego szpitala i usprawniæ
funkcjonowanie szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego.

N

Koncepcja powstania �przygodnego�
miejsca l¹dowania nieopodal brzeskie-
go szpitala (b³êdnie nazywanego l¹do-
wiskiem) zosta³a zaakceptowana przez
przedstawicieli Starostwa Powiatowego
oraz dyrektora krakowskiego Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. Aby powsta-
³o, musia³o zostaæ spe³nionych wiele ry-
gorystycznych wymogów. Przede
wszystkim, w kwadracie o bokach 38 m
nie mo¿e siê znajdowaæ nic, co chocia¿-
by kilkadziesi¹t centymetrów wystaje
ponad poziom gruntu, natomiast w kie-
runkach nalotu urz¹dzenia naziemne
nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ ok. 1 m.
W celu spe³nienia tych za³o¿eñ zasypa-
no oczko wodne, znajduj¹ce siê w splo-

�mig³owcem
do szpitala

cie alejek i trawnika, zlikwidowano czê�æ
latarni, inne znacznie obni¿ono. - Miej-
sce, gdzie mog¹ l¹dowaæ helikoptery, ma-
j¹ce �rednicê 8 metrów, wybetonowano,
a nastêpnie pomalowano na kolor bia³y
z naniesionym centralnie czerwonym
krzy¿em - mówi wykonawca inwestycji,

prezes Brzeskich Zak³adów
Komunalnych, Janusz Fi-
lip. - Ponadto wyplantowa-
no przyleg³y teren i wyciêto
zbêdne drzewa, które mog³y-
by siê znale�æ w zasiêgu ³o-
pat �mig³owca.
- Wszystkie wymogi, koniecz-
ne dla uruchomienia lotnicze-
go transportu, zosta³y spe³nio-
ne. Poniewa¿ Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe nie in-
terweniuje po zmroku, nie
by³o potrzeby instalowania
specjalnego o�wietlenia. Gdy-
by jednak taka konieczno�æ

zaistnia³a, mo¿na wykorzystaæ do tego
celu istniej¹c¹ instalacjê zlikwidowanych
latarni - twierdzi wicedyrektor SP ZOZ
w Brzesku, Krzysztof Rembiasz. -
�mig³owiec zdecydowanie u³atwi trans-
port chorych, np. przelot do Krakowa
zajmie od 10 do 15 minut. Bêdzie mo¿na
ponadto przewoziæ poszkodowanych bez-
po�rednio z miejsc wypadków komuni-
kacyjnych do naszego szpitala - dodaje.
Do czasu uruchomienia �l¹dowiska�,
�mig³owce mog³y korzystaæ wy³¹cznie z
terenów w Zagórzycach - jedynego miej-
sca, gdzie mo¿na by³o wyl¹dowaæ i jed-
nocze�nie dojechaæ karetk¹ pogotowia.

(IW)

Pierwszego wrze�nia odby³a siê inau-
guracja roku szkolnego w nowej placów-
ce o�wiatowej w Brzesku. Tego w³a�nie
dnia w auli Chrystusa Króla zapocz¹t-
kowa³y swoj¹ historiê Gimnazjum i Li-
ceum Katolickie. Ze wzglêdu na prze-
ci¹gaj¹ce siê remonty w budynku
dawnego ambulatorium browarniane-
go, bêd¹cego siedzib¹ nowej szko³y, za-
jêcia odbywaæ siê bêd¹ w pierwszych
miesi¹cach, w domu parafialnym pod
wezwaniem b³. Karoliny Kózki.

Pierwszy dzwonek w nowej szkole
Rekrutacja m³odzie¿y do gimnazjum i
liceum trwa³a do ostatnich dni sierp-
nia, ale jeszcze obecnie istnieje mo¿li-
wo�æ ubiegania siê o przyjêcie do szkó³.
Utworzone s¹ dwie klasy licealne i jed-
na klasa gimnazjum. Dyrektork¹ (spo-
³eczn¹) zosta³a mianowana mgr Hali-
na Podolañska-Nabo¿ny, polonistka
na co dzieñ zatrudniona w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Brzesku.

RC

Fot. I. Wêglowski
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ilka miesiêcy temu gmina Brzesko og³osi³a przetarg na wykonanie prac
zapisanych w �Zintegrowanym programie rozwoju gospodarczego
po³udniowej czê�ci gminy Brzesko�. Samorz¹d wyda na nie oko³o 4,8
milionów euro, czyli blisko 20  milionów z³otych, ale znaczna czê�æ
inwestycji zaplanowanych w programie mo¿liwa bêdzie dziêki 3,5 mln
euro pochodz¹cych z funduszu �PHARE - spójno�æ spo³eczno-gospodarcza�.
Przedsiêwziêcie to obejmuje m.in. budowê sieci kanalizacyjnej o d³ugo�ci
oko³o 50 kilometrów i przebudowê dróg. Wszystkie prace powinny siê
zakoñczyæ w 2005 roku.

K

Przetarg, jakiego
jeszcze nie by³o

Zainteresowanie realizacj¹ projektu
by³o spore. Komplet niezbêdnych doku-
mentów wykupi³o jedena�cie firm: z
Tarnowa, Krakowa, Krosna, Krynicy,
Limanowej, My�lenic, Rzeszowa oraz
Warszawy. Podobnego przetargu brze-
ska gmina jeszcze nie organizowa³a.
Przedtem jednak nale¿a³o spe³niæ wie-
le warunków, jak choæby urz¹dzenie po-
mieszczenia, w którym przez kilka dni
pracowa³a komisja. Przeznaczona na
ten cel sala narad magistratu, zosta³a
wyposa¿ona w stanowiska komputero-
we z dostêpem do Internetu, telefaks i
kserokopiarkê. Natomiast ca³a doku-
mentacja z³o¿ona przez oferentów po

ka¿dym posiedzeniu przechowywana
by³a w sejfie. Wszystkie wymogi okre-
�li³y w³adze wdra¿aj¹ce program. W
komisji sk³adaj¹cej siê z sze�ciu osób,
gmina mia³a czterech swoich przedsta-
wicieli, którzy musieli spe³niæ równie¿
szereg zaostrzonych kryteriów. Na przy-
k³ad wymagana by³a znajomo�æ jêzyka
angielskiego, by bez problemu zapoznaæ
siê z anglojêzyczn¹ dokumentacj¹ prze-
targow¹.
Wyniki przetargu, którego prawid³o-
wo�æ procedur i zasadno�æ merytorycz-
n¹ sprawdza specjalna komisja Unii
Europejskiej, powinny byæ znane z koñ-
cem wrze�nia.         (£P)

Z OGROMNYMI PROBLEMAMI prze-
biega³a rekrutacja do brzeskich szkó³
�rednich. Ba³agan spowodowany zarz¹-
dzeniami ministerialnymi wprowadzi³
nerwow¹ atmosferê nie tylko w�ród zda-
j¹cych, ale tak¿e dyrektorów szkó³ �red-
nich, nauczycieli i rodziców. Mo¿liwo�æ
sk³adania przez absolwentów gimnazjów
podañ w trzech szko³ach �rednich, spo-
wodowa³a, ¿e ci, którzy nie dostali siê w
jednej szkole, zaczêli przenosiæ doku-
menty do szko³y, do której zostali przy-
jêci. Tymczasem Starostwo podjê³o de-
cyzjê o utworzeniu nowych klas, ale
wtedy nie by³o ju¿ chêtnych uczniów.
By³o i tak, ¿e   uczeñ, który uzyska³ na
egzaminie 140 punktów i nie zosta³ przy-
jêty do liceum, odebra³ dokumenty i prze-
niós³ je do innej szko³y. Natomiast do li-
ceum dostali siê uczniowie, którzy mieli
zdecydowanie mniej punktów, bo swoje
dokumenty pozostawili. Utworzono oko-
³o 50 oddzia³ów, klas pierwszych szkó³
ponadgimnazjalnych na terenie powia-
tu, jednak oko³o 25% gimnazjalistów,
wybra³o szko³y �rednie poza naszym po-
wiatem. Czy¿by to by³a konsekwencja
po³¹czenia ZSE z LO?

W OFICJALNYM RAPORCIE, przygo-
towanym przez marsza³ka wojewódz-
twa ma³opolskiego, dotycz¹cym umie-
jêtno�ci pozyskiwania pieniêdzy z
funduszy Unii Europejskiej i wojewódz-
twa, Brzesko jest zdecydowanym lide-
rem! Nasze miasto  w latach 1999-2002
pozyska³o 27 mln z³. Przyk³adowo, Tar-
nów (siedmiokrotnie wiêkszy pod
wzglêdem liczby ludno�ci) - tylko 22
mln z³, a dwukrotnie wiêksza Bochnia -
oko³o 12 mln z³. Dobrze to �wiadczy o
pracy brzeskich urzêdników, bo prze-
cie¿ projekty wniosków musz¹ byæ zna-
komicie przygotowane.

NA POCZ¥TKU SIERPNIA w brzeskim
Magistracie przez kilka dni odbywa³ siê
najwiêkszy w historii naszego miasta
przetarg, na wykonanie prac w ramach
�Zintegrowanego programu rozwoju
gospodarczego po³udniowej czê�ci
gminy Brzesko�. By³o siê o co biæ -
warto�æ robót wynosi oko³o 4,8 mln
euro. Kto wygra, oka¿e siê po dok³ad-
nej analizie ofert z³o¿onych ostatecz-
nie przez trzy konsorcja: Insbud Tar-
nów/Wolimex Limanowa, ABM Solid
Tarnów/PDM, oraz Skanska Kraków/
Rzeszowskie. Ca³o�æ robót ma byæ
zakoñczona w 2005 r.

Posprz¹tam,
zaopiekujê siê
starsz¹ osob¹
lub dzieckiem
o ka¿dej porze

Tel. O-603 654 765

�rednie wykszta³cenie
w 1 rok w Brzesku

Kursy:
- komputerowy
- strategia marketingowa
i operacyjna

Czesne: 1590 z³otych
Tel: 0-14 66 311 61
0-14 66 58 363
0-691 069 287

Promocja!

Posiedzenie przetargowej komisji.

Fot. £. £anocha

Reklama

Og³oszenie
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Brzeski MPEC jest jedn¹ z nielicznych
spó³ek, które dobrze radz¹ sobie finan-
sowo. Firma wci¹¿ realizuje nowe inwe-
stycje, nie zwalnia pracowników, na bie-
¿¹co reguluje zobowi¹zania i jest jeszcze
w stanie wypracowaæ zysk. Zarz¹d spó³-
ki uwa¿a, ¿e dodatni wynik dzia³alno�ci
za rok 2002 - zysk netto w kwocie blisko
26 tys. z³ - dla przedsiêbiorstwa komu-
nalnego, nie nastawionego przecie¿ na
zysk, nale¿y uznaæ za dobry.

Cena ciep³a
Podczas lipcowych obrad wiceprezes
MPEC, Edward Rozwadowski, przy-
bli¿y³ zadania inwestycyjne, planowane
na lata 2003-2005. W�ród nich znalaz³y
siê: modernizacja uk³adu ograniczenia
emisji zanieczyszczeñ do powietrza z cie-
p³owni �Rejonowa�, rozbudowa sieci cie-
p³owniczej w rejonie ulic: Ogrodowej,
Nowej, Pomianowskiego Stoku, monta¿
kompaktowych wymiennikowych wê-
z³ów cieplnych na osiedlu Jagie³³y, mon-
ta¿ kot³a opalanego gazem ziemnym lub
paliwem odnawialnym (biomasa) o mocy
5-10 MW w ciep³owni �Rejonowa�. Wi-
ceprezes doda³ równie¿, ¿e przedsiêbior-
stwo jest zainteresowane przy³¹czaniem
odbiorców indywidualnych i posiada dla
nich atrakcyjn¹ ofertê. MPEC bowiem
we w³asnym zakresie i na w³asny koszt
wykonuje przy³¹cza ziemne i wêz³y wy-
miennikowe.
Czy jednak cena ciep³a z miejskiej sieci
jest ni¿sza od cen innych �róde³ energii?
Walory spó³ki podkre�la radny Józef
Kubas, który ogrzewa w³asny dom, ko-
rzystaj¹c z us³ug Miejskiego Przedsiêbior-
stwa Energetyki Cieplnej, i jest zadowo-
lony zarówno z jako�ci dostarczanego
ciep³a, jak i niewygórowanych op³at.
Niestety, w ubieg³ym roku nie zrealizo-
wano planowanych wcze�niej inwesty-
cji: budowy nowych odcinków sieci cie-
p³owniczej i pod³¹czenia do niej Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz
Krytej P³ywalni. Jakby na otarcie ³ez,
MPEC sta³o siê wykonawc¹ i admini-
stratorem kot³owni gazowej zlokalizo-
wanej na p³ywalni. Aktualnie Miejskie
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
eksploatuje 8,7 km sieci ciep³owniczej

magistralnej i rozdzielczej oraz 2,1 km
przy³¹czy oraz kilkana�cie kot³owni
gazowych usytuowanych na terenie ca-
³ego miasta. W tym roku oddana zosta-
nie do u¿ytku kolejna kot³ownia (ca³o-
roczna) dla celów centralnego
ogrzewania i ciep³ej wody w Publicznej
Katolickiej Szkole Ponadpodstawowej
przy ul. Browarnej.
Jak zapewni³ wiceprezes Rozwadowski,
stan techniczny sieci, kot³owni, wymien-
nikowni i wszystkich urz¹dzeñ towarzy-
sz¹cych jest bardzo dobry. Zw³aszcza
kot³ownie s¹ w doskona³ym stanie, gdy¿
zosta³y wybudowane lub zmodernizowa-
ne w ci¹gu trzech ostatnich lat.

Inwestycyjne sprawozdanie
Wakacyjn¹ sesjê radni wykorzystali po-
nadto na wys³uchanie sprawozdania z
realizacji inwestycji gminnych, które
przedstawi³ kierownik Referatu Budow-
nictwa i Inwestycji UM, Roman Olcha-
wa. Dotychczas uda³o siê zakoñczyæ
budowê chodnika przy ul. Kopernika,
budowê ulicy Kosynierów, kanalizacji na
osiedlu �wierkowa, Krytej P³ywalni, I
etap kanalizacji Jadownik, II etap ka-
nalizacji osiedla S³otwina, izolacjê i od-
wodnienie szko³y w Sterkowcu, przebu-
dowê muru okalaj¹cego cmentarz
parafialny przy ul. Ko�ciuszki i przebu-
dowê skrzy¿owania ulic Wiejskiej i Czar-
nowiejskiej. Og³oszono ponadto przetargi
na wykonanie ulicy Towarowej, realiza-

cjê zadañ w ramach �Zintegrowanego
programu rozwoju po³udniowej czê�ci
gminy, budowê chodnika w kierunku
szpitala, drogi wiod¹cej do Przedszkola
Integracyjnego, przebudowê skrzy¿owa-
nia ulic Okulickiego, Czarnowiejskiej,
Królowej Jadwigi oraz na opracowanie
koncepcji kanalizacji gminy Brzesko
wraz z projektami kanalizacji Jadownik
(etap II) i Wokowic. Najprawdopodobniej
do koñca pa�dziernika zakoñczony zo-
stanie II etap porz¹dkowania kanaliza-
cji w centrum miasta, natomiast ju¿ na
pocz¹tku wrze�nia oddany bêdzie w pe³-
nej krasie Dom Ludowy w Porêbie Spyt-
kowskiej. Jesieni¹ ma te¿ zostaæ wyko-
nany chodnik pomiêdzy basenem i
Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 w Brzesku za
kwotê 30 tys. z³, natomiast za 72 tys. z³
powstanie chodnik wraz z kanalizacj¹
opadow¹ przy drodze wojewódzkiej nr
768 w Mokrzyskach.
Do realizacji w najbli¿szym czasie pozo-
stan¹ wa¿ne, z punktu widzenia komu-
nikacji, odcinki nowych ulic: Jasnej w
kierunku zachodnim (opracowano ju¿
projekt), a tak¿e po³¹czenie ul. Konsty-
tucji 3 Maja i ul. Kossaka (zlecono pro-
jekt). Wci¹¿ nie dokoñczonym projektem

W lecie o cieple
rzescy radni miejscy mieli w tym roku wyj¹tkowo pracowite wakacje.
30 lipca zebrali siê oni na kolejnej sesji, w programie której znalaz³y siê m.in:
informacja z dzia³alno�ci Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej oraz
ocena realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na bie¿¹cy rok.

B

Brzeski MPEC.

Naprawa chodnika przy ul. Legionów Pi³sudskiego.
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W BRZESKU I OKOLICY

pozostaje natomiast budowa magistrali
wodoci¹gowej Bochnia - Brzesko. Do re-
alizacji pozosta³ jej ostatni odcinek od
ul. Mickiewicza do granic gminy Rzeza-
wa. W tym roku w bud¿ecie przeznaczo-
no na ten cel 100 tys. z³. £¹czna kwota
�rodków finansowych, jak¹ gmina Brze-
sko w tym roku wyda na wszystkie in-
westycje, wyniesie blisko 7 mln z³otych.

�mieci jak bumerang
Jak podczas ka¿dej sesji nie mog³o za-
brakn¹æ krótkiej dyskusji na temat
��mieciowego problemu�. W Urzêdzie
Miejskim zorganizowano w lipcu spotka-
nie - prezentacjê z udzia³em przedsta-
wicieli francuskiej firmy specjalizuj¹cej
siê w budowie zak³adów utylizacji odpa-
dów. Na spotkaniu obecni byli w³odarze
miasta, radni, ale zabrak³o - niestety -
mieszkañców Mokrzysk, a nawet so³ty-
sa wsi, których ten problem najbardziej
dotyczy. Przecie¿ to w³a�nie na pograni-
czu Mokrzysk i Bucza zlokalizowane s¹
tereny, które w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego przeznaczone s¹ pod
budowê zak³adu utylizacji b¹d� segre-
gacji �mieci. - Mieszkañcy wsi s¹ prze-
ra¿eni poprzednimi planami realizacji
zak³adu, brakiem dróg, uci¹¿liwo�ciami
zwi¹zanymi z ruchem ciê¿kich pojazdów.
Uwa¿am, ¿e przedstawienie im nowej
koncepcji wp³ynie na zmianê zdania
mieszkañców so³ectwa - twierdzi Stani-
s³aw Migda³, radny z Mokrzysk.
Potrzebê usprawiedliwienia swej nie-
obecno�ci na spotkaniu poczu³ so³tys wsi,
Marek Ko�mider: - Mieszkañcy Mo-
krzysk nie byli obecni na spotkaniu, gdy¿
zosta³o ono zorganizowane w godzinach
przedpo³udniowych, a wiêkszo�æ ludzi
pracuje. Sugerowa³bym, aby w przysz³o-
�ci podobne spotkania zwo³ywaæ po po-
³udniu, a wtedy na pewno bêdziemy
obecni...
Jednocze�nie zrodzi³ siê pomys³, aby
nastêpne spotkanie odby³o siê w Mo-
krzyskach, z udzia³em Rady So³eckiej i
wszystkich radnych RM. Czas nagli,
gdy¿ pojemno�æ wysypiska �mieci w
Jadownikach definitywnie siê koñczy,
a za wywo¿enie odpadów na inne miesz-
kañcy bêd¹ musieli s³ono zap³aciæ. Z
drugiej strony, po wej�ciu naszego kra-
ju do Unii Europejskiej, zaczn¹ obowi¹-
zywaæ bardzo rygorystyczne przepisy
dotycz¹ce dzia³alno�ci sk³adowisk. W
Polsce bêdzie mog³o wówczas funkcjo-
nowaæ tylko oko³o stu tego typu wysy-
pisk, wyposa¿onych w najnowocze�niej-
sze urz¹dzenia ochrony �rodowiska
naturalnego. To tak¿e zwielokrotni
stawki za unieszkodliwianie odpadów.

Tekst i foto:
IRENEUSZ WÊGLOWSKI

Po¿yteczne partnerstwo

rzesko od wielu ju¿ lat zacie�nia kontakty partnerskie z trzema zaprzy-
ja�nionymi miastami - niemieckim Langenenslingen, wêgiersk¹ Szazha-
lombatt¹ i rumuñsk¹ Sovat¹. Ostatni¹ umowê o wspó³pracy i partnerstwie
podpisano 30 stycznia 2000 roku w³a�nie z miasteczkiem Sovata. By³o to
konsekwencj¹ ówczesnych przyjacielskich i oficjalnych spotkañ pomiêdzy
przedstawicielami obydwu miejscowo�ci.

B

Wspó³praca miast bli�niaczych sprowa-
dza siê przede wszystkim do zachêcania
mieszkañców do tworzenia wiêzi w przed-
siêwziêciach gospodarczych oraz wspól-
nych dzia³aniach w zakresie turystyki,
socjologii, s³u¿by zdrowia, edukacji, kul-
tury i sportu. W efekcie dzia³añ w³adz
obu miejscowo�ci dochodzi do wymiany
m³odzie¿y, wizyt delegacji w czasie wa¿-
nych �wi¹t, udzia³ w zawodach sporto-
wych czy obozach jêzykowych. Kontakty
s³u¿¹ równie¿ wymianie do�wiadczeñ w
dziedzinie organizacji samorz¹du teryto-
rialnego, co jest niezmiernie wa¿ne ze
wzglêdu na d¹¿enie naszego kraju do
wej�cia w struktury Unii Europejskiej.
�mia³o mo¿na stwierdziæ, i¿ kontakty
partnerskie najlepiej uk³adaj¹ siê z Sza-
zhalombatt¹. Zarówno przedstawiciele
Brzeska, jak i wêgierskiego miasta bar-
dzo czêsto bywaj¹ organizatorami wspól-
nych spotkañ. Chodzi jednak o to, by obo-
pólne korzy�ci wynikaj¹ce ze wspó³pracy
osi¹ga³y oba zaprzyja�nione grody.
 - Staramy siê zaanga¿owaæ miasta, któ-
re wspó³pracuj¹ z Brzeskiem, w plano-
wane przeprowadzenie badañ archeolo-
gicznych na Bocheñcu. Istnieje du¿a
szansa, aby ten projekt chocia¿by czê�cio-
wo sfinansowaæ z funduszy struktural-
nych - mówi wiceburmistrz Krzysztof
Bigaj. - By³by to pierwszy program re-
alizowany wspólnie przez wszystkie za-
przyja�nione miasta. Nie trzeba chyba
dodawaæ, i¿ tego typu przedsiêwziêcia
doskonale wp³ywaj¹ równie¿ na zacie-
�nienie wzajemnych kontaktów.
Oczywi�cie, nie jest to jedyny pomys³, jaki
byæ mo¿e niebawem doczeka siê realiza-
cji. Kolejny ma przybli¿yæ mieszkañcom
Brzeska upodobania kulinarne Madzia-

rów, co ma siê zi�ciæ poprzez zorganizo-
wanie tygodnia kuchni wêgierskiej.
Wszystko wskazuje na to, ¿e takow¹ im-
prezê przygotuje jedna z tutejszych re-
stauracji. Ponadto prowadzimy na bie¿¹-
co rozmowy z przedsiêbiorcami na temat
wymiany handlowej, chcemy równie¿ za-
anga¿owaæ w rozwijanie kontaktów miê-
dzynarodowych �rodowisko sportowców,
w tym tak¿e wêdkarzy - dodaje wicebur-
mistrz Bigaj.
Ostatnio zrodzi³a siê jeszcze jedna, cie-
kawa koncepcja, dotycz¹ca rozwoju tu-
rystycznego. Obecnie so³tysi i przewod-
nicz¹cy zarz¹dów osiedli poszukuj¹
rodzin gotowych przyj¹æ na kilka dni
przyjació³ z zaprzyja�nionych miast.
Oczywi�cie, gospodarze mogliby potem
pojechaæ z rewizyt¹ do poznanego wcze-
�niej Wêgra, Rumuna czy Niemca.
Mijaj¹cy okres wakacyjny, podobnie jak
co roku, obfitowa³ w szereg spotkañ na
szczeblu miêdzynarodowym. Ostatnim ak-
centem by³ w po³owie sierpnia wyjazd de-
legacji Brzeska do Szazhalombatty na Wê-
grzech (piszemy o tym w innym miejscu).
Nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e w ostatnich
latach jakby uleg³y och³odzeniu kontakty
z niemieckim miasteczkiem Langenenslin-
gen. Od roku nie by³o w Brzesku repre-
zentantów tej miejscowo�ci. Równie du¿o
czasu up³ynê³o od wizyty tutejszych w³o-
darzy za Odr¹. Krzysztof Bigaj szybko jed-
nak wyja�nia: - Oczywi�cie, utrzymujemy
formalne kontakty z miastem rodzinnym
Goetza, ¿a³owaæ jednak nale¿y, ¿e nie jest
utrzymywana wymiana m³odzie¿y ze
wzglêdu na brak szkó³ o podobnym profi-
lu kszta³cenia w obu miejscowo�ciach. In-
nym czynnikiem jest te¿ znaczny koszt
zwi¹zany z wyjazdem delegacji.      (IW)

Kontakty partnerskie najlepiej uk³adaj¹ siê z Wêgrami.
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RIPOSTA

�PROTEST�podpisany  przez  panów:
Jerzego  Topolskiego,  Edwarda  Cze-
saka  i  Miros³awa  Rybê  jest  albo
wielkim  nieporozumieniem,  albo
�wiadczy  o  ca³kowitej  nieznajomo-
�ci  spraw  zwi¹zanych z  funkcjono-
waniem  gminnych  zak³adów  bud¿e-
towych  (takim  jest  Kryta  P³ywalnia)
lub  wrêcz o z³o�liwo�ci i celowym
dzia³aniu tych osób na szkodê nowo
otwartego, tak d³ugo oczekiwanego
przez mieszkañców obiektu.
Autorzy projektu nie wiedz¹, albo nie
chc¹ wiedzieæ, ¿e owe 12 z³otych do-
tacji dziennie na 1 osobê korzystaj¹-
c¹  z  p³ywalni nie jest ¿adn¹ now¹
dodatkow¹ dotacj¹, lecz jedynie inn¹
form¹  rozliczenia �rodków (350.000
z³) przyznanych Krytej P³ywalni w
uchwale bud¿etowej na rok 2003, co
nast¹pi³o na pocz¹tku bie¿¹cego roku,
dok³adnie na sesji Rady w dniu 27 lu-
tego. Ten nowy sposób rozliczenia
przyznanej ju¿ wcze�niej dotacji by³
konieczny ze wzglêdu na fakt, i¿ po-
cz¹tkowo zak³adano, ¿e rozliczenie
dotacji  nast¹pi  poprzez  dop³atê  w
wysoko�ci  3 z³  do  ka¿dej godziny
nauki  p³ywania  w  ramach  wycho-
wania  fizycznego  dla  dzieci  i  m³o-
dzie¿y  szkó³  podstawowych oraz gim-
nazjów z terenu gminy Brzesko.
Niestety, z ró¿nych przyczyn, tak¿e or-
ganizacyjnych, dyrektorzy szkó³ nie
skierowali na basen w ci¹gu ostatnich
dwóch miesiêcy roku szkolnego zor-
ganizowanych grup dzieci i m³odzie-
¿y. St¹d te¿ konieczno�æ zmiany spo-
sobu rozliczenia dotacji tak, aby
umo¿liwiæ objêcie nim wiêkszej licz-
by osób.
Demagogicznie wrêcz brzmi wi¹zanie
sprawy dotacji z podwy¿k¹ cen za wodê
i �cieki, która  mia³a  miejsce  na  po-
cz¹tku  2003 r. �miem  twierdziæ, ¿e
nie  ma  w  Polsce krytej p³ywalni o
charakterze publicznym, ogólnodo-
stêpnym, która funkcjonowa³aby bez
finansowego wsparcia gminy. W³a�nie

W czyim imieniu protestuj¹

Basen dla bogatych?
Do przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Brzesku, Lecha Piku³y,  wp³yn¹³
protest, którego tre�ci¹ � nie ukrywamy � jeste�my co najmniej zdziwieni.
Poni¿ej drukujemy jego tre�æ oraz  wyja�nienie burmisrza Jana Musia³a.

Liga Polskich Rodzin, Platforma Oby-
watelska oraz �rodowisko Prawa i Spra-
wiedliwo�ci stanowczo protestuj¹ prze-
ciwko projektowi uchwa³y, skierowanej
pod obrady Rady Miejskiej w Brzesku
w dniu 27. 08. 2003 r. w sprawie dotacji
12 z³otych dziennie na jedn¹ osobê �ko-
rzystaj¹c¹ z us³ug �wiadczonych przez
Kryt¹ P³ywalniê w Brzesku w zakresie
p³ywania�. Protest nasz uzasadniamy
tym, i¿ projekt uchwa³y nie zawiera
¿adnego uzasadnienia jak równie¿ ar-
gumentów przemawiaj¹cych za tak¹
potrzeb¹.
Nie mo¿emy przej�æ obojêtnie wobec
dzia³añ, zmierzaj¹cych do takiego prze-
znaczenia pieniêdzy pochodz¹cych z po-
datków mieszkañców, którym coraz go-
rzej ¿yje siê w naszej gminie.
Przypominamy, i¿ nasze ugrupowania
wielokrotnie wystêpowa³y ju¿ wcze�niej
w interesie ca³ej spo³eczno�ci lokalnej,
proponuj¹c dop³aty do cen wody i �cie-
ków. W³adze miasta do chwili obecnej
nie uczyni³y nic co mog³oby z³agodziæ
skutki ostatniej podwy¿ki. Argumento-
wa³y to brakiem �rodków finansowych.
Mo¿na wiêc domniemywaæ, ¿e dla w³adz
tak wysokie dotowanie Krytej P³ywal-
ni ju¿ na samym pocz¹tku jej funkcjo-
nowania jest wa¿niejsze ni¿ dobro
wszystkich mieszkañców. Uwa¿amy, ¿e
jest to próba ratowania nieudolnie za-
rz¹dzanej krytej p³ywalni kosztem ca-
³ego spo³eczeñstwa bez podjêcia sku-
tecznych dzia³añ pozyskania �rodków
z innych �róde³.

Z powa¿aniem

Przewodnicz¹cy
Ligi Polskich Rodzin

powiatu brzeskiego Jerzy Topolski
Za �rodowisko Prawa

i Sprawiedliwo�ci powiatu brzeskiego
Edward Czesak

Za Platformê Obywatelsk¹ powiatu
brzeskiego Miros³aw Ryba

dlatego zdecydowana wiêkszo�æ tego
typu obiektów funkcjonuje w postaci
zak³adów bud¿etowych, co umo¿liwia
im przekazywanie �rodków publicz-
nych. Gdyby takiej dotacji nie by³o,
to w przypadku brzeskiej Krytej P³y-
walni bilet wstêpu na jedn¹ godzinê
musia³by oscylowaæ �rednio w grani-
cach 19 z³. Ale kto wówczas przycho-
dzi³by na basen? Byæ mo¿e wiêc auto-
rom protestu chodzi o nic innego, jak
tylko o to, aby zdyskredytowaæ obiekt,
a najlepiej go zamkn¹æ, m³odzie¿ za�
niech przesiaduje w pubach lub przed
telewizorem. Jest to tym bardziej
dziwne, ¿e protestuj¹cy reprezentuj¹
ugrupowania, które w swoich progra-
mach k³ad¹  nacisk  na  rozwój  kul-
tury  fizycznej.  A w dodatku równie¿
przedstawiciele  protestuj¹cych  ugru-
powañ w Radzie Miejskiej g³osowali
za przyjêciem uchwa³y dotycz¹cej
tych¿e dotacji. Czy¿by liderzy byli
oderwani od swoich �rodowisk?
Nieprawdziwym jest te¿ zawarte w
�prote�cie� stwierdzenie, ¿e �w³adze
miasta do chwili  obecnej  nie  uczyni-
³y  nic, co  mog³oby  z³agodziæ skutki
ostatniej  podwy¿ki�  (cen  wody
i �cieków). Protestuj¹cy nie pamiêta-
j¹, lub nie chc¹  pamiêtaæ, a by³o to
we w³a�ciwym czasie szeroko wyja-
�niane, ¿e Rada Miejska, na wniosek
Burmistrza przekaza³a na rzecz
Zwi¹zku Miêdzygminnego d/s Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji kwotê ³¹cznie -
300.000 z³, co umo¿liwi³o znaczne ob-
ni¿enie projektowanej przez RPWiK
skali podwy¿ek.
Wbrew temu co twierdz¹ Panowie pod-
pisani pod tre�ci¹ protestu, dzia³alno�æ
gminy nie ogranicza sie jedynie do pro-
stego przekazywania pieniêdzy dla Kry-
tej P³ywalni. Ca³y czas osoby odpowie-
dzialne za funkcjonowanie tego obiektu,
a wiêc zarówno dyrektor p³ywalni jak i
w³a�ciwe s³u¿by Urzêdu Miejskiego
pracuj¹ nad obni¿eniem kosztów utrzy-
mania basenu. Ju¿ wkrótce opracowa-
ny zostanie np. projekt instalacji
kolektorów s³onecznych, których zain-
stalowanie znacznie zmniejszy koszty
ogrzewania i ciep³ej wody.
Jeszcze raz na koniec trzeba podkre-
�liæ, ¿e w³adze gminy dok³adaj¹ i bêd¹
dok³adaæ wszelkich starañ, aby ten
nowoczesny obiekt, który jest chlub¹
Brzeska funkcjonowa³ jak najlepiej,
s³u¿¹c nam mieszkañcom, a przede
wszystkim naszej m³odzie¿y, co zapro-
centuje w przysz³o�ci dobrem bezcen-
nym, czyli jej zdrowiem.

Burmistrz Brzeska
Jan Musia³

PROTEST

ATAK I RIPOSTA
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NA WYJE�DZIE

Podczas czerwcowych Dni Brzeska w
naszym mie�cie przebywa³a delega-

cja zaprzyja�nionego miasta na Wêgrzech
Szazhalombatty. W dniach od 13 do 16
sierpnia z krótk¹ rewizyt¹ na Wêgrzech
go�ci³a delegacja Brzeska, w sk³ad której
wchodzili: burmistrz Jan Musia³, z-ca
burmistrza Bogdan Dobranowski, dy-
rektor MOK-u Ma³gorzata Cuber, Jo-
anna Hajdo z Biura Promocji i Rozwoju,
Micha³ Kostecki z Wydzia³u Edukacji
oraz radny Krzysztof Dudzinski.
W czasie krótkiego pobytu u zaprzy-
ja�nionych Madziarów, delegacja Brze-
ska zosta³a przyjêta przez burmistrza
i radnych w sali obrad miejscowego Ra-
tusza. Rozmawiano tam o sposobach
pozyskiwania inwestorów, omawiano
wspólne problemy i dzielono siê do-
�wiadczeniami ze szczególnym naci-
skiem na gospodarkê i ekologiê. Bur-
mistrz Brzeska uczestniczy³ tak¿e w
panelowych spotkaniach z burmistrza-
mi Sowaty, Szazhalombatty i zainte-
resowanego wspó³prac¹ z naszym mia-
stem w³oskiego San Nazarro. Podczas
rozmów ustalono, ¿e za kontakty part-
nerskie miêdzy miastami bêdzie odpo-
wiada³a wytypowna jedna osoba. Bar-
dzo du¿o czasu po�wiêcono te¿
potrzebie zacie�niania kontaktów mie-
dzy mieszkañcami naszych miast.
Temu celowi maj¹ s³u¿yæ wspólnie pod-
jête inicjatywy. Aby o¿ywiæ wymianê,
zaproponowano zorganizowanie p³at-
nych wycieczek dla mieszkañców oraz
szeregu warsztatów szkoleniowych dla
zespo³ów folklorystycznych, wymianê

W odwiedzinach
u Madziarów

ekip wêdkarzy, organizacjê obozów jê-
zykowych (jêzyka angielskiego) dla
m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych,
wspó³pracê organizacji skautowskich,
organizacjê obozów sportowych. Usta-
lono tak¿e, aby przybli¿yæ mieszkañ-
com Brzeska i Saschalombatty part-
nerskie miasta. Promowaæ siê je bêdzie
w lokalnych mediach w Urzêdach
Miast lub w Miejskich O�rodkach Kul-
tury powstan¹ specjalne k¹ciki histo-
ryczno-kulturalne.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ udzia³ brze
skiej delegacji w prezentacjach ar-

tystycznych kilkunastu zespo³ów folklo-
rystycznych z tak odleg³ych krajów, jak
Meksyk czy Wietnam. Grupy te, wystê-
puj¹ce w ramach Sommerfest, wyst¹pi³y
przed delegacjami zaprzyja�nionych
miast podczas trzygodzinnego rejsu stat-
kiem po Dunaju, gdzie, oprócz podziwia-
nia artystów, mo¿na siê by³o nasyciæ wi-
dokiem panoramy przepiêknego
Budapesztu.           RC

W dniach 23 - 24 sierpnia br. w za-
przyja�nionym z Brzeskiem mie�cie
Szazhalombatta odby³ siê szósty
turniej pi³karski o Wielki Puchar
Miasta. Wystartowa³o sze�æ zespo-
³ów ch³opców z rocznika 1987.
�wietnie spisali siê nasi reprezen-
tanci, którzy wygrali ca³y turniej.
Tym bardziej to cieszy, bo do tej
pory najwiêkszym osi¹gniêciem
naszego zespo³u by³o trzecie miej-
sce, które zaj¹³ w zesz³ym roku.
Przy blisko 40-stopniowym upale zespo³y
rywalizowa³y systemem ka¿dy z ka¿-
dym, 2 x 30 minut. Ju¿ pierwszego dnia
zespo³om zaaplikowano mordercz¹ daw-
kê trzech godzin gry na boisku. Fawory-
zowany zespó³ rumuñski, maj¹cy na
swym koncie najwiêcej triumfów w tur-

Sukces
16-latków

nieju, zosta³ w ostat-
nim meczu pokonany
przez ekipê Brzeska
3:0, a mecz sta³ na
bardzo wysokim po-
ziomie. Najlepszym
zawodnikiem turnie-
ju zosta³ wybrany
Sergiusz Kostecki,
reprezentant kadry
Ma³opolski, za� naj-
lepszym bramka-
rzem organizatorzy jednog³o�nie wybrali
Karola Barana.
Reprezentacja Gminy Brzesko wyst¹-
pi³a w sk³adzie: Karol Baran, Ma-
teusz Kotarba, Mateusz Ma�lan-
ka, Mateusz Wawryka, Jakub
Urban, Tomasz Grzyb, Sergiusz
Kostecki, Jaros³aw Ulas, Oskar
¯elazny, Pawe³ Pietras, S³awomir
Pud³o, Rados³aw Reczek, Rafa³
Piwowarski, Bogumi³ Szafrañski,
Mateusz Urban.

Wyniki reprezentacji Brzeska z:

Erdi VSE 7:0 (5:0); Vaci S.C. 4:0 (0:0);
Reprezentacja Pest  1:2 (0:1); Sza-
zhalombatta FC 1:0 (1:0); Ordoheiu
Seculesc (Rumunia) 3:0 (2:0)

Trenerem dru¿yny by³ Jan Chrab¹szcz,
a kierownikiem zespo³u - Adam Gacek.
Z ekip¹ by³ równie¿ rezydent - Leszek
Ko³odziej.           RN

Jak bêdzie wygl¹da³a dalsza wspó³praca?
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Kuba Kornaus ma 16 lat, mieszka w
Sterkowcu, ukoñczy³ Gimnazjum w Ja-
downikach i bêdzie siê uczy³ w LO w
Wojniczu, w klasie o profilu wojskowym.
Kuba uratowa³ ¿ycie nieznajomemu
ch³opcu, skacz¹c w lodowate wody Mor-
skiego Oka (temperatura wody nie prze-
kracza prawie nigdy 5 st. C).
- Podzielili�my siê na grupy � wspomi-
na Kuba kolonijn¹ wycieczkê w góry �
kilku, siedmiu, mo¿e o�miu najstar-
szych ch³opców z panem kierownikiem
posz³o szybciej, skrótami. Pozostali, pod
opiek¹ wychowawczyñ, szli znacznie
wolniej. Po zej�ciu nad brzeg Morskie-
go Oka zobaczy³em ch³opca, który sta³
na kamieniu zanurzonym we wodzie.
W pewnym momencie nie utrzyma³
równowagi i wpad³ do wody. Kilka razy
zanurzy³ siê i us³ysza³em krzyk z brze-
gu. Nie zastanawia³em siê, zrzuci³em
tylko na ziemiê plecak, w ubraniu i bu-
tach skoczy³em do wody. To by³ impuls,
refleksja przysz³a pó�niej. By³em roz-
grzany po ponad dwugodzinnym mar-
szu, mog³o doj�æ do szoku termicznego.
Wtedy jednak o tym nie my�la³em, a
zimno poczu³em dopiero, kiedy wysze-
d³em z wody � relacjonuje Kuba.
Kamil Folmer równie¿ ma 16 lat, od
kilku lat mieszka w Okocimiu, ukoñczy³
gimnazjum w Brzesku i bêdzie siê uczy³
w nowo powsta³ym Liceum Katolickim.
W czerwcu ukoñczy³ kurs na m³odszego
ratownika w Tarnowie. Podczas pobytu
na koloniach w Siano¿êtach uratowa³
ch³opca, który topi³ siê w Ba³tyku. To
tak¿e by³ impuls, na krzyk z brzegu wzy-

waj¹cy ratunku, natychmiast pospieszy³
z pomoc¹. Wykaza³ siê wielk¹ odwag¹ i
umiejêtno�ciami, pomimo bardzo wyso-
kiej fali, walcz¹c z ¿ywio³em, uratowa³
ch³opca. Gdyby zareagowa³ kilkadziesi¹t
sekund pó�niej, by³oby za pó�no, ch³o-
piec utopi³by siê.
Kamil i Kuba zgodnie podkre�laj¹ i s¹
zdziwieni tym, i¿ nikt ze stoj¹cych na
brzegu nie zareagowa³ tak, jak oni.
A przecie¿ by³o tam wówczas mnóstwo
osób, nikt jednak poza nimi nie pospie-
szy³ z pomoc¹.
Obydwaj nasi bohaterowie s¹ ch³opcami
skromnymi, w swoich czynach nie widz¹
niczego nadzwyczajnego. Nie oczekiwali
te¿ jakiego� specjalnego wyró¿nienia.
Podkre�laj¹, ¿e choæ wówczas nie zasta-
nawiali siê nad konsekwencjami swoje-
go postêpowania, zapewne zrobiliby to
jeszcze raz. � Przecie¿ to by³a normalna
reakcja � mówi¹ skromnie. �Dziêkujê� od
zszokowanych i zarazem uradowanych
rodziców uratowanych ch³opców wystar-
czy³o. Nie znaj¹ nawet ich nazwisk i miej-
scowo�ci, sk¹d pochodzili...
Postawê kolonistów doceni³y w³adze
Brzeska, które w Urzêdzie Miasta zor-
ganizowa³y specjalne spotkanie z ch³op-
cami, ich rodzicami i wychowawcami
kolonii. Kamil i Kuba otrzymali od bur-
mistrzów Brzeska - Jana Musia³a i
Krzysztofa Bigaja - nagrody rzeczowe,
a ich rodzice dyplomy gratulacyjne.
- Jeste�my z Was dumni i dziêkujemy �
to najczê�ciej pojawiaj¹ce siê s³owa pod-
czas spotkania w Magistracie�

RC

Bohaterscy koloni�ci

uba Kornaus i Kamil Folmer pobyt na koloniach letnich zorganizowanych przez
MOK w Brzesku zapamiêtaj¹ do koñca ¿ycia. Nie ma nic cenniejszego ni¿ ludzkie
¿ycie, a w³a�nie oni, na dwóch przeciwleg³ych rubie¿ach naszego kraju, prawie
w tym samym czasie, uratowali dwójkê dzieci, wydzieraj¹c je topieli.

K

25 sierpnia 2003 r. w Miejskim
O�rodku Kultury w Brzesku odby-
³o siê spotkanie Rady Doradców Sa-
morz¹dowego Centrum Edukacji w
Tarnowie pod kierunkiem dyrekto-
ra, mgr Barbary Dagmary Nizio³ek,
podczas którego sprecyzowano
g³ówne kierunki pracy Centrum w
roku szkolnym 2003/04, jak równie¿
zasady funkcjonowania doradztwa
metodycznego w 23 jednostkach sa-
morz¹du terytorialnego, wspó³pra-
cuj¹cego z SCE w tym zakresie.
Doradcy metodyczni proponuj¹ nauczycie-
lom w nadchodz¹cym roku m.in. liczne
konferencje, warsztaty, zespo³y samo-
kszta³ceniowe, konsultacje indywidualne
i zespo³owe, szkolenia rad pedagogicznych
oraz kursy przedmiotowe i tematyczne.
Bardziej szczegó³owe informacje o wspo-
mnianych formach bêd¹ dostêpne w Biu-
letynie nr 7, a niebawem tak¿e na stronie
internetowej SCE. Szczególnie zaprasza-
my nauczycieli i dyrektorów szkó³ do za-
poznania siê z ofert¹ kursów kwalifika-
cyjnych Centrum.
Wszelkie informacje o pracy Samorz¹-
dowego Centrum Edukacji zaintereso-
wani nauczyciele mog¹ uzyskaæ pod nu-
merem tel.: 631 63 77.

Zarz¹d osiedla Brzezowieckie w Brze-
sku og³osi³ dwa konkursy dla swoich
mieszkañców.
Pierwszy z nich zatytu³owany jest �Naj-
³adniejszy balkon i ogródek�, a jego celem
ma byæ przede wszystkim zwiêkszenie es-
tetyki osiedla. Oceniana bêdzie przede
wszystkim fantazja i pomys³y wykorzysta-
ne przy zagospodarowywaniu zieleñców.
Drugi konkurs skierowany jest do m³odzie-
¿y i nosi tytu³ �Osiedle w oczach dzieci�.
Najm³odsi mog¹ wykonywaæ prace pla-
styczne w dowolnej technice np. rysunek,
rze�ba, modele z plasteliny. Organizatorzy
obydwu konkursów oczekuj¹ na zg³osze-
nia i prace od 1 do 15 wrze�nia w Miej-
skim O�rodku Kultury.
Uczestnikiem konkursu plastycznego
mog¹ byæ dzieci, które nie przekroczy³y 12.
roku ¿ycia, natomiast do drugiego konkur-
su organizatorzy z os. Brzezowieckiego
zapraszaj¹ wszystkich doros³ych mieszkañ-
ców osiedla. Rozstrzygniêcie nast¹pi 16
wrze�nia o godz. 18 w siedzibie MOK. Do
wygrania s¹ po trzy komplety karnetów
na kryt¹ p³ywalniê.

Nowy rok
doradców

Osiedlowe konkursy

Pami¹tkowe zdjêcie bohaterów oraz ich rodziców i wychowawców w gabinecie burmistrza.
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3 lipca br. zmar³ w Brzesku dr Zbi-
gniew Karski - lekarz, spo³ecznik,
artysta malarz i fotografik oraz fe-
lietonista.
Urodzi³ siê 7 maja 1918 r. w G³ogowie k.
Rzeszowa, w rodzinie inteligenckiej sêdzie-
go Wojciecha i Marii. Po otrzymaniu w Tar-
nowie matury w 1936 r. rozpocz¹³ studia
medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego. W 1939 r. studio-
wa³ (czwarty rok) na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwo-
wie. Wybuch wojny 1939 r. mocno skom-
plikowa³ plany m³odego studenta. Przery-
waj¹c studia, w latach 1940 - 1942 pracowa³
na stanowisku m³odszego lekarza w Szpi-
talu Rejonowym w Nowosió³kach, w daw-
nym województwie lwowskim, nastêpnie
w latach 1942 - 1944 w punkcie lekarskim
w Wicyniu, a w latach 1944 - 1945 w Szpi-
talu Powiatowym w Jaros³awiu.

Po zakoñczeniu wojny w latach 1945-
    1949 pracowa³ w Gdowie, kontynu-
uj¹c równocze�nie studia na Wydziale
Lekarskim UJ, uzyskuj¹c dyplom leka-
rza medycyny w 1949 r. Po ukoñczeniu
studiów pracowa³ w My�lenicach. Z tym
miastem zwi¹zany by³ do lutego 1960 r.,
pracowa³ na ró¿nych stanowiskach, za-
równo w lecznictwie otwartym, jak i
zamkniêtym. Pe³ni³ tam funkcje kierow-
nika Przychodni Obwodowej oraz kie-
rownika Powiatowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego, których by³ organizato-
rem. Od 1 lutego 1956 do 23 lutego 1960
r. pe³ni³ obowi¹zki ordynatora oddzia-
³u wewnêtrznego tamtejszego szpitala,
jednocze�nie pracuj¹c jako lekarz w
poradni kardiologicznej. W tym czasie
intensywnie poszerza³ wiedzê z zakre-
su chorób wewnêtrznych, uzyskuj¹c w
1955 r. pierwszy stopieñ specjalizacji, a

Cz³owiek wielkich pasji
Dr Zbigniew Karski (1918-2003)

w 1958 r. drugi stopieñ specjalizacji w
I Klinice Chorób Wewnêtrznych prof.
L. Tochowicza Akademii Medycznej w
Krakowie. W latach 1960 - 1966 dr Z.
Karski pracowa³ jako ordynator Oddzia-
³u Wewnêtrznego Szpitala Powiatowe-
go w Olkuszu. W tym czasie powiêk-
szy³ oddzia³ z 41 do 80 ³ó¿ek. Chêtnie
równie¿ dzieli³ siê wiedz¹ ze swoimi
asystentami i sta¿ystami. Wielu leka-
rzy pod Jego kierunkiem zdobywa³o spe-
cjalizacje z zakresu chorób wewnêtrz-
nych. 1 stycznia 1967 r. dr Karski obj¹³
prowadzenie Oddzia³u Wewnêtrznego
Szpitala Powiatowego im. L. Rydygiera
w Brzesku oraz jednocze�nie pe³ni³
funkcjê dyrektora tej placówki. Zapra-
wiony w nie³atwej pracy organizacyj-
nej na poprzednich stanowiskach tu
wykaza³ siê niezwyk³¹ determinacj¹.
Szpital, którym przysz³o Mu zarz¹dzaæ
zasta³ w z³ym stanie technicznym. Sta-
ry, pogimnazjalny budynek wymaga³
natychmiastowego remontu. Po niespe³-
na roku pracy wykaza³ siê niema³ym
osi¹gniêciem - uda³o siê ca³kowicie
zmieniæ wystrój pralni, która poddana
modernizacji sta³a siê przestronn¹ i no-
woczesn¹. Wkrótce uda³o siê równie¿
zorganizowaæ pracowniê analityczn¹ i
w miarê dobrze j¹ wyposa¿yæ. Okres
pracy w Brzesku to dla dyr. Karskiego
nieustaj¹ce pasmo sukcesów. Technicz-
ny stan budynku szpitala, pomimo wie-
lu napraw, ulega³ gwa³townemu pogor-
szeniu. Ci¹g³a wizja budowy nowego
szpitala przes³ania³a wszelkie starania
dotycz¹ce remontu tego ju¿ istniej¹ce-
go. Zachodzi³a obawa, i¿ remont ten za-
szkodzi planowanej inwestycji. Dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu i dyploma-
cji uda³o siê dyr. Karskiemu przekonaæ
ówczesne w³adze wojewódzkie i pod
pretekstem remontu budynku przezna-
czonego na dom opieki, dokonano grun-
townej modernizacji szpitala. Nie spo-
sób nie wspomnieæ o zas³ugach dr.
Karskiego równie¿ przy planowaniu i
rozpoczêciu budowy nowego szpitala.

Zbigniew Karski na prze³omie 1971/
      1972  roku zrezygnowa³ ze stano-
wiska dyrektora brzeskiego szpitala.
Pracowa³ w nim jednak nadal do 1976
r. na stanowisku ordynatora Oddzia³u
Wewnêtrznego. Od 1976 do 30 listopa-
da 1988 r. pracowa³ na stanowisku asy-
stenta Poradni Specjalistycznej w Ze-
spole Opieki Zdrowotnej w Bochni.

Ponownie wróci³ do Brzeska, by od 1
grudnia 1988 do 30 wrze�nia 1993 r.
pracowaæ na stanowisku starszego asy-
stenta w Poradni Chorób P³uc w wy-
miarze po³owy etatu, a nastêpnie do
1996 r. w �Eskulapie� na tzw. godzinach.
Przez wiele lat jako aktywista PCK i
honorowy dawca krwi, uczestniczy³ w
pracach zarz¹dów na ró¿nych szcze-
blach, a propaguj¹c o�wiatê sanitarn¹,
wspó³pracowa³ z Polskim Radiem, mie-
siêcznikiem �Problemy�, tygodnikiem
�S³u¿ba Zdrowia� i pras¹ lokaln¹.

Ponadto jego wielkimi pasjami by³y:
sport, muzyka a szczególnie malar-

stwo i fotografika. Malowaæ zacz¹³ sto-
sunkowo pó�no, bo w 1973 r. Nie przy-
puszcza³ wówczas, i¿ to, co pocz¹tkowo
traktowa³ jako zabawê, stanie siê istotn¹
czê�ci¹ jego ¿ycia. Malowa³ olejno, tem-
per¹, akwarel¹, pastel¹, tak¿e na szkle,
wykonywa³ rysunki piórkiem i o³ówkiem.
By³y to g³ównie pejza¿e, kwiaty, martwe
natury, kapliczki i krzy¿e przydro¿ne.
Prace te prezentowa³ na prawie piêædzie-
siêciu wystawach indywidualnych i kil-
ku zbiorowych, m.in. w Warszawie, Kra-
kowie, Wroc³awiu, Kielcach, Tarnowie,
Bochni, Olkuszu, My�lenicach, Brzesku
i Pary¿u. Wiele z nich znajduje siê w zbio-
rach muzeów regionalnych i zbiorach
sztuki nieprofesjonalnej.
Za ca³okszta³t pracy zawodowej dr Kar-
ski otrzyma³ wiele podziêkowañ i od-
znaczeñ, w tym m.in.: Medal 1000-le-
cia Polski, odznakê Zas³u¿ony dla Ziemi
Krakowskiej, Medal X-lecia PRL, Br¹-
zow¹, Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznakê PCK,
odznakê 50-lecia PCK. Odznaczenia te
honoruj¹ po czê�ci jego wielki i wa¿ny
wk³ad w dzie³o budowy s³u¿by zdrowia
na terenie Ma³opolski.
Odszed³ od nas cz³owiek wielkiego forma-
tu, lekarz, spo³ecznik, organizator s³u¿by
zdrowia w bardzo trudnym powojennym
okresie, tak¿e wielki humanista i artysta.
Odszed³ cicho cz³owiek skromny, prawy i
¿yczliwy. W pamiêci nas wszystkich pra-
cowników, pacjentów i znaj¹cych Go osób
pozostanie w³a�nie taki.
Dr Zbigniew Karski pochowany zosta³
na Cmentarzu Komunalnym w Brze-
sku w zaprojektowanym przez siebie
grobowcu, wzorowanym na starych gó-
ralskich kapliczkach, które tak kocha³
malowaæ.

Jerzy Wyczesany
Emilia Zydroñ
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Do szko³y powszechnej uczêszcza³ w Wo-
kowicach, a nastêpnie zdobywa³ �rednie
wykszta³cenie i w1935 r. zdawa³ maturê
w Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie
(dzisiejsza Ukraina). Jak wielu m³odych
ch³opców, pan Tadeusz marzy³ o karierze
wojskowej, poznawaniu �wiata. W 1935
roku rozpocz¹³ wiêc studia w Wy¿szej Szko-
le Marynarki Wojennej na Oksywiu. Trzy
lata pó�niej zosta³ skierowany przez szko-
³ê na kurs artylerii morskiej do Anglii. P³y-
wa³ na okrêtach Royal Navy, a wybuch
wojny zasta³ go na po³udniowym Atlanty-
ku. W zwi¹zku z tym, ¿e tu¿ przed wybu-
chem wojny wiêkszo�æ polskich nowocze-
snych okrêtów wojennych, zarówno
nawodnych jak i podwodnych, w ramach
operacji �Pekin�, zosta³a skierowana do
Anglii, Tadeusz Kutek dosta³ przydzia³ na
kontrtorpedowiec ORP �Grom�, na którym
s³u¿y³ do 4 maja 1940 roku. W tym okresie
okrêt uczestniczy³ m.in. w eskortowaniu
konwojów ze Stanów Zjednoczonych przez
Atlantyk do Wielkiej Brytanii. W³a�nie 4
maja 1940 r., ORP �Grom� zosta³ zato-
piony w jednym z norweskich fiordów,
po bombardowaniu niemieckich samolo-
tów. Pan Tadeusz mia³ du¿o szczê�cia,
bo prawie natychmiast zosta³ wy³owio-
ny z lodowatej wody przez Anglików.
Wielu jego wspó³towarzyszy z zatopione-
go okrêtu tyle szczê�cia nie mia³o. Ci, któ-
rzy znajdowali siê pod pok³adem, nie mo-
gli wydostaæ siê przez zbyt w¹skie
iluminatory. Pó�niej Anglicy wykorzysta-
li to do�wiadczenie, wymieniaj¹c w swo-
ich jednostkach �okna� na wiêksze.
Po kilku miesi¹cach przygotowañ ten wiel-
ki erudyta, znaj¹cy biegle sze�æ jêzyków,
zosta³ wys³any przez Zarz¹d Operacji Spe-
cjalnych SOE na teren okupowanej Euro-
py. Tam jednak dotychczasowe szczê�cie
opu�ci³o go, zosta³ aresztowany przez
Niemców i mimo ¿e nie wysz³o na jaw, w
jakim celu przyby³ na kontynent (udawa³,
¿e jest zbiegiem od �bauera�), zosta³ wy-
wieziony do obozu koncentracyjnego. Od
jesieni 1941 r. przebywa³ w Dachau. Na
krótko przed wyzwoleniem obozu, w lutym
1945 r. wraz ze Stefanem Wolnikiem i Lesz-
kiem Moniñskim uciek³, przedostaj¹c siê
do Francji, a nastêpnie do Anglii. Ze wzglê-
du na doskona³¹ znajomo�æ jêzyka niemiec-
kiego bra³ udzia³ w pracach brytyjskiej ko-
misji, przes³uchuj¹cej niemieckich oficerów
Kriegsmarine. Do 1949 r. p³ywa³ jeszcze
na brytyjskich okrêtach jako pierwszy ofi-
cer. Miêdzy innymi odby³ kilka rejsów ze
wschodniej Afryki do Argentyny z polski-
mi emigrantami, g³ównie z cywilami wy-
prowadzonymi w 1942 r. razem z ¿o³nie-
rzami ze Zwi¹zku Radzieckiego przez gen.
Andersa. P³ywa³ tak¿e po Oceanie Indyj-
skim, Pacyfiku i Morzu Chiñskim z trans-
portami wojsk brytyjskich oraz zaopatrze-

ilka lat temu mia³em mo¿no�æ poznania cz³owieka o bardzo bogatym
¿yciorysie, wielkiego patriotê i spo³ecznika, naszego krajana - kpt. ¿eglugi
dr. Tadeusza Kutka. Urodzi³ siê 10 pa�dziernika 1917 r. i wychowa³ w
niewielkiej, le¿¹cej w�ród lasów, miejscowo�ci Per³a, o istnieniu której,
jak mniemam, wiêkszo�æ mieszkañców naszego miasta zapewne nie ma
pojêcia. A Per³a znajduje siê miêdzy Dêbnem a Biadolinami�

K

Wielki Kapitan
z ma³ej Per³y
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niem. W tworz¹cym siê pañstwie izrael-
skim by³ wykorzystywany przez Anglików
jako bieg³y t³umacz. Z dum¹ podkre�la³,
¿e mia³ swój udzia³ w przekazaniu Izra-
elowi Hajfy...
W 1949 r. za zas³ugi dla brytyjskiej mary-
narki otrzyma³ nominacjê na doktora nauk,
a nastêpnie na kapitana brytyjskiego okrê-
tu szkolnego dla kandydatów na oficerów
marynarki handlowej - królewskiej rezer-
wy Royal Navy. W 1955 r., na w³asn¹ pro�-
bê, odszed³ jednak z wymagaj¹cej wielkie-
go po�wiêcenia s³u¿by w marynarce
brytyjskiej. Zacz¹³ realizowaæ swoj¹ drug¹
wielk¹ ¿yciow¹ pasjê - turystykê. W 1956
r. odkupi³ od dotychczasowych w³a�cicieli
w Wielkiej Brytanii sieæ biur podró¿y �Fre-
gata Travel�. Warto przypomnieæ, ¿e �Fre-
gata� jako biuro podró¿y morskich zosta³o
za³o¿one we Lwowie w 1935 r.
W kolejnych latach, korzystaj¹c ze swo-
ich kontaktów, doprowadzi³ do rozmów
oficjalnych przedstawicieli w³adz brytyj-
skich i polskich w celu otwarcia regular-
nych po³¹czeñ lotniczych miêdzy obu kra-
jami. 1 kwietnia 1958 r. uczestniczy³ w
inauguracyjnym locie na trasie Londyn -
Warszawa. By³ tak¿e pierwszym oficjal-
nym przedstawicielem PLL LOT na Wy-
spach Brytyjskich. Uruchomi³ i rozwin¹³
ruch czarterowy z Londynu i Mancheste-
ru do Warszawy i Krakowa. Na polskich
lotniskach w kolejnych latach l¹dowa³o
wielokrotnie wiêcej czarterowych samo-
lotów kpt. Kutka, ni¿ samolotów regular-
nych linii ³¹cz¹cych Polskê z Angli¹.
W latach 60. zorganizowa³ sta³e po³¹cze-
nie kolejowe Poznañ - Londyn, a od po³o-
wy lat 70. liniê autobusow¹. Swoje do-
�wiadczenia przeniós³ tak¿e na grunt
amerykañski, gdzie w 1959 r., przy wspó³-
udziale w³a�cicieli kilku biur podró¿y w
Stanach Zjednoczonych za³o¿y³ Stowarzy-
szenie Polsko-Amerykañskich Biur Pod-
ró¿y �SPATA�, a w 1981 r. omal nie zosta³
dyrektorem generalnym PLL LOT. Wy-
niesiony na to stanowisko przez �Solidar-
no�æ�, urzêdu tego nigdy nie obj¹³. G³ów-

n¹ przeszkod¹ - jak argumentowa³y ów-
czesne w³adze - by³o to, ¿e rzekomo nie
by³... obywatelem polskim. Kpt. Kutek by³
tak¿e prekursorem wspó³pracy PLL LOT
z zak³adami Boeinga w Seattle.
W po³owie lat 90. osiad³ na sta³e w Chica-
go, prowadz¹c w dalszym ci¹gu biura tu-
rystyczne w Anglii, Polsce i Stanach Zjed-
noczonych. Z zami³owania by³ historykiem
amatorem, a w swoim domu zgromadzi³
potê¿n¹ bibliotekê. Od 1995 na antenie
polonijnego radia 1030 AM w Chicago by³
autorem cyklicznych programów radio-
wych, które mia³y formê atrakcyjnej ga-
wêdy historycznej. Sta³y siê one jego ko-
lejn¹ wielk¹ pasj¹. W sposób bardzo
interesuj¹cy przedstawia³ w nich zagad-
nienia zarówno z historii Polski jak i
wspó³czesne problemy polityczne starej
ojczyzny. W audycji tej, która zyska³a
ogromn¹ popularno�æ, czêsto opowiada³ o
Brzesku i ziemi brzeskiej, swojej maleñ-
kiej ojczy�nie. W 2002 r. otrzyma³ nagro-
dê honorow¹ w plebiscycie �Cz³owieka
Roku� w Chicago za kultywowanie pol-
skiej historii i kultury oraz umacnianie
uczuæ patriotycznych w�ród Polonii w
USA.
Mieszkaj¹cy w Chicago dr Zbigniew Stós
by³ namiêtnym s³uchaczem �Gawêd hi-

storycznych� kpt. Kutka. - Czêsto opowia-
da³ w nich o ziemi brzeskiej - wspomina
dr Stós. - Od paru lat, zmagaj¹c siê z nie-
uleczaln¹ chorob¹, wyje¿d¿a³ na wypoczy-
nek do Okocimia, gdzie kupi³ i wyremon-
towa³ jeden z domów. Stamt¹d regularnie
telefonowa³ do polskiego radia w Chicago
i informowa³ spo³eczno�æ polonijn¹ o ak-
tualnych wydarzeniach krajowych...
Ogromnym prze¿yciem dla niego by³a
mo¿liwo�æ odwiedzenia, pierwszy raz po
67 latach, swojego Gimnazjum w Chyro-
wie. Mimo ¿e 65 lat swojego ¿ycia spêdzi³
na emigracji, posiada³ obywatelstwo an-
gielskie i rezydenturê w USA, to zawsze
podkre�la³, ¿e jego jedyn¹ ojczyzn¹ jest
Polska. Znakomita znajomo�æ kilku jêzy-
ków nie przeszkodzi³a mu, (co jest tak ty-
powe w�ród emigrantów) w nienagannym
pos³ugiwaniu siê czyst¹ polszczyzn¹.
Zosta³ odznaczony wieloma medalami i
orderami brytyjskimi, a tak¿e polskimi,
w tym m.in. �Zas³u¿ony dla PLL LOT� z
trzema diamentami, a 11 listopada 2002
r., w rocznicê odzyskania niepodleg³o�ci
otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski Orderu Za-
s³ugi Rzeczypospolitej Polskiej.
Kpt. Tadeusz Kutek zmar³  7 czerwca 2003
roku. Ostatnie po¿egnanie tego wielkiego
cz³owieka, gor¹cego patrioty, odby³o siê 14
czerwca w ko�ciele �w. Trójcy w Chicago.
W pogrzebie, obok najbli¿szej rodziny,
uczestniczy³y setki przyjació³ i znajomych.
Ostatni¹ wola zmar³ego kapitana by³o,
aby jego prochy zosta³y rozrzucone nad
Kana³em La Manche. Dope³nieniem za�,
aby zamiast kwiatów, z³o¿ono dotacje na
Jezuicki O�rodek Milenijny w Chicago.

RYSZARD CUBER

Za pomoc w zbieraniu materia³ów do tek-
stu oraz za fotografie pragnê podziêko-
waæ rodzinie kpt. Tadeusza Kutka - pañ-
stwu Irenie i Stanis³awowi Kurtykom. RC

Rodzinna fotografia - rok 2002.

W drodze do swego gimnazjum.
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W Brzesku zakocha³ siê niemal od pierw-
szego wejrzenia, w 1991 roku, kiedy z
ramienia legnickiej firmy �Legpol� by³
odpowiedzialny za monta¿ w okocim-
skim browarze dwóch linii produkcyj-
nych. - Z wielkim sentymentem wracam
do tamtego okresu - wspomina. - Pozna-
³em wtedy znakomitych ludzi, którzy
pracowali w browarze z ogromnym od-
daniem, nie pytaj¹c kiedy bêdzie koniec
dniówki. Gdy wiêc niespe³na dziesiêæ lat
pó�niej otrzyma³em propozycjê podjêcia
pracy w Okocimiu, zrezygnowa³em z
pozostania w Niemczech i intratnej po-
sady w �Bitburgerze�. Wiedzia³em, gdzie
i do kogo wracam. Spotka³em tych sa-
mych ludzi, kolegów, przyjació³, z który-
mi kiedy� wspólnie pracowali�my. Nie
mia³em w¹tpliwo�ci, ¿e dokona³em do-
brego wyboru...

Po³awiacz z³ota
Pochodzi z Dolnego �l¹ska, z podobnej
do Brzeska wielko�ci¹ Z³otoryi. Mia-
steczka s³yn¹cego z poszukiwaczy z³o-
ta i rozgrywanych tam zawodów, nawet
rangi mistrzostw �wiata. On te¿ po³kn¹³
�z³otego� bakcyla i sam próbowa³ si³ w

LUDZIE SUKCESU

Okocim zbli¿a

la warzenia - chyba najlepszego w �wiecie - z³ocistego napoju porzuci³
poszukiwanie z³ota. Piotr Polañski - dyrektor browaru w Okocimiu,
twierdzi, ¿e po latach tu³aczki po �wiecie odnalaz³ wreszcie miejsce, z
którego nie chce ju¿ wyje¿d¿aæ. Dlaczego tutaj? - Nie ukrywam -
odpowiada - ¿e jestem lokalnym patriot¹, ale skoro trzymaæ siê porównañ,
to w przeciwieñstwie do z³ota, to nie ono lecz piwo zbli¿a ludzi. A Okocim
chyba najbardziej...

D

wy³awianiu z³otego piasku. By³ nawet
we Francji na mistrzostwach �wiata,
aby kibicowaæ naszej reprezentacji.
Koledzy namawiali go, aby sam spró-
bowa³, ale przed wej�ciem do wody od-
straszy³o go przenikliwe zimno.
Z dum¹ opowiada o swoim rodzinnym
mie�cie. Podkre�la, ¿e Z³otoryja zosta-
³a za³o¿ona w 1211 roku, jako pierwsze
miasto na prawie magdeburskim i jest
starsza o 18 lat od Wroc³awia. - Co�
maj¹ w sobie takie dwudziestotysiêcz-
ne miasteczka, których wprawdzie cza-
sy �wietno�ci minê³y, ale nie oznacza
to, ¿e nie mog¹ rozwijaæ siê teraz - staje
w obronie tak¿e Brzeska.
Na kierowanie zespo³ami ludzi skazany
by³ od pierwszego dnia swej zawodowej
pracy po studiach. Z dyplomem Politech-
niki Wroc³awskiej zosta³ zatrudniony w
zagranicznej firmie �Legpol� w charak-
terze g³ównego mechanika i od razu do-
sta³ pod opiekê 30 podw³adnych. - Entu-
zjazmu i chêci do pracy nie brakowa³o -
opowiada. - Pracowa³em po 12, 14 go-
dzin dziennie i rzadko koñczy³em w biu-
rze. Dlatego, gdy przyjecha³em do Oko-
cimia, nie by³ mi dziwny taki rytm pracy.

A przy monta¿u linii czasu liczyæ nie
mo¿na. �wietnie to rozumieli tak¿e moi
brzescy wspó³pracownicy.
Z koñcem lutego 1992 roku ruszy³a
pierwsza tak du¿a w kraju linia puszko-
wa. A nied³ugo potem nastêpna, pierw-
sza profesjonalna linia do rozlewu na-
pojów do butelek PET. Wówczas w Polsce
by³a to niemal¿e technologiczna rewo-
lucja i niew¹tpliwie tamten sukces prze-
s¹dzi³ o powrocie do Okocimia.
Tym razem rozpocz¹³ od modernizacji i
rekonstrukcji warzelni. Ale wtedy mia³ ju¿
w rêku dyplom mistrza browarniczego,
który zdoby³ w najbardziej presti¿owej
uczelni tej specjalno�ci w Bawarii oraz
kilkuletni¹ praktykê w du¿ym niemiec-
kim browarze. - Szef mojej poprzedniej fir-
my marzy³ o wybudowaniu w³asnego bro-
waru, dlatego postanowi³ mnie wys³aæ na
studia do Monachium - opowiada dyr.
Polañski. - Pojecha³em tam niemal wprost
z kolejnej linii monta¿owej...
Skromnie przemilcza jednak istotny
fakt, ¿e by³ jednym z piêtnastu w�ród
ponad stu studiuj¹cych w jego grupie,
którzy w terminie ukoñczyli monachij-
ski uniwersytet, a na dodatek dokona³
tego z najlepsz¹ ocen¹. Nic dziwnego,
¿e natychmiast otrzyma³ ofertê pracy z
Bitburgera. A potem Okocim jakby sam
upomnia³ siê o niego, kiedy oba browa-
ry znalaz³y siê w jednym holdingu. -
Mog³em nadal pracowaæ w Niemczech,
ale kiedy pojawi³a siê oferta z Brzeska,
ani chwili siê nie waha³em - kontynu-
uje sw¹ opowie�æ. - Mia³em do tego miej-
sca sentyment...

Jak na Wawelu
- ¯eby pomie�ciæ w starym budynku no-
woczesn¹ warzelniê, potrzeba by³o spo-
ro pieniêdzy, fachowej wiedzy i ogromu
pracy - wspomina ju¿ nie tak odleg³y
okres. - Chcieli�my jak najmniej naru-
szyæ star¹ strukturê budynku. Do rekon-
strukcji u¿ywali�my materia³ów w opar-
ciu o dokumentacjê otrzyman¹ z
Archiwum Pañstwowego na Wawelu -
wyja�nia.
Efekty tych prac widoczne s¹ go³ym
okiem. Budynek pochodz¹cy z pocz¹tku
dwudziestego wieku, wygl¹da niemal
tak samo okazale jak sto lat temu. - Nie
mo¿na by³o inaczej, przecie¿ warzelnia
to symbol i serce browaru - t³umaczy.
Od tamtego czasu niewiele te¿ zmieni-
³a siê sama istota warzenia piwa, ale
od nowoczesnych technologii i lepszych
surowców nie mo¿na by³o uciec. Dyrek-
tor Polañski z dum¹ podkre�la dzisiej-
sze osi¹gniêcia zak³adu: - To prawda,
Okocim nale¿a³ kiedy� do najwiêkszych
browarów w Cesarstwie Austro-Wêgier-
skim, ale to zupe³nie inne czasy. W naj-
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lepszym dla browaru 1914 roku wypro-
dukowano 390 tysiêcy litrów piwa, a
teraz tylko w jednym miesi¹cu warzy-
my 270 tysiêcy.
Dla smakoszów ani liczby, ani technolo-
gie i surowce nie s¹ jednak istotne. Naj-
wa¿niejszy jest smak, a ten niezmien-
nie od ponad stu piêædziesiêciu lat jest
wci¹¿ tradycyjnie okocimski. - Taki sam
dobry i niezwyk³y - dodaje dyrektor. -
Ale dzisiejszy produkt zdecydowanie
przewy¿sza ten sprzed lat trwa³o�ci¹.
Obecnie piwo musi utrzymaæ swe naj-
wy¿sze walory przez sze�æ miesiêcy. Ta-
kie s¹ wymogi dzisiejszego rynku.

Goetz by³by dumny
Gabinet dyrektora browaru zawsze pre-
zentowa³ siê imponuj¹co. Stylizowane, ale
tak¿e oryginalne, antyczne meble, w któ-
rych dyskretnie ukryto komputerowe cen-
trum dowodzenia zak³adem. Podobnie jak
na poprzednich zarz¹dców, tak¿e obecnie
spogl¹da z portretu twórca okocimskiego
browaru - Jan Ewangelista Goetz. Stwa-
rza to wra¿enie, jakby sta³ on na stra¿y,
by jego nastêpcy niczego tutaj nie zepsuli.
Z pewno�ci¹ z dyrektora Polañskiego za-
³o¿yciel browaru mo¿e byæ dumny. Oko-
cim rozwija siê i jako firma ro�nie w si³ê.
Raporty produkcyjne z ostatnich miesiê-
cy napawaj¹ optymizmem i pozwalaj¹
snuæ plany zwi¹zane z dalsz¹ ekspansj¹.
- By³em zszokowany wiadomo�ciami o
tym, ¿e browar chyli siê ku upadkowi i
byæ mo¿e bêdzie budowany nowy zak³ad -
wraca raz jeszcze wspomnieniami do sy-
tuacji sprzed kilku lat. - By³em po prostu
z³y, bo kiedy� zostawi³em tutaj tyle serca.
By³o mi ¿al ludzi z Okocimia, z którymi
wykonali�my wspólnie naprawdê wspa-

nia³¹ pracê. Nie mo¿na by³o dopu�ciæ do
zniszczenia tego wszystkiego.
Po niespe³na dwóch latach dyrektorowa-
nia browarem, Polañski mo¿e pochwaliæ
siê kolejnym znacz¹cym sukcesem. Oko-
cim prze¿ywa pod jego kierunkiem praw-
dziwy renesans. Ro�nie produkcja, a mar-
ka odzyskuje utracon¹ pozycjê na piwnym
rynku. W tej chwili browar w Okocimiu
wykonuje po³owê ca³ej produkcji grupy
Carlsberg-Okocim S.A. i nie trzeba ju¿
obawiaæ siê konkurencji z Zachodu. Jako
jedyny browar w Polsce produkuje piwo
Carlsberg. Nie³atwo by³o otrzymaæ stosow-
n¹ licencjê, wiêc teraz, kiedy brzeski bro-
war plasuje siê w pierwszej dziesi¹tce naj-
lepszych browarów produkuj¹cych to
ogólno�wiatowe piwo i ci¹gle nastêpuje
przyrost produkcji i sprzeda¿y, nie potrze-
ba Okocimowi lepszej rekomendacji. Ale
jak podkre�la Polañski, na dzisiejszych za-
szczytach i osi¹gniêciach nie chce poprze-
staæ. - Bêdziemy siê nadal rozwijaæ - za-
pewnia z dum¹, wskazuj¹c na zbie¿no�æ
interesów browaru i mieszkañców Brze-
ska. - Ten rozwój dobrze rokuje dla tej spo-
³eczno�ci, ale czasem odnoszê wra¿enie,
¿e nie wszyscy rozumiej¹ znaczenie tego
zwi¹zku - dodaje.

Poszanowanie ziemi
Tymczasem dyrektor usi³uje znale�æ
czas, by wreszcie na dobre przeprowa-
dziæ siê w okolice Brzeska. ̄ ona - szcze-
cinianka, zdaje siê powoli przekonywaæ
do tego pomys³u. I nie tylko sprawy
zawodowe mê¿a o tym przes¹dzi³y. - Nie
mam powodów wypowiadaæ siê o tym
mie�cie w sposób kurtuazyjny - uzasad-
nia rodzinn¹ decyzjê. - Tutaj autentycz-
nie podoba mi siê. Jestem pe³en podzi-

PIOTR POLAÑSKI
Lat 41, urodzony w Z³otoryi. Absolwent
Wydzia³u Mechanicznego Politechniki
Wroc³awskiej oraz Technische Univer-
sitaet Muenchen, oddz. Weihen Ste-
phan. Pracowa³ najpierw w firmie
�Legpol� oraz w latach 1996-2001 w
niemieckim browarze Bitburger. Dy-
rektorem browaru w Okocimiu jest od
pa�dziernika 2001 r. ¯ona - Monika,
dwie córki: 2-letnia Natalia i 3-mie-
siêczna Paulina.

wu dla aktywno�ci gospodarczej tutej-
szych ludzi. W Z³otoryi nie ma dwóch
tak du¿ych zak³adów pracy oraz tak
wielu mniejszych firm dzia³aj¹cych w
okolicy. Tutaj ludzie potrafili odnale�æ
siê w nowej sytuacji ekonomicznej kra-
ju, czego - niestety - nie mogê powie-
dzieæ o zachodnich regionach kraju.
Sami nie dostrzegamy tych walorów i
dopiero przybysz z innego zak¹tka Pol-
ski, zawstydzaj¹c nas, u�wiadamia nam
ten fakt:  - Fascynuje mnie u tych ludzi
ich wielkie poszanowanie ziemi. Tutaj
ka¿dy chce choæby na skrawku w³asnej
ziemi wybudowaæ swój dom.
Gdy pytam, kiedy i on na dobre wro-
�nie w brzesk¹ ziemiê i zacznie kopaæ
fundamenty pod rodzinn¹ budowlê,
u�miechaj¹c siê odpowiada wymijaj¹-
co: - Na razie odzwyczajam siê miesz-
kaæ w bloku. Ten proces odbywa siê rów-
nocze�nie z rozwojem browaru, który
nie tylko staje siê wiêkszy, ale pod ka¿-
dym wzglêdem lepszy.

Fot. i tekst:
MAREK LATASIEWICZ

Baron Jan Ewangelista Goetz by³by dumny...

Natalka i Paulinka lubi¹ byæ z tat¹...
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Stoj¹cy w otoczeniu wiekowych
 drzew w samym centrum Gnojni-

ka ko�ció³ parafialny pod wezwaniem
�w. Marcina jest zabytkiem unikato-
wym w naszej czê�ci Ma³opolski. Nie
do�æ bowiem, ¿e nale¿y do najstar-
szych (w rankingu d³ugowieczno�ci
wyprzedzaj¹ go tylko ko�cio³y w Ra-
d³owie, Czchowie i £apczycy oraz tar-
nowski ko�ció³ katedralny), a do na-
szych czasów przetrwa³ w pierwotnym
niemal kszta³cie, to jeszcze prezentu-
je sob¹ typ ko�cio³a inkastelizowane-
go. Znaczy to, ¿e w pierwszych wie-
kach swego istnienia by³ nie tylko
�wi¹tyni¹, ale pe³ni³ tak¿e rolê nie-

ZABYTKI ZIEMI BRZESKIEJ

Niezwyk³y ko�ció³

wielkiej warowni, w której ju¿ ponad
sze�æset lat temu na wypadek wojen-
nego zagro¿enia chronili siê miesz-
kañcy wsi. Trzeba bowiem wiedzieæ,
¿e Gnojnik jest jedn¹ z najstarszych
wsi ziemi brzeskiej. Istnia³ ju¿ wszak
w pocz¹tkach XIII wieku.

Najstarsz¹ wzmiankê, stwierdza-
j¹c¹ istnienie wsi znajdujemy w

dokumencie biskupa krakowskiego
Wincentego, zwanego Kad³ubkiem, z
1215 roku. Gnojnik wystêpuje w nim
obok dziewiêtnastu innych wsi z oko-
lic Czchowa, z której jako dziesiêcinê
biskup ten darowa³ kapitule krakow-

skiej. Natomiast po�wiadczenie istnie-
nia tu parafii zawiera wykaz �wiêto-
pietrza odprowadzanego z Polski do
papieskiego Rzymu z roku 1325.
Pierwszym znanym nam z imienia
dziedzicem Gnojnika by³ wystêpuj¹-
cy w 1349 roku rycerz Imbram. Ale w
sposób szczególny zas³u¿y³ siê dlañ
nastêpca owego Imbrama, kustosz
sandomierski i kanonik krakowski
Marek ¯egota. On to bowiem oko³o
1380 roku w miejsce drewnianego
ko�cio³a wzniós³ obecny gnojnicki ko-
�ció³ parafialny, po�wiêcony przez bi-
skupa krakowskiego Jana Radlicê, a
który w roku 1383 uposa¿y³, oddaj¹c
plebanowi pó³tora ³anu pod uprawy i
dochody z po³owy karczmy. Za�wiad-
cza³o o tym znajduj¹ce siê niegdy�
przy jednym z bocznych o³tarzy epi-
tafium, o którym wspomina³ w pisa-
nej przez siebie kronice Kazimierz
Adamkiewicz, proboszcz gnojnicki w
latach 1707-1717.

Wspomniane epitafium po�wiêco-
ne fundatorom ko�cio³a zosta³o

zniszczone pod koniec XVI wieku.
Wtedy to, w roku 1585, w³a�cicielem
Gnojnika zosta³ zagorza³y arianin Jan
Przypkowski, który parafialny dotych-
czas ko�ció³ przekszta³ci³ w zbór ariañ-
ski. Jaki� czas potem syn jego, Miko-
³aj, kupiwszy naddunajeckie Lus³awice,
zamieni³ go w spichlerz zbo¿owy. Do-
piero po roku 1627 kolejny w³a�ciciel
Gnojnika, Kasper Wielog³owski, herbu
Starykoñ, piastuj¹cy urzêdy kasztela-
na wojnickiego i podkomorzego krakow-
skiego przywróci³ w³a�ciw¹ mu funk-
cjê, wyposa¿aj¹c wnêtrze w nowe
o³tarze i sprzêty. Ali�ci w roku 1657 z³u-
pili go sprzymierzeni ze Szwedami Sied-
miogrodzianie. I znów przysz³o go od-
budowywaæ i urz¹dzaæ.
Pó�niej jeszcze dwukrotnie by³ remon-
towany i ozdabiany: pod koniec XVIII
oraz na prze³omie XIX i XX w. Naj-
pierw wiêc wnêtrze jego wyposa¿ono
w nowe, pó�nobarokowe o³tarze, kon-
fesjona³y, ambonê oraz obrazy i rze�-
by. A sto lat pó�niej - drewnian¹ izbi-
cê wieñcz¹c¹ wie¿ê, która s³u¿y³a
niegdy� obroñcom ko�cio³a-fortalicjum
zast¹piono murowan¹, ju¿ górn¹ jej
kondygnacj¹, o strzelistym dachu na-
miotowym, a nad dach nawy wypro-
wadzono neogotyck¹ wie¿yczkê na
sygnaturê i taki¿ szczyt schodkowy.
W obecnym swym kszta³cie gnojnicki
ko�ció³ �w. Marcina przedstawia siê
jako gotycka, niewielka, ale sprawia-
j¹ca wra¿enie niezwykle masywnej,
budowla. Ma wszak �ciany o grubo�ci
siêgaj¹cej nawet dwóch metrów. Tyle,
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DANE OSOBISTE
Zalety doceniane przez bliskich
¯yczliwo�æ a tak¿e dotrzymywanie da-
nego komu� s³owa.
Zalety niedoceniane przez bliskich
Trudno powiedzieæ, my�lê, ¿e prawdo-
mówno�æ.
Rodzina jest dla mnie...
Bardzo wa¿n¹ czê�ci¹ mego ¿ycia.
Ukryta s³abo�æ
Czasem okazuje siê, ¿e za bardzo za-
ufa³em ludziom.
Decyzja, której ¿a³ujê
Nigdy nie ¿a³ujê podjêtych decyzji.

PRACA
Praca zawodowa to...
�ród³o mego utrzymania.
Dziêki pracy zawodowej...
Realizujê ambicje zawodowe, ale przede
wszystkim mam mo¿liwo�æ s³u¿enia lu-
dziom.
Pieni¹dze s¹...
Potrzebne,  ale nigdy nie stawia³em ich
na pierwszym miejscu.

CZCHÓW
W Czchowie czujê siê...
Rodzinnie.
Lubiê w nim...
Doceniam mieszkañców, podziwiam
piêkno przyrody, otoczenie. Z du¿¹ przy-
jemno�ci¹ spogl¹dam na wspólne doko-
nania.
Mieszkañcy Czchowa s¹...
Pracowitymi, zaradnymi lud�mi.
Bêd¹c burmistrzem Czchowa na-
tychmiast zrobi³bym...
Zdecydowanie oszczêdniej dysponowa³-
bym �rodkami finansowymi. Obecne

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

¿e pokrywaj¹ce je jasne tynki skutecz-
nie przes³aniaj¹ ich wewnêtrzn¹ ka-
mienn¹ strukturê. Dzi� ju¿ tylko wi-
doczne pod gzymsem koronuj¹cym
w¹skie otwory strzelnicze za�wiadcza-
j¹, ¿e w odleg³ej przesz³o�ci s³u¿y³ on
zarówno celom kultowym, ale tak¿e
ku obronie. A sk³ada siê on z do�æ
przestronnej nawy, zamkniêtego trój-
bocznie prezbiterium, z przylegaj¹c¹
doñ od strony pó³nocnej zakrysti¹ i
przedsionkiem pod wie¿¹. Ca³o�ci do-
pe³nia murowana po³udniowa kruch-
ta z 1963 roku. Bry³ê jego tworzy opiê-
ty naro¿nymi szkarpami korpus,
nakrywaj¹ce go dachy o stromych po-
³aciach oraz niezbyt  wysoka wie¿a o
graniastos³upowym dachu. Nawê, za-
krystiê, zachodni przedsionek i po³u-
dniow¹ kruchtê nakrywaj¹ p³askie
stropy. I tylko w prezbiterium wystê-
puje pierwotne gotyckie sklepienie
krzy¿owe, którego kamienne ¿ebra
sp³ywaj¹ na przy�cienne s³u¿ki. Go-
tycki jest tak¿e ostry ³uk têczy rozpo-
starty pomiêdzy naw¹, a czê�ci¹ ka-
p³añsk¹, portal po³udniowego wej�cia,
ujêty po bokach pinaklami z ozdob-
nymi maswerkami i kamienne taber-
nakulum, wprawione we wschodni¹
�cianê prezbiterium.

Wyposa¿enie wnêtrza gnojnickie-
go ko�cio³a jest w wiêkszej czê-

�ci barokowe. Najwa¿niejszym jego
elementem jest znajduj¹cy siê w pre-
zbiterium rokokowy o³tarz g³ówny z
drugiej po³owy XVIII wieku, w którym
umieszczony zosta³ dziewiêtnasto-
wieczny obraz Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej, a w zwieñczeniu wizerunek
�w. Marcina. Rokokowe s¹ tak¿e dwa
o³tarze boczne z pó�niejszymi nieco
obrazami Matki Boskiej z Dzieci¹t-
kiem, Chrystusa Ubiczowanego i �w.
Józefa, ambona, dwa konfesjona³y oraz
krucyfiks i balustrada chóru muzycz-
nego, wykonana z ozdobnie wycina-
nych, polichromowanych deseczek.
Nieco pó�niej od wszystkich, bo w koñ-
cu XVIII wieku, powsta³y trzy muro-
wane epitafia: Anny Korduli, zmar³ej
w 1794 roku Salomei Petryczynowej i
Romana Petryczyna, fundatora o³tarzy.
Ale najstarszym obiektem zabytko-
wym w ko�ciele jest murowana
chrzcielnica z prze³omu XVI i XVII w.
T³o dla wyposa¿enia i wystroju wnê-
trza stanowi figuralno-ornamentalna
polichromia z 1907 roku o charakte-
rze neogotyckim, z postaciami czterech
ewangelistów (na stropie) i z bia³ymi
or³ami w prezbiterium

Tekst i foto:
ANDRZEJ B. KRUPIÑSKI

ROMAN
OLCHAWA
Rocznik 1945. Pochodzi z Czchowa,
posiada rozleg³e wykszta³cenie wy¿sze,
ukoñczy³ Wydzia³ Mechaniczny na
Politechnice Krakowskiej, Ekonomikê
Przedsiêbiorstw Przemys³owych na
Akademii Ekonomicznej oraz Studia
Podyplomowe na kierunku Prawo i Admi-
nistracja. Jest ¿onaty, ma piêcioro dzieci.
Od kilku miesiêcy pe³ni funkcjê kierowni-
ka Wydzia³u Infrastruktury Technicznej
i Komunalnej w Brzesku.

Motto na jutro:

Satysfakcja z udzia³u w budowie
dobra wspólnego jest zap³at¹
i inspiracj¹ do dalszej pracy

w³adze niefrasobliwie wydaj¹ pu-
bliczne pieni¹dze.

ZAINTERESOWANIA
Wolny czas spêdzam najchêtniej�
Pracuj¹c w gospodarstwie.
Lubiê...
Filmy historyczne , przyrodnicze, pie-
sze wêdrówki, gram w ping- ponga, a
tak¿e lubiê pisaæ na tematy samorz¹-
dowe, gospodarcze i polityczne.

POLITYKA
Byæ politykiem znaczy...
Mieæ sprecyzowany program dzia³ania,
do którego nale¿y umieæ  przekonaæ lu-
dzi, a co najwa¿niejsze - potrafiæ go zre-
alizowaæ. Mówi¹c krótko - trzeba byæ
skutecznym.
Sztuka uprawiania polityki to...
Sztuka kompromisu.
Moralno�æ w polityce
Powinna mieæ w niej miejsce.
Polityka a ekonomia
Trudno je rozdzieliæ.
Swoje sympatie polityczne odnaj-
dujê�
Po prawej stronie sceny politycznej.

DOM
W domu lubiê gdy...
Rodzina jest w komplecie.
Prace domowe s¹ dla mnie...
Odskoczni¹ od obowi¹zków zawodo-
wych.
Swym dzieciom zawsze wpajam...
Zachêca³em je do systematycznej pra-
cy, a tak¿e, aby szanowa³y osoby star-
sze i umiejêtnie korzysta³y z ich do-
�wiadczenia, bowiem jest to du¿y
kapita³

Opr. £UKASZ PIETRASZEK
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- W Buczu, wsi znajduj¹cej siê nie
opodal stolicy powiatu, dotychczas
nie wybudowano wodoci¹gu. Jak to
w³a�ciwie jest z realizacj¹ inwesty-
cji tak bardzo potrzebnej ma³ym lo-
kalnym spo³eczno�ciom?
- Sprawa budowy wodoci¹gu jest dla nas
najpilniejsza. Jest ju¿ przygotowany
plan, a 80 procent mieszkañców Bucza
wyrazi³o zgodê na przeprowadzenie sie-
ci przez ich posesje. Z pozosta³ymi wci¹¿
rozmawiamy, licz¹c na szybkie porozu-
mienie. Je�li pojedynczy mieszkañcy nie
pozwol¹ na budowê magistrali na ich
gruntach, trzeba bêdzie wykonywaæ
obej�cia, co z kolei pomno¿y koszty.
Obecnie czekamy na uzyskanie pozwo-
lenia na budowê. Ca³y czas dzia³a tak-
¿e spo³eczny komitet budowy wodoci¹-

gu, na czele którego stanêli Józef Za-
chara i Tadeusz Szczupa³. Sprawa jest
powa¿na i z dnia na dzieñ coraz pilniej-
sza, gdy¿ w przydomowych studniach
zaczyna brakowaæ wody, a ta która jesz-
cze jest, w wielu przypadkach nie na-
daje siê do picia.
- Sk¹d zatem pieni¹dze na realiza-
cjê tak olbrzymiej, kosztownej in-
westycji?
- Je¿eli dojdzie do wspólnego porozu-
mienia mieszkañców Bucza i Mokrzysk
w sprawie budowy zak³adu utylizacji
odpadów komunalnych, to gmina Brze-
sko obieca³a nam w zamian znaczn¹

Marzenia
o wodoci¹gu

pomoc finansow¹ podczas realizacji
budowy na wsi wodoci¹gu. Dodatko-
wo praktycznie ka¿de gospodarstwo
wp³aci³o ju¿ na konto komitetu po 600
z³, a o brakuj¹ce �rodki bêdziemy siê
staraæ w gminie. Po wakacjach zorga-
nizowane zostanie spotkanie z udzia-
³em w³adz gminy, radnych, przedsta-
wicieli so³ectw w sprawie omówienia
koncepcji budowy zak³adu utylizacji.
Dotychczas mówi³o siê o powstaniu
przedsiêbiorstwa, które obs³ugiwa³oby
kilka powiatów, co budzi³o zdecydowa-
ny sprzeciw mieszkañców. Teraz mówi
siê o zak³adzie tworzonym z my�l¹ o
obs³udze tylko i wy³¹cznie gminy Brze-
sko. Ten pomys³ s¹ gotowi zaakcepto-
waæ przeciwnicy budowy. Warto te¿
dodaæ, i¿ ludzie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e,

po zamkniêciu wysypiska �mieci w Ja-
downikach, koszt wywozu odpadów
drastycznie wzro�nie. Ju¿ teraz widaæ
tego pierwsze symptomy, np. w gospo-
darstwach domowych segregowane s¹
�mieci, do czego trudno by³o wcze�niej
przekonaæ mieszkañców.
- Wodoci¹g i zak³ad utylizacji nie
przes³aniaj¹ chyba tak¿e innych
problemów wsi, któr¹ Pan zarz¹-
dza. Jakie s¹ oczekiwania miesz-
kañców w kwestii rozwoju infra-
struktury komunalnej?
- Liczymy na przebudowê drogi gmin-
nej wiod¹cej przez przysió³ek Gr¹dzik.

S¹ ju¿ gotowe plany oraz z³o¿ono w tej
sprawie stosowny wniosek o dofinanso-
wanie z programu SAPARD. Wraz z dro-
g¹ przebudowany powinien byæ tak¿e
g³ówny przepust, który jest za ma³y i w
czasie deszczów nie jest w stanie odpro-
wadzaæ wody. Ponadto Rada So³ecka
wspólnie z dyrekcj¹ szko³y podstawowej
z³o¿y³a wniosek do burmistrza Brzeska o
uwzglêdnienie w przysz³orocznym bud¿e-
cie �rodków na budowê sali gimnastycz-
nej, a przynajmniej kwoty koniecznej do
opracowania planów. Kolejnym proble-
mem jest o�wietlenie dróg. W tym roku
wykonano i utwardzono emulsj¹ asfalto-
w¹ 320 metrowy odcinek nawierzchni na
Podb³oniu, a ju¿ niebawem w tym miej-
scu zamontowane bêdzie te¿ o�wietlenie.
Z pieniêdzy so³ectwa wyasygnowa³em
tak¿e kwotê potrzebn¹ do wykonania pla-
nu sieci w przysió³ku Skotnik. Teraz cze-
kamy na pieni¹dze, które pozwol¹ zre-
alizowaæ te zamierzenia. Nie wykluczone,
¿e projekt mo¿e doczekaæ siê realizacji
jeszcze w tym roku. Je¿eli nie, to liczymy
na wsparcie gminy w przysz³ym roku.
Przed dwoma laty uda³o siê wreszcie ure-
gulowaæ koryto przep³ywaj¹cej przez wie�
rzeki Uszewki, która po intensywnych
opadach podtapia³a okoliczne gospodar-
stwa i odcina³a drogê do sklepu, szko³y
czy ko�cio³a, uniemo¿liwia³a dojazd au-
tobusu. Teraz wa³y znów s¹ zaro�niête
wiêc bêdziemy siê starali o wyasygnowa-
nie �rodków na prace porz¹dkowe.

Rozmawia³
IRENEUSZ WÊGLOWSKI

STANIS£AW MILEWSKI
53 lata, jest obecnie wiceprzewodni-
cz¹cym Rady Miejskiej w Brzesku, ju¿
drug¹ kadencjê pe³ni funkcjê so³tysa
wsi Bucze. Na co dzieñ pracuje w sek-
torze prywatnym, piastuj¹c stanowi-
sko kierownika zak³adu.

Rozmowa ze Stanis³awem Milewskim
- wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej w Brzesku, so³tysem Bucza,

znanym spo³ecznikiem i inicjatorem ¿ycia kulturalnego na wsi

Szkole Podstawowej w Buczu brakuje tylko sali gimnastycznej.

Fot. I. Wêglowski
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70 LAT OKOCIMSKIEGO

Ca³e ¿ycie
w klubie

ygmunt Skurnóg - rocznik 1929. Cztery lata pó�niej oficjalnie zare-
jestrowano statut Okocimskiego Klubu Sportowego. Pamiêta wszystkie
wa¿niejsze wydarzenia z 70-letniej dzia³alno�ci OKS-u, z którym zwi¹za³
ponad piêædziesi¹t lat swego ¿ycia.

Z

Na dobre i z³e zwi¹za³ siê z klubem w
1945 roku, jeszcze jako uczeñ brze-
skiego gimnazjum. Oczywi�cie, naj-
bardziej pasjonowa³ siê pi³k¹ no¿n¹,
ale nie omija³ te¿ zawodów siatków-
ki, pojedynków na tenisowych kor-
tach, wy�cigów kolarskich, meczów
pi³ki rêcznej. - No, mia³em krótk¹
przerwê - precyzuje swoje zwi¹zki z
OKS-em pan Zygmunt. - Po zdaniu
matury poszed³em w 1950 roku do
wojska. Oj d³uga to by³a s³u¿ba, bo
trwa³a a¿ 6,5 roku. Powo³ano mnie na
Szko³ê Oficerów Rezerwy i nie by³o ga-
dania. Takie by³y czasy.

Nie opu�ci³ meczu
Po przeniesieniu do rezerwy od razu
w³¹czy³ siê do pracy spo³ecznej w klu-
bie. Przydzielono mu pod opiekê dru-
¿yny juniorów i rezerw. - Od 1957 roku
nie opu�ci³em ani jednego mistrzow-
skiego meczu pi³karzy, który rozgrywa-
li�my na w³asnym stadionie - mówi z
dum¹. - Szczê�liwie omija³y mnie cho-
roby...
Pó�niej, w latach 60. by³ kierownikiem
pierwszej dru¿yny. - Trenerem by³ Ar-
tur Hajduga, a w zespole grali m.in.
Antoni Klupa, Jasiu Pod³êcki, Rysiek
Ogiela, Romek Rudnik, Józek £ano-
cha, Bronek Kozub, Zbyszek Dulem-
ba, Józek Serwatka, Jurek Pajor, W³o-
dek Wêgrzyn - wspomina. - A kiedy na
22 lipca w 1967 roku oddano do u¿yt-
ku basen, zosta³em kierownikiem klu-
bowych obiektów. Wtedy gospodarzem
w klubie by³ jeszcze Stanis³aw Mala-
ga, wêdkarz wy�mienity, który opieko-
wa³ siê stawami, znajduj¹cymi nie opo-
dal browaru. Ile¿ on butów naprawi³
zawodnikom? W browarze mia³ taki
ma³y warsztacik. Nie doczeka³ emery-
tury, umar³ w 1969 roku. Przewróci³
siê w szatni i ju¿ nie odzyska³ przy-
tomno�ci. Mia³ piêkny pogrzeb, by³o
du¿o ludzi, gra³a browarniana orkie-
stra. Sporo obowi¹zków przejê³a po
mê¿u pani Bronia, która opiekowa³a
siê klubem jeszcze ponad dwadzie�cia
lat. Któ¿ jej nie zapamiêta³, je�li choæ
raz przyszed³ na stadion?
Ale nie ma chyba te¿ takiej osoby, któ-
ra nie kojarzy³aby z Okocimskim pana
Zygmunta. Od kiedy przej¹³ w 1978
roku, po zmar³ym Romanie Kotfisie,
obowi¹zki sekretarza OKS-u, klub

sta³ siê jego drugim domem. Ka¿dego
dnia, raniutko, z Górnego Okocimia,
gdzie mieszka do dzisiaj, znanymi
sobie tylko �cie¿kami schodzi³ na sta-
dion, gdzie od ponad czterdziestu lat

niezmiennie stoi ten sam budynek
klubowy. Funkcjê sekretarza pe³ni³
przez blisko æwieræ wieku. W tym cza-
sie by³ te¿ we w³adzach okrêgowego
zwi¹zku pi³ki no¿nej, do dzisiaj jest

Fot.  M. Latasiewicz

Od 1957 roku nie opu�ci³ na tym boisku ani jednego mistrzowskiego meczu.
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cz³onkiem zarz¹du Ma³opolskiego
OZPN. Z pamiêci wymienia nazwiska
kolejnych powojennych prezesów Oko-
cimskiego: Bocheñski, Bogdani,
Chmielewski, Dziêgielewski, Filip,
Miko³ajczyk, Grabowski, Piotrowski,
Mikuliñski, Miet³a, Radziêciak, Bigaj,
Dudziñski, Zydroñ. Wiêkszo�æ z nich
pe³ni³a dyrektorskie funkcje w miej-
scowym browarze, który zawsze by³
najwa¿niejszym sponsorem klubu. -
Pamiêtam jeszcze w³a�ciciela browa-
ru i pierwszego prezesa klubu - baro-
na Antoniego Goetza - dodaje...  - Bu-
dynek, w którym znajduje siê siedziba
klubu oraz szatnie i zaplecze gospodar-
cze, oddano do u¿ytku w 1960 roku -
opowiada Zygmunt Skurnóg. - Wcze-
�niej sta³ w tym miejscu prowizorycz-
ny barak, a przed nim by³o korytko z

kranami, w którym zawodnicy myli siê
po treningach i meczach. Oczywi�cie,
z kranów la³a siê tylko zimna woda,
wiêc nieraz zdarzy³o siê, ¿e przyma-
rza³a. Nasi pi³karze korzystali te¿ z
szatni browaru i stamt¹d przychodzili
na boisko ju¿ przebrani w stroje spor-
towe. A trzeba jeszcze pamiêtaæ, ¿e
zanim w 1948 roku wybudowano obec-
ny stadion, mecze rozgrywane by³y na
boisku na tzw. Równi, nie opodal bro-
waru. Teraz to mamy komfortowe wa-
runki...

Sezon w B-klasie, piêæ w II lidze
- Prze¿y³em z klubem wiele wspania-
³ych momentów, ale tak¿e nie mo¿na
zapomnieæ o najgorszym sezonie dla
pi³karzy, kiedy na pocz¹tku lat sie-
demdziesi¹tych spadli oni do B klasy

- opowiada pan Zygmunt. - Jednak
tylko przez rok w niej grali�my, dru-
¿yna wygrywa³a wtedy z rywalami
nawet wynikami dwucyfrowymi.
Wiêcej by³o jednak mi³ych chwil.
W 1950 roku wygrali�my w Pucha-
rze Polski 3-2 z Wis³¹ Kraków, po-
tem z Szombierkami 2-0 i dopiero
odpadli�my z Naprzodem Lipiny,
przegrywaj¹c 0-1. Dobrze zapamiê-
ta³em tamten mecz, bo nie dojecha³
sêdzia. Pó�niej jeszcze sukces ten
powtórzono w latach 90. W 1993
roku, kiedy dru¿yna wesz³a do trze-
ciej ligi, ca³e miasto �wiêtowa³o.
Dru¿ynê prowadzi³ wówczas Irene-
usz Salamon. Potem zespó³ obj¹³
Stanis³aw Zapalski i ju¿ po roku na-
st¹pi³ awans do drugiej ligi. Janusz
Sputo, Eugeniusz Kamiñski, Witold
Mroziewski, Ireneusz Adamus,
Aleksander Bro¿yniak - to kolejni
szkoleniowcy - wymienia. - Wystê-

pom Okocimskiego towarzyszy³o du¿e
zainteresowanie, na mecze przycho-
dzi³o po pó³tora tysi¹ca i wiêcej wi-
dzów.
Dru¿yna gra³a przez piêæ sezonów w
drugiej lidze, a¿ w 1998 roku - ku zu-
pe³nemu zaskoczeniu po wycofaniu siê
ze sponsorowania klubu przez nowe-
go w³a�ciciela browaru - pi³karzy Oko-
cimskiego nie zg³oszono do rozgrywek.
Zostali zdegradowani do czwartej ligi.
- To by³a niepotrzebna decyzja, wiel-
ki b³¹d ówczesnych w³adz browaru,
ale to chyba posz³o nie o klub - o¿y-
wia siê podenerwowany. - Pewnie w
ogóle nie by³oby pi³ki w Okocimskim,
gdybym po roku karencji, nie zg³osi³
dru¿yny do rozgrywek w czwartej li-
dze. Zrobi³em to potajemnie, nie py-
taj¹c o zgodê dyrektora browaru - do-
daje z dum¹. - Zebra³em za to niema³y
opieprz... - Kiedy dru¿yna wznowi³a
rozgrywki w IV lidze i wróci³o do
Okocimia wielu wypo¿yczonych za-
wodników, dwa razy byli�my bliscy
wywalczenia awansu do trzeciej ligi
- kontynuuje sw¹ opowie�æ. - Nie chcê
jednak wracaæ do tych nieszczêsnych
bara¿y, bo jeszcze kto� pomy�li, ¿e
mamy co� wspólnego z obecn¹ afer¹
�witu Nowy Dwór Mazowiecki. Ale
co siê odwlecze...

Dru¿yna wszech czasów
Pan Zygmunt mia³ swoich ulubionych
zawodników, ale trudno mu wytypo-
waæ najlepsz¹ jedenastkê Okocimskie-
go wszech czasów. Wymienia liczniej-
sz¹ grupê pi³karzy, którzy mieliby
szansê znale�æ siê w takim teamie: -
Na bramce Fory� lub W³adek Szuba,
a w polu - Salamon, Jan, Roman i Ma-

Pierwsze mecze rozgrywano na Równi.

Trzeci od lewej - Kumorek, mistrz Polski i olimpijczyk. Pierwszy z prawej - trener Tetmajer.

70 LAT OKOCIMSKIEGO
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rek Kotfisowie, Jerzy i Andrzej Kup-
cowie, Serwin, Artur i Bogdan Haj-
dugowie, Domaga³a, Sediwy, Jasiek
P³achta, Micha³ i Tomasz Mikuliñscy,
Dulemba, S³upski, Kozub, Rudnik,
Mastaj, Baran, Repetowski i Radzim,
który zagra³ nawet w reprezentacji
Polski juniorów. Szkoda, ¿e nie ma
kroniki w klubie, bo wiele nazwisk i
zdarzeñ umyka z pamiêci - ¿a³uje.
Grali te¿ w dru¿ynie Tunezyjczycy,
którzy w latach siedemdziesi¹tych
uczyli siê w brzeskim technikum. Jak
wspomina pan Zygmunt, jeden z nich
- Melzini Beshir - mia³ wyj¹tkow¹
smyka³kê do pi³ki. - Jak strzeli³ na
bramkê, to pi³ka musia³a wpa�æ do
siatki - opowiada. - Dzisiaj mogê zdra-
dziæ, ¿e gra³ u nas �na lewo�, bo nie
mieli�my jego tunezyjskiego certyfi-
katu.
Skandale, jak twierdzi mój rozmów-
ca, omija³y Okocimskiego. - By³ raz
problem z kibicami podczas meczu z
Tarnovi¹, kiedy kto� na boisko rzuci³
petardê - wspomina. - No, mieli�my
te¿ pewien k³opot z kibicami Craco-
vii, kiedy rozebrali nam p³ot na sta-
dionie.

Nie tylko futbol
Okocimski to jednak nie tylko pi³ka-
rze. Bogate tradycje ma sekcja teni-
sowa, ale najwiêksze osi¹gniêcia zwi¹-
zane s¹ dopiero z piêknymi kortami,
które oddano do u¿ytku w 1968 roku.
- Na pocz¹tku korzystali z nich nie
tylko tenisi�ci, ale równie¿ pi³karze
rêczni i siatkarze - opowiada pan Zyg-
munt. - Rokrocznie na zgrupowania
do nas przyje¿d¿ali siatkarze krakow-
skiego AZS-u ze Stanis³awem Adam-
czykiem i tak¿e æwiczyli na kortach.
A je�li wymieniæ naszych tenisistów,
to przede wszystkim dwóch Wojcie-
chowskich - Józefa i jego syna Wojt-
ka, który ju¿ jako zawodnik Nadwi-
�lanu by³ reprezentantem Polski.
Pamiêtam te¿ pasjonuj¹ce pojedynki
Jana Kormana, od lat zwi¹zany jest z
sekcj¹ Józef Zydroñ. A teraz wyrasta
na wielk¹ gwiazdê tenisow¹ Magda
Wiecha, medalistka mistrzostw Pol-
ski w kategorii do lat 14...
Zygmunt Skurnóg robi przegl¹d ko-
lejnych sekcji klubowych, dzia³aj¹cych
w 70-letniej historii klubu. - Dzisiaj
niewiele ich zosta³o, wiêc warto przy-
najmniej o nich wspomnieæ przy oka-
zji jubileuszu - mówi mój rozmówca. -
Byli w Okocimskim narciarze, �cigali
siê tutaj przez wiele lat kolarze, za-
nim sekcja nie zosta³a rozwi¹zana w
latach 70. D³ugo trenerem kolarzy by³
Zdzis³aw Glebowicz, a w�ród zawod-

ników najwiêksze sukcesy odnosili:
Myszka, Rzenno i Zalewski  - dzisiej-
szy wójt Szczurowej. Siatkarze tak¿e
przysparzali nam wielkiej satysfakcji.
Staszek Adamczyk, Zbyszek Mickie-
wicz, Krzysiek Grzegorzek - tutaj sta-
wiali pierwsze swoje kroki, jeszcze na
boisku kortowym, bo na nim wtedy
rozgrywano mistrzowskie mecze. Siat-
karze grali nawet w pierwszej lidze,
chodzi³em na ka¿dy ich mecz, ale gdy
nie dopuszczono naszej hali do rozgry-
wek i trzeba by³o graæ w Bochni, tam
ju¿ nie je�dzi³em. Wcze�niej grali tu-
taj m.in. trzej bracia Grzegorzkowie -
wspomniany Krzysiek oraz Zdzis³aw
i Kazimierz, Micha³ Kostecki, Józef
Gawenda, Staszek i Wiesiek Kuralo-
wie, Wiesiek Gibes, Dragun, Bednar-
ski, ale te¿ i dzisiejszy wiceprezes
Antoni Bulowski.

Jedn¹ z najstarszych sekcji OKS-u
by³o je�dziectwo. - Pamiêtam zawo-
dy rozgrywane zaraz po wojnie - pan
Zygmunt wraca pamiêci¹ do odle-
g³ych czasów. - Trenerem by³ nieja-
ki Tetmajer, przedwojenny kawale-
rzysta, a w barwach Okocimskiego
startowa³ Kumorek, mistrz Polski i
olimpijczyk. D³ugo w klubie by³a
dru¿yna pi³karzy rêcznych, a tak¿e
sekcja szachowa. Przez wiele lat w
trzeciej lidze grali tenisi�ci sto³owi,
z Feliksem Dud¹ i Szymonem Po-
lkiem na czele. Teraz nie ma pieniê-
dzy na utrzymywanie wielu sekcji,
mala³o te¿ zainteresowanie uprawia-
niem niezbyt popularnych sportów,
wiêc w koñcu niektóre z nich trzeba
by³o rozwi¹zaæ...

Zmienia³y siê czasy, ale klub zawsze
by³ wspomagany - w mniejszym lub
wiêkszym stopniu - przez tutejszy bro-
war. Nie inaczej jest i teraz. - Ale byli
te¿ i mniejsi sponsorzy - uzupe³nia
pan Zygmunt. - Jeden z nich wyk³a-
da³ nawet sporo pieniêdzy na dru¿y-
nê pi³karsk¹, chocia¿ nigdy tego nie
robi³ poprzez klub, lecz wyp³aca³ pre-
mie bezpo�rednio zawodnikom. Moim
zdaniem, to �le robi³...

***
Koñczymy rozmowê, wychodzimy na
�wietnie utrzyman¹ murawê boiska.
Od pó³nocnej strony stadionu, za ogro-
dzeniem, niezmiennie, tak jak piêæ-
dziesi¹t lat temu, biegnie tor kolejo-
wy. Przetaczano nim do browaru
wêgiel, s³ód, chmiel oraz wywo¿ono do
stacji w S³otwinie wielkie beczki z pi-

wem. Sam dobrze pamiêtam tê wêglo-
w¹ ciuchciê, kiedy w trakcie rozgry-
wanych meczów wyje¿d¿a³a poza bra-
mê browaru po to tylko, by maszynista
móg³ donio�le zagwizdaæ i - jak trze-
ba by³o, gdy OKS potrzebowa³ trochê
zyskaæ na czasie - utrudniæ w powro-
cie na boisko pi³ki wybitej w ogródki
dzia³kowe. Obecnie rzadziej wykorzy-
stywany jest przez browar ten rodzaj
transportu, ale kiedy gra Okocimski,
tradycji musi siê staæ zado�æ. Nie ina-
czej bêdzie i 6 wrze�nia, kiedy na sta-
dion OKS-u zawita Wis³a Kraków. -
Niech zagwi¿d¿e na kolejne dobre lata
Okocimskiego - rozrzewnia siê pan
Zygmunt...

MAREK LATASIEWICZ

70 LAT OKOCIMSKIEGO

Ta dru¿yna w 1993 roku awansowa³a do III ligi.
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Ponad 160 zawodników wziê³o
udzia³ w siódmej edycji brzeskie-
go Minimundialu, który rozgrywa-
ny by³ w dniach 29-31 lipca na bo-
isku sportowym przy SP nr 3 w
Brzesku.
Uczestnicy zostali podzieleni na  poszcze-
gólne kategorie wiekowe: uczniowie
szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³
ponadgimnazjalnych oraz starsi. Mecze
w grupach rozgrywano systemem �ka¿-
dy z ka¿dym�, awans uzyskiwa³y dwie
pierwsze dru¿yny w grupie. Nastêpnie
zespo³y rywalizowa³y systemem pucha-
rowym. W kategorii szkó³ podstawo-

Minimundial
wych, zwyciê¿yli �Ch³opcy KS� wystê-
puj¹cy w sk³adzie: Grzegorz Góra, £u-
kasz Kulig, Piotr Cichostêpski, Ja-
kub Dru¿kowski, Maciej Czernecki
oraz Bart³omiej Trzeciak. W koñco-
wej klasyfikacji drugie miejsce przypa-
d³o �Orlikom�, a na 3. miejscu uplaso-
wa³a siê dru¿yna �M³odych
Mistrzów�. W kategorii  szkó³ gimna-
zjalnych zwyciê¿y³a dru¿yna �Czar Te-
�ciowej�, która w fina³owej rozgrywce
pokona³a ekipê o równie ciekawej nazwie
- �Brzeskie Lumpy�. Zwyciêzcy wyst¹-
pili w sk³adzie: Micha³ Lupa, Benia-
min Kocio³ek, Mateusz Zapiór, £u-
kasz Zapiór, Rafa³ Piwowarski,
Jakub Prokop oraz Ksi¹¿ek, Bogdan
Oleksy. Ten sam zespó³ okaza³ siê naj-
lepszy w gronie szkó³ ponadgimnazjal-

nych, a kolejne miej-
sca zajê³y zespo³y:
�Sza³ Gwizdka� i
�Zielone Koniczyn-
ki�.
W kategorii open naj-
lepsi okazali siê
�Ch³opaki z Trój-
ki�, a kolejne miejsca
zajê³y zespo³y: �Hooli-
gani� i �Blade Loki�.
Najlepsi z r¹k wice-
burmistrza Krzysz-
tofa Bigaja otrzyma-
li okaza³e puchary.

£P

Znakomicie spisuje siê w tym se-
zonie Magda Wiecha. 14-letnia te-
nisistka Okocimskiego Klubu Sporto-
wego, po wywalczeniu na pocz¹tku
roku w mistrzostwach Polski w hali
br¹zowego medalu w grze singlowej i
zajêciu 2. miejsca w grze deblowej (z
Monik¹ Mica³ ze Stali Stalowa
Wola), po kolejny medal w krajowych
mistrzostwach siêgnê³a na kortach
otwartych w £odzi. Magda zajê³a trze-
cie miejsce, przegrywaj¹c jedynie w
pó³finale (1:6, 1:6) z pó�niejsz¹ trium-
fatork¹ mistrzostw Urszul¹ Ra-
dwañsk¹ z Nadwi�lanu Kraków.
Sukcesem Magdy zakoñczy³y siê tak-
¿e inne tegoroczne turnieje. W Rado-
miu w turnieju z cyklu Super Serii
by³a 2. oraz zwyciê¿y³a ze swoj¹ part-
nerk¹ w grze  podwójnej. W tym sa-
mym cyklu wygra³a natomiast w za-
wodach w Toruniu i dla odmiany by³a
2. w deblu. I wreszcie w Kielcach zno-
wu odwróci³a kolejno�æ, zwyciê¿aj¹c
w grze podwójnej i zajmuj¹c 2. miej-
sce w singlu.

Brzescy wêdkarze odnosz¹ kolej-
ne sukcesy. ¯yciowym osi¹gniêciem
mo¿e pochwaliæ siê Kazimierz Ko-
zio³ (na zdjêciu u góry), który podczas
rozgrywanych w Krakowie nad Wis³¹
mistrzostw Polski w wêdkarstwie
sp³awikowym seniorów zosta³ pierw-
szym wicemistrzem kraju.
�wietnie spisa³ siê tak¿e 18-letni Se-
bastian M¹czka (na zdjêciu na dole)
podczas mistrzostw �wiata juniorów,
rozgrywanych w lipcu w Portugalii.
Brzeszczanin, wystêpuj¹cy w barwach
klubu Gut-Mix Sensas z Bia³obrze-
gów, wywalczy³ br¹zowy medal. Do-
dajmy, ¿e Sebastian jest aktualnym
wicemistrzem Polski. Gratulujemy!

Z³owili
medale

Magda
w br¹zie

SPORT

Fot. £. £anocha

Fot. R. Dziedzic

Fot. M. Targosz

Fot. arch.
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6 sierpnia w brzeskim lokalu �Cafe
Kolor� dokonana zosta³a prezenta-
cja pi³karskiej dru¿yny Okocim-
skiego Klubu Sportowego na sezon
2003/2004. Im-
preza tego typu
jest prawdziwym
ewenementem w
tej klasie rozgry-
wek i �wiadczy
zarówno o profe-
sjonalizmie klu-
bowych dzia³aczy
oraz wysokich
aspiracjach obec-
nej dru¿yny.
Oczywi�cie, spo-
tkanie mog³o siê odbyæ dziêki pomocy
spó³ki Carlsberg Okocim, która jest
strategicznym sponsorem klubu. Pre-

Pi³karska jesieñ
9 sierpnia
OKOCIMSKI -  Wolania Wola
Rzêdziñska 6:0 (4:0)
Bramki: Palej 2, 6, 67, Jag³a 18, 23,
Stawarczyk 83.
OKOCIMSKI: Szuba - Policht,
Dziêcio³owski, Sakowicz, Stawarczyk
- Musia³, Manelski (64. Rojkowicz),
Jag³a, Bryl (72. Sacha) - Pachota
(64. Okas), Palej (69. Seidler).

15 sierpnia
Unia Tarnów - OKOCIMSKI 1:0 (0:0)
Bramka: Radliñski 71.
OKOCIMSKI: Szuba - Policht,
Sakowicz, Manelski (84. Seidler),
Stawarczyk - Pachota, Musia³ (75.
Kostecki), Dziêcio³owski, D.Sacha,
Bryl (73. Rojkowicz) - Palej.

20 sierpnia
OKOCIMSKI - Wis³a Szczucin 3:0 (1:0)
Bramki: Palej 42, 60, Seidler 74.
OKOCIMSKI: Szuba - Policht,
Sakowicz, Stawarczyk - Okas,
Manelski (61. Jag³a), Musia³ (61.
Kostecki), Dziêcio³owski, Bryl -
Pachota (61. Seidler), Palej (77.
Dru¿kowski).

24 sierpnia
Malinex Kobylanka - OKOCIMSKI
Bramka dla OKS-u: Jag³a 35.
OKOCIMSKI: Szuba � Sakowicz,
Stawarczyk, Dziêcio³owski (78.
Kulka), Manelski (84. Seidler) �
Jag³a, Musia³, Pachota, Palej � Bryl,
Policht.

29 sierpnia
OKOCIMSKI - Dunajec N. S¹cz 1-0 (1-0)
Bramka: Jag³a 2.
OKOCIMSKI: Szuba - Policht, Jag³a
(32. D. Sacha), Dziêcio³owski, Stawar-
czyk - Okas (57 Rojkowicz), Manelski,
Musia³ (55 Kostecki, Bryl - Pachota,
Palej (83 Seidler).

3.09: Glinik/Karpatia - OKOCIMSKI
6.09: OKOCIMSKI - Orkan Szczyrzyc
14.09: Wierchy Rabka - OKOCIMSKI
17.09: OKOCIMSKI - Lubañ Maniowy
20-21.09: Huragan - OKOCIMSKI
27.09: OKOCIMSKI - Kolejarz Stró¿e
4-5.10: Tuchovia - OKOCIMSKI
11.10: OKOCIMSKI - Polan ¯abno
18.10: OKOCIMSKI - Victoria Witowice
25-26.10: Poprad - OKOCIMSKI
2.11: OKOCIMSKI - Tarnovia
8-9.11: Bocheñski KS - OKOCIMSKI

W drodze do III ligi
zentacja przebiega³a pod wymownym
has³em: �Okocimski w drodze do III
ligi�. Na telebimie przedstawiono syl-
wetki zawodników, kierownictwa sek-

cji oraz trenera
Andrzeja Iwa-
na. Nie zapo-
mniano tak¿e o
zawodnikach,
którzy w ostat-
nim czasie zmie-
nili przynale¿-
no�æ klubow¹.
Podziêkowano
im za wspó³pra-
cê, wyra¿aj¹c
uznanie dla ich

postawy w poprzednich rozgrywkach.
Pó�niej kibice mieli okazjê spotkaæ siê
i porozmawiaæ z zawodnikami.

Wyrazy wspó³czucia

KRZYSZTOFOWI BARANOWI
wiceprezesowi Okocimskiego Klubu Sportowego

z powodu �mierci Matki
sk³ada Redakcja BIM-u

Program obchodów Jubileuszu 70-lecia OKS

6 wrze�nia 2003
13.00 - Msza �w. w ko�ciele pw. Trójcy �wiêtej w Okocimiu
14.15 - uroczysta akademia w sali teatralnej Browaru Okocim
17.00 - mecz pi³karski OKS - Wis³a Kraków (stadion Okocimksiego)
19.20 - czê�æ artystyczna na obiektach OKS-u

W sierpniu rozpocz¹³ siê cykl imprez sportowych, które potrwaj¹ do koñca roku.

Kadra  - jesieñ 2003
BRAMKARZE: £ukasz Mikrut (ur. 1980), Krzysztof Szuba (83)
OBROÑCY: Dariusz Kulka (80), Arkadiusz Ostrowski (83), Daniel Po-
licht (77), Robert Sakowicz (72), Piotr Stawarczyk (83)
POMOCNICY I NAPASTNICY: Rafa³ Bryl (80), Jaros³aw Dziêcio³ow-
ski (73), S³awomir Jag³a (80), Sergiusz Kostecki (87), Marcin Manelski
(71), Dawid Musia³ (85), Rafa³ Okas (81), Pawe³ Pachota (81), Krzysztof
Palej (69), Piotr Rojkowicz (80), Artur Sacha (83), Daniel Sacha (80),
Rafa³ Seidler (80).
Przybyli: Kostecki (wychowanek), Dziêcio³owski, Palej (Unia Tarnów),
Manelski (Sandecja), Policht (Bocheñski KS), Stawarczyk (Wis³a Kraków).
Ubyli: Piotr i Pawe³ Kowalczyk (szukaj¹ klubu), Marek Ma³ysa, Mate-
usz Gurgul (Orze³ Dêbno), Grzegorz P³achta (Jadowniczanka), Arka-
diusz �liwa (?).

SPORT

Humory w Cafe Kolor dopisywa³y...

Fot. I. Wêglowski
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O�WIADCZENIE
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �So-
lidarno�æ� przy Pol-Am-Pack S.A. w
Brzesku jest oburzona tre�ci¹ artyku-
³u �Kto broni pracownika?� zamieszczo-
nego w Brzeskim Magazynie Informa-
cyjnym nr 7/8 2003 (lipiec - sierpieñ)
na temat likwidacji spó³ki Transport w
Brzesku.
Artyku³ jest nierzetelny, oparty na ma-
nipulowaniu faktami i s³u¿y wprowa-
dzaniu w b³¹d Czytelników BIM-u i
opinii publicznej w Brzesku.
Tekst zosta³ zilustrowany zdjêciem sie-
dziby spó³ki Can-Pack S.A. w Brzesku
i tablicy informacyjnej Spó³ki Pol-Am-
Pack S.A. w Brzesku, pomimo, ¿e nie
s¹ one uczestnikami sporu opisanego
w artykule.
Spó³ki Can-Pack i Pol-Am-Pack s¹ naj-
wiêkszym pracodawc¹ w Brzesku, dla-
tego uwa¿amy, ¿e zamieszczenie tych
zdjêæ narusza dobre ich imiê. Artyku³
odnosi siê do sytuacji z chwili podpisa-
nia porozumienia pomiêdzy likwidato-
rem Spó³ki Can-Pack-Pol-Am-Pack
Transport i zak³adowymi organizacja-
mi zwi¹zkowymi, natomiast nie przed-
stawia stanu finansowo-gospodarczego
tej firmy, jak równie¿ pomija przyczy-
ny i nazwiska osób, które doprowadzi-
³y do jej bankructwa. S¹ to bowiem oko-
liczno�ci, które w istotny sposób
wp³ywa³y na postêpowanie likwidato-
ra i opinie zwi¹zków zawodowych. Pod-
kre�liæ nale¿y, ¿e organizacje zwi¹zko-
we chroni³y interes wszystkich by³ych
pracowników spó³ki, a nie tylko w¹skiej
grupy kierowców. Obrona ta nie by³a
³atwa w upad³ym zak³adzie, o czym
zapomnia³ autor artyku³u.
Stanowczo protestujemy przeciwko
manipulacji i podawaniu do publicznej
wiadomo�ci nieprawdy szkaluj¹cej na-
sz¹ organizacjê zwi¹zkow¹ i narusza-
j¹cej dobre imiê zak³adu. Wyra¿amy
swoje oburzenie faktem dopuszczania
do publikacji niepotwierdzonych i nie-
sprawdzonych informacji w gazecie sa-

Z ma³ej chmury...

Zamieszczony w wakacyjnym wydaniu
BIM-u artyku³ - �Kto broni pracownika?�
- odnosz¹cy siê do sprawy zwolnieñ pra-
cowników z likwidowanej spó³ki CAN-
PACK-POL-AM-PACK Transport - wywo-
³a³ prawdziw¹ burzê w szklance wody.
Nie by³o bowiem nasz¹ intencj¹ dyskre-
dytowanie dobrego imienia Firmy,
ciesz¹cej siê daleko poza Brzeskiem za-
s³u¿on¹ renom¹. Niefortunny - co przy-
znajemy - dobór ilustracji do zamiesz-
czonego tekstu spowodowa³ jednak
zdecydowan¹ reakcjê nie tylko w³adz
obu zwi¹zków zawodowych, które ist-
niej¹ przy POL-AM-PACK S.A., ale rów-
nie¿ kierownictwa Spó³ki. Waga sprawy
widocznie jest znacznie powa¿niejsza od
jedynie zasygnalizowania konfliktu,
przedstawionego przez przedstawicieli
jednej z jego stron. Racji drugiej nie je-
ste�my jednak w stanie zaprezentowaæ,
bo szefowie zwi¹zków zawodowych po-
przestali jedynie na wystosowaniu do
redakcji o�wiadczeñ. Podobnie post¹pi³o
kierownictwo brzeskiego oddzia³u Spó³-
ki. Szanujemy wolê ich wszystkich i w
ca³o�ci publikujemy je poni¿ej. W pe³ni
dajemy w ten sposób satysfakcjê zarów-
no w³adzom Spó³ki, które nawet przy-
gotowa³y nam tre�æ oczekiwanego spro-
stowania, jak równie¿ zamieszczamy
o�wiadczenie KM NSZZ �Solidarno�æ�
przy POL-AM-PACK S.A. w Brzesku.
Zdecydowali�my siê na opublikowanie
listu, podpisanego przez przewodnicz¹-
cego Czes³awa Kwa�niaka, mimo ¿e nie
odnosi siê on do meritum sprawy i nie
próbuje jej do koñca wyja�niæ. Pragnie-
my przy okazji zauwa¿yæ, ¿e autorem tek-
stu �Kto broni pracownika?� nie jest
burmistrz Brzeska, a poruszane w
o�wiadczeniu m.in. sprawy cen za miej-
sk¹ wodê, �cieki i odpady komunalne nie
maj¹ ¿adnego zwi¹zku z problematyk¹
rzeczonego artyku³u.
Polemizowaæ na tym poziomie nie zamie-
rzamy, pozostawiaj¹c ocenê ca³ego zamie-
szania naszym Czytelnikom. Jednego ¿y-
czenia Pana Przewodnicz¹cego wszak nie
spe³nimy i - jak sobie tego ¿yczy³ - za wy-
drukowanie o�wiadczenia nie wystawimy
faktury na Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ
�Solidarno�æ�. Zamie�cimy je, jak ka¿dy
g³os w sprawach istotnych dla naszej lo-
kalnej spo³eczno�ci, nieodp³atnie. Przezna-
czone za� niepotrzebnie na ten cel �rodki
zwi¹zkowe, proponujemy przekazaæ na
cele charytatywne.
Wszystkich jednak¿e czuj¹cych siê ura-
¿onymi publikacj¹ �Kto broni pracowni-
ka?� - przepraszamy.

Redakcja

SPROSTOWANIE
�W artykule kto broni pracownika? opublikowanym przez redaktora Ire-
neusza Wêglowskiego w BIM-ie nr 7/8/131/132 z lipca - sierpnia 2003, zo-
sta³y zamieszczone dwa zdjêcia przedstawiaj¹ce m.in. budynek biurowy
wraz z nazw¹ i znakiem graficznym spó³ki Can-Pack S.A. oraz tablicê in-
formacyjn¹ z nazw¹ i znakiem graficznym spó³ki Pol-Am-Pack S.A. Infor-
mujemy, ¿e oba zdjêcia zosta³y opublikowane przypadkowo, a spó³ka Can-
Pack S.A. i spó³ka Pol-Am-Pack S.A. nie maj¹ zwi¹zku z tre�ci¹ powy¿szego
artyku³u. W szczególno�ci spó³ki Can-Pack S.A. i Pol-Am-Pack S.A. nie s¹
stronami w opisanym w tym artykule sporze. Przepraszamy za pomy³kê i
o�wiadczamy ¿e nie by³o naszym celem wprowadzenie czytelników w b³¹d
poprzez skojarzenie opisanych w artykule osób i zdarzeñ z dzia³alno�ci¹
spó³ki Can-Pack S.A. i spó³ki Pol-Am-Pack S.A.�

morz¹dowej wydawanej przez Urz¹d
Miejski w Brzesku reprezentowany
przez burmistrza Jana Musia³a. Nasze
oburzenie potêguje fakt, ¿e organ pra-
sowy finansowany z pieniêdzy podat-
ników, miêdzy innymi pracowników
naszego zak³adu bezczelnie wchodzi w
kompetencje firm daj¹cych zatrudnie-
nie ponad 1000 pracownikom. Uwa¿a-
my, ¿e pracownicy firm i Zarz¹d wielo-
krotnie, na ró¿ne sposoby wspomagali
po¿yteczne inicjatywy w naszym mie-
�cie. Polityka medialna prowadzona
przez burmistrza Jana Musia³a mo¿e
zniechêciæ inwestorów i w³a�cicieli spó³-
ek ju¿ dzia³aj¹cych do lokowania kapi-
ta³u w Brzesku. Tego rodzaju dzia³ania
mog¹ doprowadziæ do likwidacji kolej-
nych miejsc pracy. Ubolewamy, ¿e w
swoich propagandowych zapêdach pan
Musia³ zapomnia³ o tym, ¿e ka¿de zwol-
nienie pracownika rzutuje na pogorsze-
nie sytuacji ca³ej jego rodziny. Dlatego
publicznie krytykujemy przekraczanie
kompetencji s³u¿bowych Burmistrza
Miasta Brzeska objawiaj¹ce siê ingeren-
cj¹ pisma samorz¹dowego w sprawy
wewnêtrzne naszego zak³adu.
Z wyrazami szacunku

Przewodnicz¹cy
KM NSZZ �Solidarno�æ�
mgr Czes³aw Kwa�niak

PROTEST
W zwi¹zku z obszernym o�wiadczeniem
Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ�
przy Pol-Am-Pack S.A. w Brzesku, do-
tycz¹cym artyku³u �Kto broni bpracow-
nika� zamieszczonego w BIM nr 7/8
2003 KM NSZZ �Solidarno�æ 80� prote-
stuje przeciwko ingerencji w/w gazety
samorz¹dowej w sprawy wewnêtrzne
zwi¹zku i zak³adu.
Z powa¿aniem

Przewodnicz¹cy
MK NSZZ �Solodarno�æ 80�

Andrzej Gagatek
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W uzupe³nieniu artyku³u, zamiesz-
czonego w wakacyjnym wydaniu

BIM-u pt. �Kto ogrzeje�, traktuj¹cego o
brzeskim Domu Pomocy Spo³ecznej dla
Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
Intelektualnie, firma Carlsberg Okocim
S.A. zwróci³a nam uwagê na fakt �wiad-
czenia pomocy nie tylko tej instytucji.
Od wielu lat wspomaga te placówki i
organizacje, które na co dzieñ zajmuj¹
siê dzia³alno�ci¹ socjaln¹ lub opiekuñ-
cz¹. Obecnie uda³o siê wybraæ w ka¿-
dym regionie, gdzie znajduj¹ siê bro-
wary wchodz¹ce w sk³ad Grupy po dwie,
trzy instytucje, które bêd¹ regularnie
wspierane.
Instytucje te zosta³y bardzo dok³adnie
sprawdzone. Odwiedzono ka¿d¹ z nich
i indywidualnie przeprowadzono wni-
kliwe wywiady, dotycz¹ce najpilniej-
szych potrzeb, jakie obecnie maj¹ te or-
ganizacje. Do ka¿dej przekazanej przez
pracowników �z³otówki� Zarz¹d Carls-
berg Okocim zadeklarowa³ do³o¿yæ do-
datkowo drug¹ �z³otówkê�.
Rok temu, Grupa Carlsberg Okocim
S. A., w sk³ad której wchodz¹: Browar
�Okocim� w Brzesku, Browar �Bosman�
w Szczecinie, Browar �Kasztelan� w
Sierpcu, Browary Dolno�l¹skie �Piast�
we Wroc³awiu i centrala firmy w War-

�LADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Z³otówka do z³otówki
szawie, przyst¹pi³a do projektu Funda-
cji �Wspólna Droga�. Dziêki realizowa-
nemu programowi ka¿da �z³otówka�,
darowana w programie sk³adki pracow-
niczej w firmie Carlsberg Okocim finan-
suje osiem lokalnych placówek.
W regionie Browaru Carlsberg Okocim
w Brzesku w ubieg³ym roku wsparcie
otrzyma³y: Dom Pomocy Spo³ecznej dla
Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
Intelektualnie prowadzony przez Zgro-
madzenie Sióstr S³u¿ebniczek (7.500
z³otych) oraz Caritas Diecezji Tarnow-
skiej, Oddzia³ Parafialny przy parafii
�w. Jakuba w Brzesku (5000 z³otych).
Ogólna warto�æ pomocy finansowej fir-
my dla Wspólnej Drogi w 2002 roku
wynios³a prawie 200 tysiêcy z³otych. Za
swoj¹ dzia³alno�æ charytatywn¹ firma
Carlsberg Okocim S.A. z Warszawy
otrzyma³a wyró¿nienie w kategorii
�Wolontariat Pracowniczy�. Wyró¿nie-
nie to przyznano firmie za zaanga¿o-
wanie personelu, na zasadach wolon-
tariatu, w przygotowanie i realizacjê
programu sk³adki pracowniczej. W 2002

O�rodki miejskie zawsze oddzia³ywa³y
na otaczaj¹ce je miejscowo�ci. Równie¿

otoczenie miasta wywiera³o istotny wp³yw
na jego rozwój. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mia-
sto jest po³¹czone ze swoim bli¿szym i dal-
szym otoczeniem wiêzami ró¿norodnych po-
wi¹zañ i wzajemnych oddzia³ywañ, które
tworz¹ jakby jeden du¿y organizm. Rozwój
gospodarczy, naukowy czy kulturalny du-
¿ego o�rodka jest bod�cem do o¿ywienia go-
spodarczego otaczaj¹cych go lokalnych spo-
³eczno�ci. Rozwój ma³ych gmin w du¿ym
stopniu zale¿y od tego, co dzieje siê w ich
mie�cie powiatowym i wojewódzkim. Dla-
tego te¿ na w³adzach tych miast ci¹¿y od-
powiedzialno�æ nie tylko za teren, który ad-
ministracyjnie im podlega, ale równie¿ za
rozwój s¹siednich gmin. Czêsto jest tak, ¿e
wzorce, pe³nienie funkcji publicznych, me-
tody zarz¹dzania, gospodarowania i wszyst-
ko co nazywamy kultur¹ polityczn¹ prze-
noszone s¹ z �góry� na �dó³�. Szczególnie

roku 382 pracowników Carlsberg Oko-
cim S.A. przekazywa³o dobrowolne, co-
miesiêczne sk³adki na rzecz Wspólnej
Drogi. Firma podwoi³a zebran¹ kwotê,
dziêki czemu �rodki w wysoko�ci 50.000
z³otych zosta³y przez pracownicz¹ ko-
misjê dystrybucyjn¹ przekazane 8 in-
stytucjom, nios¹cym pomoc niepe³no-
sprawnym, chorym i najubo¿szym.
Od pocz¹tku Grupie Carlsberg Okocim
zale¿a³o na tym, by pomoc dotar³a do
najbardziej potrzebuj¹cych o�rodków w
macierzystych regionach. Osoby spra-
wuj¹ce funkcjê koordynatorów w po-
szczególnych browarach typowa³y po
dwie placówki, kieruj¹c siê rekomenda-
cjami kompetentnych osób, instytucji
czy samych pracowników. W konse-
kwencji, w regionie �okocimskim�, �rod-
ki firmy i pracowników trafiaj¹ do Ca-
ritas Diecezji Tarnowskiej - oddzia³ przy
parafii �w. Jakuba w Brzesku oraz do
Domu Pomocy Spo³ecznej prowadzone-
go przez Zgromadzenie Sióstr S³u¿eb-
niczek NMP w Brzesku. (s)

Listy do redakcji

Sprostaæ
wyzwaniom

istotne jest oddzia³ywanie gospodarcze.
Ogromne znaczenie maja inwestycje pro-
wadzone przez miejskie samorz¹dy oraz
innych inwestorów. W³a�nie one daj¹ miej-
sca pracy równie¿ tym z terenu. Wiele ma-
³ych firm znajduje zatrudnienie w rolach
podwykonawców na du¿ych budowach. In-
westorzy z regu³y s¹ bardziej zaintereso-
wani lokalizowaniem swoich inwestycji w
miastach lub na ich obrze¿ach ni¿ w ma-
³ych miejscowo�ciach. Dlatego istotn¹ spra-
w¹ jest, aby tutaj stwarzaæ im jak najlep-
sze warunki do inwestowania i prowadzenia
dzia³alno�ci. Miasto i gmina Brzesko ma
równie¿ do spe³nienia w swoim otoczeniu
znacz¹c¹ rolê. Szczególnie teraz w sytuacji
ogromnego zapotrzebowania na miejsca
pracy. Trzeba równie¿ podkre�liæ, ¿e mia-
sto ma równocze�nie du¿e atuty rozwojowe
teraz i w najbli¿szej przysz³o�ci. Planowa-
na modernizacja drogi krajowej nr 4 i bu-
dowa autostrady oraz tworz¹cy siê ci¹g ko-
munikacyjny pó³noc - po³udnie z Warszawy
do Krynicy i na S³owacjê, przez nowo wy-
budowany most na Wi�le w miejscowo�ci
Górka, znacz¹co poprawi dostêpno�æ komu-
nikacyjn¹, która bêdzie zachêcaæ inwesto-
rów, u³atwi równie¿ dojazdy do pracy.
Tworz¹cy siê wêze³ komunikacyjny, w któ-
rym przecinaæ siê bêd¹ drogi o znaczeniu
miêdzynarodowym, stwarza du¿e szanse,
ale równie¿ stanowi wyzwanie dla gminy.

Dotyczy ono aktywnego lobbingu i wspie-
rania realizacji planowanych inwestycji
drogowych oraz dalszej rozbudowy infra-
struktury technicznej i spo³ecznej. Do atu-
tów rozwojowych zaliczyæ te¿ trzeba bezpo-
�rednie s¹siedztwo terenów rekreacyjnych,
nieska¿one wielkim przemys³em �rodowi-
sko naturalne, blisko�æ lasów, piêkn¹ rze-
kê Dunajec ze  zbiornikami wodnymi w
Czchowie i Ro¿nowie. Du¿e znaczenie ma
fakt funkcjonowania  takich zak³adów jak
Carlsberg Okocim S.A., Can-Pack S.A.,
Pol-Am-Pack S.A., które miêdzy innymi
promuj¹ miasto. Sprostanie wyzwaniom
rozwojowym wymaga harmonijnego wspó³-
dzia³ania w³adz gminy i powiatu, spraw-
nego dzia³ania aparatu w³adzy, admini-
stracji oraz wsparcia politycznego i
spo³ecznego. Pojawiaj¹ce siê obecnie mo¿-
liwo�ci skorzystania ze �rodków UE daj¹
szanse przyspieszenia niektórych inwesty-
cji, ale równocze�nie wymuszaj¹ koniecz-
no�æ ograniczenia niektórych wydatków
bie¿¹cych oraz tych wydatków inwestycyj-
nych które takiego wsparcia nie uzyskaj¹.
My�lê, ¿e �wiadomo�æ ogromnych zadañ i
odpowiedzialno�æ za ich realizacjê bêd¹
czynnikami mobilizuj¹cymi do wzajemne-
go zrozumienia i wysi³ku na rzecz nasze-
go terenu.

Roman Olchawa
- kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji
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To siê naprawdê wydarzy³o
Elektryk�
2 sierpnia ok. godz. 22 mieszkaniec
Sterkowca otrzyma³ telefoniczn¹ infor-
macjê od swojego s¹siada, i¿ wewn¹trz
jego nowo budowanego domu zauwa-
¿y³ �wiat³o pochodz¹ce z latarki. W³a-
�ciciel wraz ze swoj¹ matk¹ uda³ siê
pod budynek, na parterze którego za-
uwa¿y³ worek wype³niony pociêtymi
kablami elektrycznymi. Z piêtra domu
dobiega³y natomiast ha³asy �wiadcz¹-
ce o tym, i¿ kto� demontuje zamonto-
wan¹ na �cianach instalacjê. Z³odziej
sp³oszony wizyt¹ w³a�ciciela zacz¹³
uciekaæ. Bezskutecznie. Zosta³ przeka-
zany policji, która ustali³a, ¿e rabusiem
jest 34-letni mieszkaniec pobliskich
Wokowic. W trakcie �nocnej roboty�
znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu
(0,9 promila). Mê¿czyznê zatrzymano
w areszcie do czasu wyja�nienia spra-
wy. Straty spowodowane zniszczeniem
instalacji elektrycznej w³a�ciciel osza-
cowa³ na ok. 5 tys. z³.

Popalili�
4 sierpnia, kwadrans po pó³nocy, brze-
ska policja zosta³a telefonicznie poin-
formowana o podejrzanych osobach
znajduj¹cych siê w pobli¿u sklepu �Her-
mes� przy ul. Browarnej. Natychmiast
na miejsce uda³ siê patrol policyjny, w
którego sk³adzie znale�li siê dwaj prze-
wodnicy z psami. Funkcjonariusze za-
uwa¿yli wywa¿one drzwi na zapleczu
sklepu, sk¹d chwilê pó�niej wybieg³o
dwóch mê¿czyzn. Uciekinierzy po
ostrze¿eniu policjantów o mo¿liwo�ci
u¿ycia psa w po�cigu, oddali siê w rêce
stró¿ów prawa. Jak siê okaza³o, mê¿-
czy�ni próbowali dokonaæ kradzie¿y
papierosów (jeden z nich mia³ kilka
paczek w kieszeniach spodni) oraz
sprzêtu komputerowego o ³¹cznej war-
to�ci ponad 2 tys. z³. Komputer w³amy-
wacze mieli ju¿ przygotowany do wy-
niesienia. Obaj sprawcy - mieszkañcy
Brzeska w wieku 19 i 20 lat - znajdo-
wali siê pod wp³ywem alkoholu (0,9
promila i 1,3 promila) i zaraz po schwy-
taniu zostali osadzeni w areszcie.

Bela materia³u
¯ycie pokazuje, i¿ policjant nie bêd¹-
cy na s³u¿bie równie¿ musi byæ czuj-
ny. �wiadczy o tym zdarzenie, które
odnotowano w sierpniu w jednym ze
sklepów tekstylnych w Brzesku.

Funkcjonariusz zauwa¿y³ dwóch
ch³opców, którzy w po�piechu wyno-
sili ze sklepu belê materia³u. O po-
dejrzanym zachowaniu mê¿czyzn po-
informowa³ dy¿urnego Komendy
Powiatowej Policji w Brzesku. W tym
czasie rulon materia³u podró¿owa³ ju¿
samochodem �daewoo nexia�. Po pe-
netracji ulic miasta patrol policji zlo-
kalizowa³ jednak opisany przez �wiad-
ka pojazd. W samochodzie znajdowa³
siê materia³ skradziony ze sklepu, a
dwóch 16-latków (znajduj¹cych siê
pod wp³ywem alkoholu) przyzna³o siê
do pope³nienia przestêpstwa. Zatrzy-
mano ich w Policyjnej Izbie Dziecka,
a sprawê przekazano do Wydzia³u
Rodzinnego i Nieletnich S¹du Rejo-
nowego w Brzesku.

Policyjna ksiêga ¿yczeñ
Policjanci informuj¹, ¿e mieszkañcy
Brzeska mog¹ w siedzibie KPP wype³-
niaæ anonimow¹ ankietê. Tego typu
badania prowadzone s¹ na terenie ca-
³ego województwa ma³opolskiego. Wy-
niki opracowanych ankiet maj¹ pos³u-
¿yæ m.in. ustaleniu poziomu obs³ugi
obywateli przez policjantów, okre�le-
nia czasu reakcji na zg³aszane infor-
macje oraz jako�ci pracy funkcjona-
riuszy. Szczere i rzetelne wypowiedzi
pozwol¹ w przysz³o�ci na wytyczenie
kierunków dokonywanych zmian.
Dotychczas do brzeskiej komendy na-
p³ynê³o ju¿ kilkana�cie wype³nionych
ankiet. Policjanci czekaj¹ na kolejne.

Pracowite wakacje stra¿aków
Spokojnych wakacji na pewno nie mie-
li brzescy stra¿acy. W ci¹gu dwumie-
siêcznej s³onecznej kaniku³y odnoto-
wali oni oko³o 100 interwencji.
Przewa¿a³y wyjazdy do po¿arów traw,
�ciernisk i do usuwania gniazd szer-
szeni oraz os�

***
1 lipca w miejscowo�ci Wrzêpia wy-
buch³ po¿ar budynku mieszkalnego.
Przyczyn¹ wzniecenia ¿ywio³u by³o
prawdopodobnie podpalenie. Spraw-
cy nie zostali jednak ustaleni. Straty
oszacowano wstêpnie na 10 tys. z³.
Dwa dni pó�niej dosz³o do kolejnego
po¿aru w budynku mieszkalnym, tym
razem w Brzesku, przy ul. Jasnej.
Przyczyn¹ zaprószenia ognia by³ nie-
dopa³ek papierosa.

***
9 lipca w Okocimiu, na drodze kra-
jowej nr 75, dosz³o do czo³owego zde-
rzenia samochodu osobowego z ciê-
¿arówk¹. Kierowca prowadz¹cy
�fiata seicento� zgin¹³ na miejscu. W
likwidacji skutków zdarzenia bra³o
udzia³ piêæ zastêpów stra¿aków z
Jednostki Ratowniczo-Ga�niczej
PSP z Brzeska.
Niemal w tym samym miejscu, 25 lip-
ca droga krajowa zebra³a kolejne ¿ni-
wo. W zderzeniu dwóch samochodów
osobowych ranne zosta³y cztery oso-
by, w tym jedno dziecko. Jedna z po-
szkodowanych osób zmar³a w szpita-
lu. W trzech lipcowych wypadkach na
drodze K-75 w okolicach Uszwi i Oko-
cimia zginê³o w sumie a¿ osiem osób.

***
19 lipca dyspozytor stra¿y odebra³
zg³oszenie od mieszkanki miasta, ja-
koby na osiedlu Zielonka by³ wyczu-
walny zapach amoniaku. Natych-
miast skierowano siedem zastêpów
ratowniczych do Zak³adów Piwowar-
skich, w których substancja ta wyko-
rzystywana jest w procesie technolo-
gicznym. Alarm jednak okaza³ siê
fa³szywy.

***
W ostatni dzieñ lipca w Borzêcinie
Dolnym gaszono po¿ar stodo³y, który
zagra¿a³ tak¿e s¹siedniemu budynko-
wi gospodarczemu. W po¿arze znisz-
czone zosta³y maszyny rolnicze i sia-
no, a straty oszacowano na 25 tys. z³.

***
Najprawdopodobniej podpalenie
by³o w sierpniu przyczyn¹ po¿aru kio-
sku na osiedlu Ogrodowa. Dziêki szyb-
kiej interwencji stra¿y sp³onê³a tylko
czê�æ gazet, a straty okaza³y siê nie-
wielkie. Równie¿ podpalenie sta³o siê
przyczyn¹ po¿aru stodo³y w Jasieniu.
Tutaj straty oszacowano na 10 tys. z³.

***
5 sierpnia w wyniku wypadku dro-
gowego na drodze E-40 w Sufczynie
poszkodowanych zosta³o piêæ osób.
W zderzeniu uczestniczy³y samocho-
dy osobowe �peugeot� i �opel�, a przy-
czyn¹ okaza³o siê wymuszenie pierw-
szeñstwa przejazdu przez
kieruj¹cych.

Opracowa³
IRENEUSZ WÊGLOWSKI
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WAKACYJNE WSPOMNIENIE

W tym roku po raz pierwszy Miejski
O�rodek Kultury w Brzesku przej¹³
od Urzêdu Miejskiego rolê organiza-
tora, letniego wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y. Dla dzieciaków z nasze-
go terenu zorganizowano cztery 10-
dniowe turnusy kolonijne w górach
i nad Ba³tykiem.

W doskona³ych warunkach dzieci odpo-
czywa³y w Siano¿êtach nad morzem oraz
w Bia³ym Dunajcu, nieopodal Zakopane-
go. Oferta cieszy³a siê du¿ym powodze-
niem, a z kolonijnych atrakcji skorzysta-
³o 203 dzieci. Kolonie dofinansowywa³
Urz¹d Miejski. Dziêki przekazanym na
wypoczynek funduszom 35 osób skorzy-
sta³o z kolonii bezp³atnie, 65 uczestnikom
w czê�ci dofinansowano pobyt. Program
pobytu by³ bardzo bogaty i urozmaicony.
W Bia³ym Dunajcu dzieciom i m³odzie-
¿y zaszczepiano zainteresowanie piêk-
nem naszych gór, st¹d ca³y szereg wy-
cieczek oznakowanymi szlakami.
Oczywi�cie, zaczê³o siê od poznawania
najbli¿szej okolicy Bia³ego Dunajca; spa-
cerów po miejscowo�ci z wychodzeniem
na punkty widokowe, sk¹d mo¿na by³o
podziwiaæ panoramê Tatr. Nastêpnie 10-
kilometrowy marsz na trasie Bia³y Du-
najec-Gliczarów (tutaj by³a najtrudniej-
sza premia górska Ma³opolskiego
Wy�cigu Górskiego, z któr¹ wielu kola-
rzy nie mog³o sobie poradziæ!) - Poronin
- Bia³y Dunajec. Nie oby³o siê tak¿e bez
kilkukrotnego odwiedzenia Zakopanego,
ze spacerem po Krupówkach, wyjazdem
kolejk¹ na zakopiañsk¹ Guba³ówkê, oraz
przej�ciem Dolin¹ Ko�cielisk¹ ze zwie-
dzaniem jednej z najpiêkniejszych ta-
trzañskich jaskiñ- Jaskini Mro�nej. Ko-
lejna wycieczka to ca³odniowa wyprawa
do najpiêkniejszego zak¹tka polskich
Tatr - Morskiego Oka. Koloni�ci II tur-
nusu mieli tak¿e mo¿liwo�æ obejrzenia

Na koloniach
fajnie by³o...

skoków narciarskich na �redniej skocz-
ni. Zawody odbywa³y siê na igelicie w
ramach pucharu McDonalds�a. Nie oby-
³o siê bez innych atrakcji, z których na-
le¿y wymieniæ: Szko³ê Magii Na Weso³o
(podczas wystêpu zawodowi �czarodzie-
je� uczyli kolonistów prostych i cieka-
wych �sztuczek�), odwiedziny w Gabine-
cie Figur Woskowych, gdzie mo¿na by³o
sobie zrobiæ zdjêcia z
woskowymi postacia-
mi s³awnych ludzi.
Odby³ siê tak¿e dzieñ
sportu, �luby kolonij-
ne (panny m³ode wy-
gl¹da³y naprawdê
czaruj¹co), pokaz
mody kolonijnej, wie-
le konkursów pla-
stycznych, literac-
kich, a ka¿dy dzieñ
koñczy³a dyskoteka
lub ognisko.
Koloni�ci nad Ba³ty-
kiem - oprócz k¹pieli
w morzu - mieli mo¿-
liwo�æ poznawania
nadmorskich miejsco-
wo�ci wczasowych i
turystycznych, w tym
�winouj�cia, Miê-
dzyzdrojów, Ko³obrze-
gu i Trzêsacza. Nie-
w¹tpliw¹ atrakcj¹ by³
te¿ rejs statkiem �Pi-
rat�, a tak¿e mo¿li-
wo�æ zwiedzenia sta-
rego poradzieckiego
lotniska wojskowego.

Kolonijna sonda

Asia, 12 lat: - Mieli�my �wietne wy-
chowawczynie, a pan kierownik by³
znakomitym przewodnikiem w górach.
Wycieczki by³y mêcz¹ce, ale jestem
bardzo zadowolona i ju¿ dzisiaj poje-
cha³abym na kolejny turnus.
Iza, 16 lat: - Bardzo dobre warunki w
obiekcie, dobre domowe jedzenie, in-
teresuj¹cy program i bardzo sympa-
tyczna kadra. ̄ a³ujê tylko, ¿e ze wzglê-
du na wiek nie bêdê mog³a pojechaæ
na kolonie w przysz³ym roku.
Kamil, 11 lat: - Wszystko by³o pod
przymusem. Zbyt du¿o chodzili�my, a
czasu wolnego mieli�my zbyt ma³o...

Dzieci by³y tak¿e nad Jeziorem Turkuso-
wym. Podobnie jak w górach, tak¿e i tu-
taj m³odzie¿ uczestniczy³a w konkursach,
dyskotekach i ogniskach. Wiêkszo�æ
uczestników by³a bardzo zadowolona z
warunków i programu, jaki zapropono-
wali kierownicy kolonii i chêtnie ju¿ te-
raz deklaruje chêæ wyjazdu w przysz³ym
roku.          R.C.

Nad Morskim Okiem.

Sporo ruchu, sportu i zabawy.
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Tegoroczne �Wieczory z muzyk¹ daw-
n¹�, tak jak i inne zwi¹zane z nimi
wydarzenia kulturalne, przebiega³y
�przy chlebie, wodzie i soli�. Bo nie tyl-
ko star¹, dobr¹ muzyk¹, ale i tym ra-
czono wszystkich zamkowych go�ci -
melomanów. Chleby by³y oczywi�cie
dêbiñskie, mineraln¹ wodê �Kinga Pie-
niñska� przywieziono a¿ z Kro�cienka,
a wielkie g³owy soli z bocheñskiej ¿upy.
Organizatorem ca³ego artystycznego
przedsiêwziêcia by³o Muzeum Okrêgo-
we w Tarnowie - oddzia³ Zamek w Dêb-
nie, wspó³organizatorami za� Dêbiñ-
skie Centrum Kultury i Muzeum
Stanis³awa Fischera w Bochni, spon-
sorami natomiast Barbara i Zbi-
gniew Zarywscy z Tarnowa, firma
�Stamar� z Brzeska i Bank Spó³dziel-
czy w Dêbnie.
Preludium do czterech koncertowych
dni by³a impreza plenerowa zatytu³o-
wana ��wiêta Kinga w Dêbnie i Boch-
ni�. Odby³a siê ona tu¿ nad Nied�wie-
dziem, u stóp stoj¹cej na wysokim
kamiennym s³upie barokowej figury
�wiêtej, ufundowanej przez Annê Tar-
³ow¹, która by³a pani¹ na dêbiñskim
zamku w pierwszej po³owie XVIII wie-

Muzyczne wieczory
na zamku

amek w Dêbnie - per³a �redniowiecznej architektury i ozdoba ziemi
brzeskiej przez kolejne dni lipca od 24 do 27 rozbrzmiewa³ muzyk¹ sprzed
wieków. A by³o to podczas koncertów trzeciej edycji �Wieczorów z muzyk¹
dawn¹�, którym duchowo patronowa³a �wiêta Kinga, z³¹czona miejscow¹
tradycj¹ z zamkiem i wsi¹ Dêbno, czego dowodzi jej kamienna figura z
1725 r., stoj¹ca na brzegu rzeki Nied�wied�.

Z

ku. Tutaj to kustosz zamkowego mu-
zeum, Lidia Luchter-Krupiñska, po-
mys³odawczyni i g³ówna organizator-
ka �Wieczorów� przedstawi³a koleje
¿ycia �wiêtej i przypomnia³a legendy
wi¹¿¹ce j¹ z Dêbnem. Uczniowie za�
miejscowej szko³y podstawowej w �re-
dniowiecznych zbrojach odegrali sce-
nê uwolnienia jej z r¹k hordy Tatarów.
Dyrektor Muzeum w Bochni, Jan Fla-
sza, opowiedzia³ bocheñsk¹ legendê o
niej, a dêbiñski proboszcz, ksi¹dz Ma-
rian Majka odmówi³ modlitwê ekume-
niczn¹ za zmar³ych. Dla licznie zgro-
madzonych ko³o figurki mieszkañców
Dêbna, Woli Dêbiñskiej i okolicznych
wsi oraz go�ci z Brzeska, Bochni, Tar-
nowa gra³a orkiestra dêta Kopalni Soli
w Bochni.

W tym roku na zamkowym dziedziñcu
koncertowa³y ju¿ trzy m³odzie¿owe ze-
spo³y wykonuj¹ce utwory instrumen-
talne i pie�ni z czasów �redniowiecza,
epoki renesansu i baroku: �Tiboryus�
z �wieradowa Zdroju, �Canzonetta� ze
Starachowic i �Semibrevis� z Kalisza.
Ze szczególnym aplauzem publiczno-
�ci spotka³ siê wystêp �Tiboryusa�,
grupy w du¿ej mierze rodzinnej, za³o-
¿onej w 1995 roku przez Ryszarda
Dominika Dêbiñskiego. Wykonuje
ona muzykê �redniowiecza i renesan-
su na kopiach dawnych instrumentów,
takich jak sza³amaje, flety, harfa go-
tycka, viola da gamba, dudy i lira kor-
bowa. O wysokim poziomie artystycz-
nym tego zespo³u �wiadcz¹ zdobyte
przezeñ nagrody: Grand Prix festiwa-
lu �Schola Cantorum� w Kaliszu i pod-
czas konkursu muzyki dawnej �Prze-
sz³o�æ dla przysz³o�ci� w Warszawie.
Zespó³ �Semibrevis� za� to grupa
dziewcz¹t, które równie¿ wykonuj¹
utwory �redniowiecznych i renesan-
sowych kompozytorów na rekonstru-
owanych instrumentach. Natomiast
�Canzonetta� jest dziewczêcym zespo-
³em wokalnym. Powsta³ on w 2002
roku przy M³odzie¿owym Domu Kul-
tury w Starachowicach, a dzia³a pod
kierunkiem Bo¿eny Mrózek. Debiu-

towa³ na XXV Festiwalu Muzyki Daw-
nej w Kaliszu, zdobywaj¹c srebrn¹
Harfê Eola.
Pomimo m³odego wieku cz³onków ze-
spo³ów wszystkie one prezentowa³y
bardzo wysoki poziom artystyczny. Nic
zatem dziwnego, ¿e licznie gromadz¹-
ca siê na zamkowym dziedziñcu pu-
bliczno�æ domaga³a siê po ka¿dym kon-
cercie wielokrotnych bisów. Tak te¿
by³o na zakoñczenie koncertu fina³o-
wego, po którym wójt gminy Dêbno,
Grzegorz Bracha, jako wspó³gospo-
darz �Wieczorów z dawn¹ muzyk¹� po-
dziêkowa³ zespo³om, zapraszaj¹c je oraz
zgromadzon¹ publiczno�æ do udzia³u w
przysz³orocznych �Wieczorach�...

Tekst i foto:
ANDRZEJ B. KRUPIÑSKI

Tiboryus

Canzonetta
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WSZYSCY, których
interesuje fotografia
artystyczna, mogli
obejrzeæ w Piwnicy
Brzeskiej wystawê

Ma³gorzaty Du�ko �Osobliwo�ci osobo-
wo�ci�. Otwarcie odby³o siê 11 lipca 2003 r.

MI£O�NICY muzyki dawnej uczest-
niczyli 25 lipca w interesuj¹cym kon-
cercie zespo³ów �Semibrevis� i �Tibory-
us�. M³odzi ludzie, którzy przyjechali
ze �wieradowa i Kalisza, dostarczyli
s³uchaj¹cym niezapomnianych wra¿eñ.
Obydwa zespo³y zademonstrowa³y wy-
soki kunszt, ale publiczno�ci bardziej
podoba³y siê utalentowane artystki z
Kalisza (�Semibrevis�).

MOK po raz pierwszy w Brzesku zorga-
nizowa³ we wspó³pracy z Ranczem Pasja
�Piknik Country�. Sobotni sierpniowy
wieczór sprzyja³ wycieczkom za miasto,
ale mimo to prawie 500 osób znakomicie
bawi³o siê przy d�wiêkach muzyki coun-
try, ale nie tylko. Go�cili�my bowiem na
pikniku, oprócz zespo³ów �Slang� i �Kon-
wój� - tak¿e �Ainu�, który prezentowa³
muzykê indiañsk¹. Cieszy fakt, ¿e na

Co jest grane
w kinie �Ba³tyk�

W (O)�RODKU KULTURY

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

8-12 sierpnia, godz. 18.15
SHOW; POL
Re¿yseria: Maciej �lesicki, wystêpuj¹:
Cezary Pazura, Jerzy Stuhr.
Czarek - drobny oszust i fa³szywy
uzdrowiciel, musi uciekaæ przed ze-
mst¹ mafii. Informacja o naborze do
nowego �reality show� jest dla niego
prawdziwym zrz¹dzeniem losu.

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

22-26 sierpnia, godz. 18.15
GODZINY; USA
Rezyseria: Stephen Daldry, wystêpu-
j¹: Nicol Kidman, Meryl Streep, Julian-
ne Moore.
Historia ¿ycia trzech kobiet ¿yj¹cych w
trzech ró¿nych epokach. Jedna z nich
to znana pisarka, ogarniêta samobój-
cz¹ mani¹, Virginia Woolf. Trzy kobie-
ty, trzy historie i jedna rzecz, która je
³¹czy.

29 sierpnia - 1 wrze�nia, godz. 18.15
SOLARIS; USA
Re¿yseria: Steven Soderbergh, wystê-
puj¹: George Clooney, Natascha McEl-
hone.
Adaptacja ksi¹¿ki Stanis³awa Lema.
Kosmonauta Kris Kelvin l¹duje na sta-
cji badawczej, zawieszonej ponad po-
wierzchni¹ planety Solaris, któr¹ ob-
lewa galaretowaty ocean...

To ju¿ by³o...

OD 5 - 7 WRZE�NIA organizatorzy
Diecezjalnego �wiêta Chleba i Brze-
skich Dni Rodziny - Cech Rzemie�l-
ników oraz Ma³ych i �rednich Przed-
siêbiorców w Brzesku, Dziekan
Dekanatu Brzeskiego, Starosta Brze-
ski i Burmistrz Brzeska, Stowarzysze-
nie Osób Niepe³nosprawnych �Osto-
ja� w Brzesku - zapraszaj¹ do udzia³u
w ró¿nego rodzaju uroczysto�ciach i
spotkaniach.
M.in. w pi¹tek, 5.09, bêdzie mo¿na spo-
tkaæ siê z Romanem Klusk¹, filantropem
i twórc¹ firmy komputerowej OPTIMUS.
Nastêpnego dnia zapraszamy na uroczy-
st¹ mszê �w. dla Jubilatów obchodz¹cych
10-, 20- i 25-lecie zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego. W sobotê tak¿e odbêdzie

... a to dopiero bêdzie

imprezê przychodzi³y ca³e rodziny. Orga-
nizatorzy maj¹ ndziejê, ¿e �Piknik Coun-
try� na sta³e wejdzie do kalendarza let-
nich imprez w Brzesku.

WAKACJE Z MOK. Miejski O�rodek
Kultury przygotowa³ w tym roku wiele
atrakcji dla dzieci, które wakacje spê-
dza³y w Brzesku. Bogata oferta sprawi-
³a, ¿e m³odzi ludzie chêtnie uczestniczyli
w licznych imprezach. By³y te¿ wyciecz-
ki do Borku, Ciê¿kowic, Krynicy i Jam-
nej. Podczas dnia sportowego korzystali
z urz¹dzeñ sportowych, znajduj¹cych siê
na krêgielni. Wychodzili równie¿ na ba-
sen. By³y te¿ wyprawy do Pa³acu Goet-
za i na Rancho �Pasja�. Nie zabrak³o
tak¿e zajêæ tanecznych i plastycznych.
Warto nadmieniæ, ¿e tylko za wej�cie na
basen uczestnicy ponosili symbolicznie
op³aty, bowiem wszystkie inne zajêcia -
³¹cznie z wycieczkami - by³y bezp³atne.
Korzystaj¹c z okazji, dyrekcja MOK ser-
decznie dziêkuje sponsorom, którzy przy-
czynili siê do tego, by dzieci spêdza³y
sympatycznie wakacyjny czas. W�ród
ofiarodawców znale�li siê: stacja paliw
�Jaga�, sklepy �Alti�, �Albert� i pañstwa
Chmurów, cukiernia pañstwa Stefków,
Rancho �Pasja� i TKKF �Sokó³�.

siê powiatowy pikniku integracyjny z
okazji europejskiego roku osób niepe³-
nosprawnych.
G³ówne jednak uroczysto�ci zwi¹zane ze
�wiêtem Chleba odbêd¹ siê w niedzielê
na pl. Kazimierza Wielkiego. Po mszy
�w. czê�æ artystyczn¹ przedstawi zespó³
�Krakowiacy Ziemi Brzeskiej�. Zatañcz¹
te¿ �Jadownicznie� i �Mali Porêbianie�.
Ponadto swe wyroby zaprezentuj¹ miej-
scowi piekarze i cukiernicy. O godz. 17.00
rozpocznie siê Festyn Rodzinny po³¹czo-
ny z degustacj¹ chleba.

20 WRZE�NIA zapraszamy na trady-
cyjn¹ imprezê �Po¿egnanie Lata�, w któ-
rej jak zwykle wyst¹pi¹ znani arty�ci
polskich scen.

SPROSTOWANIE
W wydaniu wakacyjnym BIM-u wspomnienie o Zbigniewie �Bruno� Szulcu zilustrowali-
�my malowid³em, odnalezionym w jednym ze starych magazynów okocimskiego browa-
ru. Praca ta nie by³a jednak - jak omy³kowo podali�my - autorstwa �Bruna�, natomiast
namalowali je pp. Pacewicz i Stec. Za pomy³kê przepraszamy.
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Buduj¹ kanalizacjê
Ju¿ od trzech miesiêcy aktywnie dzia-
³a Spo³eczny Komitet Budowy Kana-
lizacji Pó³nocna-Zachodniej Czê�ci
Osiedla Jagie³³y w Brzesku. Zakres
dzia³añ komitetu obejmuje ulice Wiej-
sk¹, Le�n¹, Zacisze, Poprzeczn¹, Jo-
d³owsk¹, Topolow¹, Elektryczn¹, Let-
ni¹, Wiosenn¹, Malczewskiego,
Kossaka i Grottgera. - Od wielu lat
wszyscy oczekujemy, ¿e w³adze mia-
sta podejm¹ decyzjê o budowie kana-
lizacji na naszym terenie. Jednak nic
siê do tej pory w tej sprawie nie czy-
ni. W zwi¹zku z tym postanowili�my
wzi¹æ inicjatywê w nasze rêce. � pi-
sz¹ za³o¿yciele komitetu w ulotce, któ-
ra zosta³a rozpowszechniona pomiê-
dzy mieszkañcami osiedla.
�Dziennik Polski�, 14 lipca 2003 r.

Pó³rocze w liczbach
Dowództwo Komendy Powiatowej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Brzesku do-
kona³o podsumowania dzia³añ inter-
wencyjnych w pierwszym pó³roczu
bie¿¹cego roku. Wynika z niego, ¿e w
porównaniu z analogicznym okresem
roku ubieg³ego a¿ 105 procent wzros³¹
na terenie powiatu brzeskiego liczba
po¿arów. W przypadku tzw. miejsco-
wych zagro¿eñ odnotowano spadek o
blisko 35 procent. Mniej by³o te¿ alar-
mów fa³szywych.
fa³szywych ile w pierwszym pó³roczu
ubieg³ego roku brzescy stra¿acy uczest-
niczyli w gaszeniu 119 po¿arów, to te-
raz takich akcji by³o a¿ 245. Liczba
miejscowych zagro¿eñ zmala³a ze 156
do 101. W stra¿ackiej ksi¹¿ce meldun-
ków figuruje 9 zapisów dotycz¹cych fa³-
szywych alarmów ( w I pó³roczu 2002
roku � 11).
�Dziennik Polski�, 18 lipca 2003 r.

Uniwersytet w Brzesku
Wydzia³ Edukacji Starostwa Powiato-
wego w Brzesku prowadzi wstêpny na-
bór na studia podyplomowe z zakresu
�Wiedzy o spo³eczeñstwie i rodzinie�
oraz na trzysemestralne studia kwali-
fikacyjne �Historia i wiedza o spo³e-
czeñstwie�. Propozycja ta skierowana
jest g³ównie do nauczycieli. Zajêcia pro-
wadzone bêd¹ w Zespole Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych Nr 1 w Brzesku. Uru-
chomienie w Brzesku zamiejscowego
o�rodka dydaktycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego sta³o mo¿liwe dziêki
porozumieniu zawartemu miêdzy Sta-
rostwem Powiatowym w Brzesku a t¹
uczelni¹.
�Gazeta Krakowska�, 27-28 lipca 2003 r.

TO SIÊ NADAJE DO PRASY

Pomoc dla Kazachstanu
Podczas odpustu w Parafii �w. Jakuba
w Brzesku zbierano pieni¹dze na potrze-
by parafii Oziornoje w Kazachstanie.
�rodki te zostan¹ przeznaczone na bie-
¿¹ce potrzeby tej placówki oraz na pali-
wo aby kap³ani mogli dojechaæ do s¹sied-
nich parafii w równie¿ których pracuj¹.
Podczas homilii, g³oszonych na mszach
�wiêtych w brzeskiej �wi¹tyni ksi¹dz
Janusz Spyrka opowiada³ o swojej pra-
cy w Kazachstanie oraz o warunkach
¿ycia mieszkañców.
�Gazeta Krakowska�, 28 lipca 2003 r.

Jubilat MPEC
Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Brzesku obchodzi w³a�nie 10
lat istnienia pod tak¹ nazw¹. Ciep³o do-
starczane przez spó³kê p³ynie jednako od-
biorców znacznie d³u¿ej. Podczas wczoraj-
szej sesji radni miejscy wys³uchali
sprawozdania z dzia³alno�ci firmy w ostat-
nim okresie. £¹czna moc zainstalowania

�róde³ ciep³a wytwarzanego przez MPEC
wynosi aktualnie 60,6 MW. Odbiorcy ko-
rzystaj¹ z us³ug �wiadczonych przez cie-
p³owniê �Rejonow¹� o mocy 58 MW i 10
kot³owni rozlokowanych na terenie miasta.
Tylko �Rejonowa� wytwarza energiê w opar-
ciu o mia³ wêglowy, wszystkie kot³ownie
korzystaj¹ ju¿ z gazu ziemnego. Ostatnio
przyby³y dwie kot³ownie ogrzewaj¹ce obiek-
ty sportowe � jedna na stadionie Okocim-
skiego, druga w budynku krytej p³ywalni.
£¹czna d³ugo�æ sieci ciep³owniczej w Brze-
sku wynosi blisko 11 kilometrów.
�Dziennik Polski�, 31 lipca 2003 r.

Deficyt w ogrodach
Jest w powiecie brzeskim kilka miejsco-
wo�ci, mieszkañcy których specjalizuj¹ siê
w ogrodnictwie. Produkuj¹ i sprzedaj¹
g³ównie jab³ka, co stanowi g³ówne �ród³o
utrzymania ca³ych rodzin.
W tym roku nie bêdzie jednak weso³o, przy-
znaj¹ sadownicy. Wiele owoców ju¿ wio-
sn¹ opad³o z drzew, inne nie nadaj¹ siê do
spo¿ycia. Mimo wielu kosztownych zabie-
gów pielêgnacyjnych owoce s¹ ma³e, nie
nadaj¹ siê wiêc do sprzeda¿y na gie³dach
i w sklepach. Sadownicy za bezcen bêd¹
musieli je oddaæ jako tzw. spady, wykorzy-

stywane g³ównie do produkcji ró¿norakich
rodzimych nalewek. W³a�ciciele sadów
szacuj¹, ¿e tegoroczne zyski bêd¹ ni¿sze
od ubieg³orocznych nawet o 40 procent.
�Dziennik Polski�, 4 sierpnia 2003 r.

Uradzaj na ³awników
Stanowisko ³awników s¹dowych w gmi-
nie Brzesko okazuje siê nadzwyczaj po-
pularne. Podczas zamkniêtego ostatnio
naboru kandydatów do tej funkcji oka-
za³o siê, ¿e na jedno miejsce w s¹dach
zg³osi³o siê �rednio po trzech chêtnych.
Jesieni¹ samorz¹dy musz¹ podj¹æ decy-
zjê o tym kto konkretnie bêdzie przez
najbli¿sze cztery lata pracowa³ w s¹dach
w charakterze ³awników. Wyniki lipco-
wego naboru kandydatów przesz³y naj-
�mielsze oczekiwania. W rozstrzyganiu
s¹dowych spraw chcia³oby braæ udzia³
130 osób. Tymczasem gmina ma do obsa-
dzenia 44 miejsca w czterech s¹dach. (�)
�Gazeta Krakowska�, 7 sierpnia 2003 r.

Szko³y pod lup¹
Szko³y brzeskie s¹ przygotowane do roz-
poczynaj¹cego siê za kilka dniowego
roku szkolnego � do takich wniosków
doszli samorz¹dowy z Komisji O�wiaty,
którzy przeanalizowali m.in. stopieñ za-
awansowania i przebieg remontów w
placówkach o�wiaty.
Przy okazji radni przygl¹dnêli siê sytu-
acji demograficznej w szko³ach regionu
brzeskiego. Powia³o� optymizmem. - W
zasadzie ¿adnej szkole nie grozi likwida-
cja. Najgorsze za³amanie w liczbie uro-
dzonych dzieci mamy ju¿ chyba za sob¹.
Przeanalizowali�my urodzenia w latach
1996-2003. Wynika z nich, ¿e liczba dzie-
ci nowonarodzonych utrzymuje siê na po-
dobnym poziomie. To zdecydowanie u³a-
twi nam podejmowanie decyzji co do
przysz³o�ci brzeskiej o�wiaty � t³umaczy
przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty brze-
skiej Rady Miejskiej Stanis³aw Migda³.
�Gazeta Krakowska�, 23-24 sierpnia 2003 r.

TSA na ranczu
W sobotni wieczór ranczo �Pasja� by³o
aren¹ jednego z najciekawszych koncer-
tów, jaki odby³ siê w ostatnich latach w
Brzesku. Muzycy tworz¹cy �Tajne Sto-
warzyszenie Abstynentów� udowodnili,
¿e muzyczna m³odzie¿ ¿yj¹ca w tym kra-
ju z rocka mo¿e nadal wiele siê od nich
nauczyæ. Jurek Gardziel, który by³ po-
mys³odawc¹ �ci¹gniêcia TSA do Brzeska,
mo¿e trwaæ w poczuciu satysfakcji. Kon-
cert Marka Piekarczyka i spó³ki móg³, a
nawet musia³ siê podobaæ.
�Dziennik Polski�, 25 sierpnia 2003 r.
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MÓJ PIÊKNY OGRÓD

Urz¹d Miejski w Brzesku oraz Ma³opolski O�rodek Doradztwa Rolniczego - Biuro Powiatowe w Brzesku s¹
w tym roku organizatorami II edycji konkursu �Mój Piêkny Ogród�. Do udzia³u w nim zg³osi³o siê kilkuna-
stu mieszkañców gminy, którzy mog¹ pochwaliæ siê tworzeniem ciekawej architektury, pomys³owo�cii dba-
³o�ci¹ o najbli¿sze otoczenie swego domu. Patronat nad konkursem obj¹³ burmistrz Brzeska.
G³ównym celem konkursu by³a przede wszystkim poprawa estetyki gospodarstw domowych - budynków,
ogrodów i przyleg³ych terenów. Obecnie panuje swoistego rodzaju moda na ciekawe i estetyczne urz¹dza-
nie otoczenia posesji. Jak oceni³a komisja konkursowa, mieszkañcom gminy pomys³ów nie brakuje. Dlatego
te¿ postanowiono wszystkich uczestników wyró¿niæ równorzêdnymi nagrodami. Poni¿ej prezentujemy kil-
ka, bior¹cych udzia³ w konkursie, ogrodów, które dla w³a�cicieli stanowi¹ tak¿e miejsce wypoczynku
i rekreacji.

Parada ogródków

Joanna Ciê¿ak z Jadownik - jest
w³a�cicielk¹ ogrodu urz¹dzonego ze
smakiem, w którym zieleñ stanowi
niepowtarzalne t³o dla zlokalizowa-
nej z ty³u altany.

Ewa Be³¿ek z Mokrzysk - uwaga
komisji oceniaj¹cej skupi³a siê na
³adnie urz¹dzonej alejce ogrodo-
wej wraz z krzewami, lampiona-

mi i kamienn¹ palisad¹.

Barbara Pacura z Mokrzysk - po-
siada dwa wspaniale urz¹dzone
oczka wodne wraz z bogat¹ ro�lin-
no�ci¹ i fontannami.

Leokadia Majczak z Brzeska -
posiada niepowtarzalny, pomys³o-

wo wykonany k¹cik historyczny
otoczony zieleni¹.


