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Nie ustają protesty mieszkańców ulic, przy których planowany
      jest zjazd z budowanej autostrady A4. Perspektywa zamiany

w ruchliwą arterię dotychczas spokojnej drogi, przy której szcze−
gólnie w ostatnich latach wyrosły utopione w zieleni urokliwe posesje, budzi zrozumiały
niepokój. Problem jednak w tym, że przeniesienie trasy zjazdu w inne miejsce, sugero−
wane przez protestujących, nie załatwi sprawy bez poniesienia konsekwencji, których
koszt może znacznie przewyższać straty, związane z możliwym obniżeniem dotychcza−
sowego komfortu mieszkańców „zagrożonych” terenów. Oczywiście, w tych hipotetycz−
nych kalkulacjach projektodawcy innego usytuowania zjazdu a priori zakładają przy−
zwolenie właścicieli tych działek, na które chcieliby zepchnąć ten nieszczęsny dwukilome−
trowy odcinek drogi. Samorząd lokalny i burmistrz stają więc przed poważnym
dylematem. I wcale nie dlatego, że poza dyskusją jest argument, jakoby zainteresowani
nie wiedzieli, iż droga wiodąca dzisiaj wprost do lasu, już ponad dwadzieścia lat temu
wskazywana była w planach przestrzennego zagospodarowania jako trasa mająca
połączyć miasto z autostradą. Z pewnością też nie jest w interesie radnych i burmi−
strza dzielenie mieszkańców Kopalin. Wreszcie, nie można posądzać lokalnej władzy
o to, że ma gdzieś zdrowie mieszkańców i stan naturalnego środowiska. Warto nato−
miast pamiętać, że cała odpowiedzialność za podjęcie takiej czy innej decyzji spadnie nie
na parlamentarzystów, wojewodę i innych polityków, których deklaracje dzisiaj nic nie
kosztują, lecz na miejscowych decydentów...

Poszukiwanie kompromisu rozpoczęło zorganizowane 12 sierpnia zebranie osiedlo−
we, w którym, oprócz sygnatariuszy protestu, udział wzięli przedstawiciele władz

miejskich oraz reprezentanci GDDKiA i Nadleśnictwa Brzesko (ich pisemne stanowiska
przedstawiamy na str. 4 i 5). Znalezienie jednak alternatywnego rozwiązania, które
satysfakcjonowałoby protestujących i zarazem nie oddaliłoby w bliżej nieokreślonym
czasie tak bardzo potrzebnej całej gminie inwestycji drogowej, wydaje się póki co nie−
możliwe. Mieszkańcy okolic ulicy Leśnej nie przewidują ustępstw, czemu dali wyraz
podczas wspomnianego zebrania. Natomiast władze gminy i inwestorzy, uwzględnia−
jąc realia obowiązujących procedur oraz niemal pewne pojawienie się sprzeciwu miesz−
kańców z innych rejonów gminy, nie potrafią znaleźć bezkolizyjnego rozwiązania. Tym
bardziej, że po beznadziejnie długich oczekiwaniach na budowę autostrady, teraz, kiedy
istotnie rysuje się wizja realizacji projektu już za trzy, cztery lata, szansy przegapić nie
wolno. Szansy dla całej brzeskiej społeczności, w tym także – co może dzisiaj brzmi
demagogicznie – dla czujących się zagrożonymi.

Powstaje impas, na którym istotnie może stracić cała gmina. Ale byśmy wszyscy
kiedyś nie znaleźli się w lesie, może jednak warto na bazie istniejącego już planu

zrobić wszystko, by uciążliwości mogące pojawić się dla sąsiadujących z rzeczoną arte−
rią, zmniejszyć do minimum. Nowoczesne technologie przecież na to pozwalają. Ko−
nieczna jednak jest dobra wola z obu stron konfliktu, którego tak de facto nie ma i być
nie powinno. Brzesko – mieszkańcy i lokalna władza – stanęło wszak przed wielką
próbą. Czy wychodząc z niej dowiedzie, że kieruje się rozsądkiem i nadrzędnym do−
brem ogółu, czy też kłócąc się o detale, przegra pryncypia? Jedno jest pewne – w prawi−
dłowo pojętym interesie społecznym konieczne jest takie rozwiązanie, w którym i wilk
będzie syty, i owca cała. Do konsensu zaś można dojść jedynie w drodze rozmów i nego−
cjacji. Sierpniowe zebranie – miejmy nadzieję – takim debatom dało początek.

Marek Latasiewicz

Droga do lasu
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Poniżej przedstawiamy stanowisko mieszkańców ulic, przy których plano−
wany jest zjazd z budowanej autostrady A4. Publikowane poniżej ich pismo
zostało przesłane m.in. do burmistrza Brzeska, Generalnej Dyrekcji Dróg Kra−
jowych i Autostrad oraz lokalnych mediów. Mieszkańcy ulicy Leśnej, Wiej−
skiej, Poprzecznej, Zacisze i użytkownicy ogródków działkowych „Pod Dę−
bem” przedstawili swe racje, wyrażając obawy w związku z planowaną reali−
zacją drogowej inwestycji. Ale odpowiedź zarówno GDDKiA, jak i Nadleśnictwa
Brzesko nie usatysfakcjonowała protestujących. Jednak obecna rozbieżność
argumentów nie przesądza znalezienia kompromisu. Ale nad emocjami górę
musi brać rozsądek i dobrze rozumiany interes społeczny…

Zwracamy się do Pana Burmistrza z prośbą
o ponowne i wnikliwe rozpatrzenie sprawy
układu sieci dróg, a szczególnie lokalizacji
„węzła Brzesko” związanego z budową zjaz−
du i dojazdu do autostrady ulicą Leśną. Pra−
widłowe rozwiązanie powinno uwzględniać
zabezpieczenie mieszkańców tego regionu,
a szczególnie ulic Leśnej, Wiejskiej, Poprzecz−
nej, Zacisze przed niszczącym wpływem hała−
su i zanieczyszczeń środowiska, jakie wystą−
piłyby w przypadku realizacji przedsięwzię−
cia według dotychczasowej koncepcji
zaproponowanej przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
Zmiana układu sieci dróg tranzytowych nie−
sie zagrożenie w postaci całodobowego wzmo−
żonego ruchu pojazdów. W artykule TEMI
„Autostrada coraz bliżej” projektant stwierdza:
„pozostaje nadzieja, że przebieg nowych arte−
rii komunikacyjnych i odizolowanie ich od
siedzib ludzkich zostanie wyjątkowo mister−
nie zaprojektowana bez uciekania się do po−
szukiwań oszczędności na etapie ich realiza−
cji kosztem komfortu życia brzeszczan”. Ni−
czego więcej nie pragniemy, jak właśnie takiego
rozwiązania. Niestety, dalej w tym samym
artykule stwierdza się, że jednak nastąpi „ko−
niec sielanki ulicy Leśnej”.
Koniec sielanki ma polegać na tym, że „część
domów usytuowanych w miejscu niezwykle
spokojnym, nagle znajdzie się w pajęczynie
wyjątkowo ruchliwych arterii. A to wszystko
będzie wymagało wielu wyrzeczeń od miesz−
kańców miasta.
Panie Burmistrzu, to wszystko dotyczyć bę−
dzie wyłącznie mieszkańców ulic: Leśnej, Wiej−
skiej, Poprzecznej, Zacisze. Ulica Wiejska zo−
stanie w połowie przecięta i naprawdę skoń−
czy się sielanka, bo stworzone zostaną warunki
dla wszystkich mieszkańców tego rejonu pod
każdym względem katastrofalne. Wyrażamy
w tym miejscu ostry protest, a jednocześnie
prosimy o zaprzestanie prac nad tym projek−
tem. W rejonie ulic Wiejskiej i Leśnej, gdzie
znajduje się duże skupisko zabudowań (po−
nad sto domów), sklepy i przystanek BUS,
powstanie bardzo ruchliwe skrzyżowanie.
Każdy mieszkaniec kilkakrotnie w ciągu dnia
przemierza ten odcinek drogi, codziennie prze−
kracza ją ponad 100 dzieci w drodze do szko−
ły i kościoła. W obrębie skrzyżowania rosną
prawie kilkusetletnie dęby i lipy. Dęby są po−
mnikami przyrody i chroni je prawo polskie.
Żądamy przestrzegania tego prawa! W tym
obszarze obecnie spokojnym i niezagrożonym
ekologicznie, nie będzie można uprawiać wa−

Tylko nie Leśną!
rzyw w ogródkach przydomowych, zagrożo−
ne będą również ogródki działkowe „Pod Dę−
bami” wraz z drzewami owocowymi, upra−
wami i rekreacją. Tak więc skutki tego przed−
sięwzięcia będą nieodwracalne dla wielu
mieszkańców i należy zrobić wszystko, aby
nie doprowadzono do realizacji tak planowa−
nego przedsięwzięcia.
Koncepcja dotychczasowa przedstawiona
w prasie jest zupełnie niezgodna z wypowie−
dziami zamieszczonymi w „Gazecie Krakow−
skiej” z dnia 19.04.2004 r., w której to stwier−
dzono – i bardzo słusznie – że „Skierowanie
samochodów przez centrum Mokrzysk było−
by niedopuszczalne ze względu na wyburze−
nia wielu budynków”. Pytanie nasze brzmi:
dlaczego takiego sposobu rozumowania i roz−
wiązania nie można było zastosować w sto−
sunku do „węzła Brzesko”. W dalszej części
stwierdza się, że cała ulica Leśna zostanie
całkowicie zbudowana od nowa. Powstanie
szeroka jezdnia ze wzmocnioną podbudową,
chodnikami, ekranami akustycznymi oraz
wielopoziomowe skrzyżowanie z linią kole−
jową. Chciałoby się tylko zapytać czy zostały
opracowane szczegółowe kosztorysy tego roz−
wiązania i czy zostało rozpatrzone alterna−
tywne rozwiązanie. Ekrany, chodniki, estaka−
dy nie rozwiążą i nie załatwią problemów
z natężeniem ruchu samochodowego oraz
szczególnie problemów środowiska. Dla miesz−
kańców szczególnie ulic Wiejskiej i Leśnej stwo−
rzone zostaną takie warunki, że mieszkający
tu od pokoleń ludzie będą żałowali, że kiedy−
kolwiek się tu osiedlili. Należy dodać, że
z tych terenów pochodzi dużo osób rozsia−
nych w całej Polsce, zamieszkujących w du−
żych aglomeracjach Warszawy, Krakowa, Po−
znania i Śląska, którzy odwiedzają swoje ro−
dziny wraz z dziećmi i wnukami korzystając
z dobrych warunków do wypoczynku i re−
kreacji. Po realizacji inwestycji według do−
tychczasowych założeń i ustaleń, przyjazd ich
i pobyt nie będzie miał żadnego sensu.
Jeżeli można z zadowoleniem przyjąć mądre
rozwiązanie problemu Mokrzysk, to niestety,
nie można tego uczynić dla przedstawionego
rozwiązania „węzła Brzesko”, chociaż wiado−
mo, że Brzesko jest w o wiele trudniejszej sy−
tuacji ekologicznej. Uważamy, że nie dokona−
no żadnej poważnej analizy w tym zakresie,
nie podano rozwiązań alternatywnych, a zna−
leziono najprostsze rozwiązanie nie licząc się
z ludźmi zamieszkałymi tutaj od pokoleń, nie
konsultując się z mieszkańcami.

Pismo nasze można było zredagować do Pana
dopiero po ukazaniu się i zapoznaniu z arty−
kułami w prasie wojewódzkiej i lokalnej:
– „Gazeta Krakowska” z dn. 19.04.2004 r. –
„Podwójny węzeł – nowe decyzje w sprawie
zjazdu z autostrady”
– „TEMI” z dn. 28.04.2004 r. – „Autostrada
coraz bliżej”
– „Magazyn Informacyjny Brzesko” z dn.
05.04.2004 r.
Do tej pory nie byliśmy świadomi tego, co
nas czeka, że nastąpi „koniec sielanki”.
W związku z tym uważamy, że jeszcze jest czas,
a może to ostatni dzwonek, aby ponownie,
szczegółowo i wnikliwie przeanalizować „węzeł
Brzesko”. Raz popełniony błąd w tej materii
już nigdy nie będzie możliwy do naprawie−
nia. Brzesko posiada złe rozwiązanie powsta−
łe przy budowie obwodnicy w rejonie ulic
Mickiewicza, Browarnej i Okocimskiej. Na−
leży zrobić wszystko, aby nie popełnić o wiele
gorszego błędu przez realizację istniejącej kon−
cepcji dojazdu do autostrady. Uważamy, że
można wykonać całą inwestycję bez ekranów,
chodników, wielopoziomowych skrzyżowań,
bez zagrożenia dla mieszkańców w/w ulic
prowadząc trasę dojazdową według naszej pro−
pozycji. Można tego dokonać prowadząc nową
trasę przez tereny bez żadnej infrastruktury.
Proponowane przez nas rozwiązanie, to bu−
dowa nowego odcinka drogi, który będzie nie
tylko zjazdem i dojazdem do autostrady, ale
równocześnie małą obwodnicą północno – za−
chodniej części Brzeska. W/w rozwiązanie (w
dwóch wariantach) naniesione kolorem czer−
wonym na planie Brzeska dołączamy jako za−
łącznik do niniejszego pisma. Jeżeli cała uli−
ca Leśna ma być budowana od nowa, to aż
się prosi, aby wybudować od nowa ostatnią
część trasy dojazdowej według naszej propo−
zycji, co pozwoli maksymalnie ograniczyć za−
grożenia wynikające z całodobowego ruchu
tranzytowego.
PS. Innych wypowiedzi Pana Burmistrza,
oprócz tych zamieszczonych w prasie, a przy−
toczonych przez nas nie znamy. Stwierdzamy,
że do tej pory nikt z urzędu nie konsultował
się z mieszkańcami zainteresowanych ulic
w celu szczegółowego zapoznania z propono−
waną wizją. W związku z powyższym ocze−
kujemy od Pana odpowiedzi na piśmie
w przedmiotowej sprawie.

Mieszkańcy ulic: Leśnej, Wiejskiej,
Poprzecznej, Zacisze, użytkownicy ogródków

działkowych „Pod Dębami”.

Zebranie osiedlowe 12 sierpnia zakończyło się
złożeniem wniosku o ponowne opracowanie trasy
zjazdu z autostrady z uwzględnieniem propozycji

złożonej przez mieszkańców ul. Leśnej.
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W związku z otrzymanym pismem, za−
wierającym wystąpienie mieszkańców
ulicy Leśnej, Wiejskiej, Poprzecznej, Za−
cisze i użytkowników ogródków działko−
wych „Pod Dębami” dotyczącym plano−
wanego połączenia węzła „Brzesko” w cią−
gu autostrady A4 poprzez ulicę Leśną
z drogą krajową nr 4 w Brzesku (...) przed−
stawiam poniżej opinię w przedmiotowej
sprawie.Obawy mieszkańców w/w ulic
związane są przede wszystkim ze wzmo−
żonym ruchem, jaki nastąpi po przebu−
dowie ul. Leśnej oraz jego oddziaływa−
niem na środowisko (hałas, spaliny). Pra−
gnę wyjaśnić, że przepisy wynikające
z ustawy „Prawo ochrony środowiska” na−
kładają na inwestorów budowy i rozbu−
dowy dróg warunki, które należy spełnić
dla ograniczenia negatywnego wpływu
drogi na środowisko. Warunki takie wy−
nikać będą z raportu, który należy opra−
cować na etapie decyzji lokalizacyjnej oraz
uszczegółowić przed podjęciem dalszego
etapu projektowego.Proponowana przez
mieszkańców budowa nowego odcinka dro−
gi przenosi problem jej oddziaływania
w inny teren, co prawda o mniejszej gę−
stości zabudowy, niemniej jednak powo−
dujący inne problemy i zwiastujący tak−
że możliwość protestów właścicieli nie−
ruchomości, przez które proponowana
trasa miałyby przebiegać (a która nigdy
tam nie była planowana). Ulica Leśna
od wielu lat stanowiła pas rezerwy prze−
znaczony do połączenia z projektowaną
autostradą A4, zapisany w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzenne−
go oraz w świadomości społecznej. Opra−
cowany w 1998 roku Projekt Wstępny au−

Odpowiadając na prośbę z dnia
17.07.2004 r. dotyczącą wsparcia prote−
stu mieszkańców ul. Wiejskiej, Poprzecz−
nej i Zacisza w sprawie budowy zjazdu
z autostrady do trasy A−4 ulicą Leśną,
Nadleśnictwo Brzesko w uzgodnieniu
z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwo−
wych w Krakowie uprzejmie informuje, że
nie podziela stanowiska zawartego w pi−
śmie. Koncepcja budowy autostrady i jej
połączenia z istniejącą siecią dróg istnieje

tostrady A4 Kraków – Tarnów oraz do−
kumentacja do decyzji o ustaleniu loka−
lizacji autostrady (ULA) uwzględniała lo−
kalizację węzła „Brzesko” w dostosowa−
niu do obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gmi−
ny, tj. dowiązanie się z węzłem do ul.
Leśnej, która miała stanowić przełożony
ciąg ówczesnej drogi krajowej 768 (obec−
nie od 1.01.1999 r. drogi wojewódzkiej).Re−
asumując przedstawiam poniżej w skró−
cie niektóre problemy, jakie niesie za sobą
proponowana przez mieszkańców nowa
trasa łącznika:* podział lasu i wyłącze−
nie gruntów z produkcji leśnej – koniecz−
ność uzyskania zgody właściwej regional−
nej dyrekcji Lasów Państwowych;* wyłą−
czenie gruntów z produkcji rolnej –
konieczność uzyskania zgody na to wyłą−

Alternatywne
przeniesienie problemu

czenie na szczeblu ministerialnym;* pro−
ponowana trasa dzieli istniejący zakład
hodowlany – możliwość nieuzyskania
zgody właściciela – ograniczenie produk−
cji;* konflikty związane z mieszkańcami,
których nieruchomości i budynki znajdu−
ją się w pobliżu proponowanej trasy;* wy−
dłużony znacznie czas realizacji połącze−
nia z węzłem autostrady.Wobec w/w pro−
blemów argumentami, które zdaniem tut.
Oddziału GDDKiA przemawiają za utrzy−
maniem trasy łącznika po śladzie ul.
Leśnej są następujące fakty:* istnieje już
ciąg drogi – konieczność jedynie moder−
nizacji i rozbudowy z uwzględnieniem wy−
maganych przepisów technicznych i ochro−
ny środowiska;* istniejąca w planie za−
gospodarowania przestrzennego rezerwa;*
w świadomości społecznej trasa łączni−
ka autostrady z drogą krajową nr 4 prze−
biegała i przebiega przez ul. Leśną;* część
terenów należy do miasta.

Dyrektor Oddziału GDDKiA
Mgr Zbigniew Rapciak

Nadleśnictwo
przeciwne wycince

od ponad 20 lat i jest uwzględniona
w planie zagospodarowania przestrzen−
nego Miasta Brzesko, zatwierdzonego
Uchwałą Nr XVII/135/92 Rady Miasta
i Gminy Brzesko z dnia 26.03.1992 r. Za−
projektowany w ciągu autostrady tzw.
Węzeł Brzeski (zjazd i wjazd na autostra−
dę) jest dostosowany do już wybudowa−
nej obwodnicy będącej częścią drogi kra−
jowej N. Sącz – Kraków. Zdaniem Nad−
leśnictwa węzeł i zjazd jest usytuowany

prawidłowo. Dyskusja nad alternatywa−
mi przebiegu zjazdu winna toczyć się
przed wydaniem decyzji zatwierdzającej
lokalizację autostrady. Istniejąca ulica
Leśna jest słabo zabudowana, łączy się
bezpośrednio z obwodnicą na N. Sącz. Za−
proponowana trasa zjazdu przez las i łą−
ki wydłuża trasę tego zjazdu o około 1400
m, oraz zwiększa wycinkę lasu o dalsze
2 ha w tym na większym odcinku przez
105 letni drzewostan dębowy. Biorąc po−
wyższe pod uwagę Nadleśnictwo nie tyl−
ko nie może poprzeć protestu, ale jest
przeciwne tego rodzaju działalności.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko
Nadleśniczy mgr inż. Zdzisław Kamiński

W tym miejscu planowany jest zjazd z A4. Fot. M. Kotfis
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W bieżącym roku w gminie Brzesko
realizowanych jest wiele inwestycji,
z których najkosztowniejsze są te,
związane z rozbudową sieci kanaliza−
cyjnej. Równocześnie prowadzone są
prace w Okocimiu, Jasieniu i Brzesku
w ramach programu PHARE 2002,
a także roboty przy wymianie i prze−
budowie istniejącej sieci w centrum
miasta, rozpoczęto jednocześnie przy−
gotowania do skanalizowania Pomia−
nowskiego Stoku. Zakończenie pierw−
szego z tych zadań zaplanowano na
2005 rok. Radni omówili również in−
westycje drogowe – przy budowie ul.
Jasnej, budowie parkingu przy ul.
Czarnowiejskiej oraz przebudowę
skrzyżowania ulic Okulickiego –
Czarnowiejska – Królowej Jadwigi
i skrzyżowania Solskiego – Legionów
Piłsudskiego – Staromiejska. Zada−
nie to, przy udziale budżetu Zarządu
Dróg Wojewódzkich i powiatu, ma się
zakończyć w przyszłym roku. Kierow−
nik Wydziału Infrastruktury Technicz−
nej i Komunalnej, Roman Olchawa
określił ponadto szczegółowo etapy
wykonania wielu innych inwestycji,
takich chociażby jak: dokończenie bu−
dowy sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w Jasieniu, renowacja
zabytkowego muru przy ul. Głowac−
kiego, budowy wodociągu w Buczu oraz
wielu innych.
Radni fragment debaty poświęcili też
protestom związanym z planowanym
przebiegiem autostrady i zjazdu z niej
poprzez ulicę Leśną. Władze miasta
otrzymały od mieszkańców ulic: Wiej−
skiej, Leśnej, Poprzecznej, Zacisze
i ogródków działkowych pełen żalu list,
w którym domagają się przesunięcia
zjazdu z węzła autostradowego „Brze−
sko” poza zabudowania osiedla. Uwa−
żają oni, iż włączenie ulicy Leśnej do
ciągu drogi krajowej nr 75 odbije się
negatywnie na komforcie życia miesz−
kających w tym rejonie osób. Zapropo−
nowali oni tym samym, aby drogę po−

Inwestycje
pod lupą

Radni nie mają wolnego. W środku wakacji, 28 lipca, obradowali pod−
czas kolejnej w tym roku sesji Rady Miejskiej. W programie debaty zna−
lazły się sprawy dotyczące analizy wykonania inwestycji gminnych, pod−
dano także ocenie funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Po−
wiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uchwalono ponadto nowe stawki
opłat za parkowanie w wyznaczonych strefach miasta.

prowadzić w rejonie Stacji Hodowli
i Unasieniania Zwierząt, pomiędzy
Brzeskiem i Jasieniem. Protestem
zdziwiony jest Zbigniew Rapciak, dy−
rektor oddziału południowo−wschod−
niego Generalnej Dyrekcji Dróg Kra−
jowych i Autostrad w Krakowie, który
przesłał swoją odpowiedź na stawia−
ne przez mieszkańców zarzuty. – Oba−
wy związane ze wzmożonym ruchem
pojazdów i uciążliwościami są nieuza−
sadnione. Prawo ochrony środowiska
nakłada na inwestora warunki, które
trzeba spełnić. Ponadto przesunięcie
zjazdu w miejsce, gdzie nie był on
wcześniej planowany, także spowodu−
je powstanie kolejnych protestów wła−
ścicieli nieruchomości. Dodatkowo trze−
ba byłoby dokonać podziału lasu, wy−
łączyć pewne grunty z produkcji rolnej,
uzyskać zgodę zakładu hodowlanego,
a tym samym wydłużyć czas realiza−
cji połączenia drogi krajowej nr 4 z wę−
złem. (Cały tekst pisma dyr. GDDKiA
przedstawiamy w innym miejscu.)
Radni uchwalili również nowe staw−
ki za parkowanie pojazdów w cen−
trum miasta. Za pozostawienie sa−
mochodu w płatnej strefie na czas do
15 minut trzeba będzie zapłacić 50
gr, do 30 minut – 1 zł, natomiast za
pierwszą godzinę – 1,50 zł. Druga
godzina postoju kosztować będzie kie−
rowców 1,80 zł, trzecia 2 zł, a każda
kolejna 1,50 zł. Na zakup miesięcz−
nej karty abonamentowej trzeba z ko−
lei wydać 75 zł. Autorzy uchwały taką
decyzję umotywowali tym, iż stawki
za postój w centrum nie były podno−
szone od 2001 r. i w niewielkim stop−
niu pozwalały wygospodarować środ−
ki na drogi gminne. Ponadto opłaty
są teraz zbliżone do pobieranych w in−
nych miastach o podobnej ilości
mieszkańców.
Posiedzenie kolejnej sesji wyznaczo−
no na 8 września br.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Po wielu miesiącach starań powoła−
nie do życia szkoły wyższej w Brzesku
stało się faktem. Wraz z otwarciem
placówki wzrośnie prestiż miasta,
a świeżo upieczeni studenci będą
mogli kształcić się w miejscu swego
zamieszkania, co ma niebagatelne zna−
czenie dla „kieszeni” młodych ludzi.

Pomysł innowacyjny
Wniosek Tarnowskiego Centrum Eduka−
cji sp. z o. o. w Tarnowie o utworzenie nie−
państwowej Małopolskiej Szkoły Wyższej
z siedzibą w Brzesku uzyskał pozytywną
opinię Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej 23 czerwca 2004 roku.
Same jednak przygotowania do powoła−
nia uczelni trwały od ubiegłorocznej jesie−
ni. Studia prowadzone będą w systemie
dziennym, wieczorowym i zaocznym w bu−
dynkach użyczonych przez władze miasta
i powiatu. Założyciele szkoły podkreślają,
że utworzenie placówki nie jest sprawą
prostą. Ministerstwo Edukacji prowadzi
ostrą selekcję, gdyż kraj jest już nasycony
prywatnymi uczelniami, a pozwolenie na
działalność otrzymują wyłącznie uczelnie
opierające program swej działalności na
innowacyjnych pomysłach. To wszystko
przedstawione zostało w przedłożonej ko−
misji koncepcji kształcenia, planie studiów
i programów nauczania.

Samorząd wspiera
Pomysłodawcy projektu podkreślają przy−
chylność lokalnego samorządu, miejscowych
przedsiębiorstw, a także innych instytucji
społecznych, jak chociażby brzeskich para−
fii. Pomoc w organizacji szkoły obiecali m.in.
ks. dziekan Zygmunt Bochenek oraz
proboszcz parafii w Szczepanowie, ks. Wła−
dysław Pasiut. – Od początku byłem przy−
chylny idei powstania w Brzesku szkoły
wyższej. Cieszę się, że zacznie ona wresz−
cie działać. Samorząd wspiera tę inicjaty−
wę, bo tutejsza młodzież, z przyczyn eko−
nomicznych, nie zawsze może dojeżdżać do
dużych ośrodków akademickich – uważa
burmistrz miasta Jan Musiał.
Ale czy szkoła tego typu ma rację bytu
i szansę powodzenia w środowisku niespeł−
na dwudziestotysięcznego miasta? Współ−
założyciel szkoły i zarazem jej rektor –
profesor Stanisław Lis twierdzi, że tak.
– Badania rynku wykazały, iż istnieje
zainteresowanie tego typu studiami
w Brzesku. Atutem są przede wszystkim
koszty utrzymania studentów, które są
znacznie niższe w porównaniu z większy−
mi miastami – twierdzi Lis.

W przyszłości magistrzy
Absolwent Małopolskiej Szkoły Wyższej
otrzyma tytuł zawodowy licencjata na kie−
runku ekonomicznym o specjalności: mię−
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to do Brzeska!
dzynarodowe stosunki ekonomiczne. Nie−
wykluczone, że za trzy lata będzie można
studiować nadal na kierunkach magister−
skich. Uczelnia zamierza bowiem wystą−
pić o pozwolenie na tego typu kształcenie.
– Ilość telefonów do punktu informacyjne−
go świadczy o dużym zainteresowaniu stu−
diami w Brzesku. Wiadomo, absolwenci
tutejszych szkół średnich będą mogli kon−
tynuować naukę, nie wyjeżdżając z mia−
sta – mówi prof. Stanisław Lis. Program
nauczania jest nader interesujący. Każdy
ze studentów zapozna się ze współcze−
snym środowiskiem międzynarodowym,
koncentrując się zwłaszcza na wiedzy
i umiejętnościach niezbędnych na rynku
pracy po przystąpieniu Polski do Unii Eu−
ropejskiej. Absolwenci będą posiadać zdol−
ność podejmowania samodzielnej działal−
ności gospodarczej zarówno na rynku kra−
jowym, jak i zagranicznym. Kształcenie
w tej specjalności stworzy typ nowoczesne−
go menedżera międzynarodowego, umie−
jącego rozwiązywać zarówno problemy go−
spodarki z zakresu szeroko rozumianej
międzynarodowej współpracy gospodar−
czej. Celem specjalności dostępnej w brze−
skiej Małopolskiej Szkole Wyższej jest
wykształcenie specjalistów merytorycznie
przygotowanych do pracy na rynku global−
nym, a w szczególności w europejskim ob−
szarze gospodarczym, w którym przecież
mieści się także nasz kraj.

Bezstresowy nabór
Twórcy uczelni zapytani o sposób rekru−
tacji pierwszych studentów uspokajają. –
Jest już zbyt późno, by przeprowadzać
egzaminy czy rozmowy ze wszystkimi chęt−
nymi. O przyjęciu decydować będzie oka−
zane świadectwo dojrzałości. Nie ukry−
wam, iż jest to szansa dla wszystkich
tych, którym nie powiódł się start do in−
nych uczelni – wyjaśnia rektor.

– W pierwszym roku zamierzamy kształ−
cić od 200 do 300 studentów i wydaje się,
że znajdziemy tylu chętnych. W czerwcu
szkoły średnie powiatu opuściło 1670 ab−
solwentów, a większość z nich zamierza
kontynuować naukę – dodaje Bożena
Szołtysek, prezes zarządu Tarnowskiego
Centrum Edukacji.
Miesięczne czesne w brzeskiej uczelni wyno−
sić ma na studiach dziennych 300 zł, a na
zaocznych 350 zł, przy czym opłata ta będzie
pobierana przez dziesięć miesięcy w roku.

Renomowani wykładowcy
Wykładowcami Małopolskiej Szkoły Wyższej
będą uznani nauczyciele akademiccy, wywo−
dzący się z renomowanych uczelni, m.in. z Uni−
wersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, Akademii Ekono−
micznej w Krakowie, a także z Parlamentu
Europejskiego, Akademii Dyplomatycznej
MSZ, Urzędu Komitetu Integracji Europej−
skiej, Buckingham University w Wielkiej
Brytanii, Oxford University, Uniwersytetu
w Bratysławie i we Frankfurcie nad Menem.
Będą to m.in. prof. dr hab. Henryk Łakomy,
prof. dr hab. Stanisław Lis, prof. dr hab. To−
masz Falęcki, prof. dr hab. Erhard Cziomer,
mgr Michel Raineri, dr Ruprecht von Hesin−
ger, dr Suzana Tomassi. Wszyscy wykładow−
cy władają biegle językiem polskim, zgodnie
z wymaganiami ministerialnymi.

Campus z unijnych środków
Założyciele uczelni planują w niedalekiej
przyszłości utworzenie własnego, nowocze−
snego campusu szkoły wyższej z bogato wy−
posażoną biblioteką akademicką. Zanim
jednak to nastąpi, placówka korzystać bę−
dzie z gościnności Publicznej Szkoły Pod−
stawowej nr 2, gdzie zajmie jeden z pawi−
lonów, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjal−
nych nr 1, tam mają być prowadzone zajęcia
w systemie zaocznym.

– Chcemy przyciągnąć do Brzeska środki
Unii Europejskiej na edukację. Pragniemy
pozyskać ok. 20 mln. zł na budowę nasze−
go obiektu – twierdzi prof. Stanisław Lis.
– Postaramy się również o granty europej−
skie, dotyczące szkoleń dla firm i instytucji
oraz na studia podyplomowe, ale w pierw−
szej kolejności interesuje nas grant na in−
westycję, czyli budowę własnego campusu
z zapleczem noclegowym oraz wszelką nie−
zbędną infrastrukturą.
– Posiadamy też pewne doświadczenia
związane ze zdobywaniem pieniędzy z ze−
wnątrz, np. na praktyki studenckie i reali−
zację zagranicznych programów stypendial−
nych – wymienia Bożena Szołtysek.
Planowane jest także rozszerzenie ofero−
wanych kierunków kształcenia chociażby
o takie specjalności, jak socjologia między−
narodowa czy politologia europejska. Po−
dobno lista wykładowców na przyszłe kie−
runki jest już dawno przygotowana. – Mu−
simy oferować ciekawe i potrzebne kierunki
kształcenia, aby w efekcie nie „produkować”
grona bezrobotnych – zastrzega rektor.
Prowadzący Małopolską Szkołę Wyższą
zapewniają, iż studenci będą mogli ko−
rzystać z praktyk zagranicznych, wymia−
ny międzynarodowej, wykładów otwartych,
nowoczesnych pracowni multimedialnych
oraz stypendiów naukowych, socjalnych
i sponsorowanych.

Zainteresowanie narybkiem
Wiele wskazuje na to, iż niebawem w Brze−
sku funkcjonować będą już dwie renomowa−
ne uczelnie. Obok Małopolskiej Szkoły Wy−
ższej będzie to prawdopodobnie prestiżowa
szkoła, która ma powstać w pałacu Goetzów.
– Jesteśmy zainteresowani wysokim pozio−
mem kształcenia w szkołach średnich, a więc
utworzenie szkoły w pałacu bardzo nas cie−
szy. Miejmy nadzieję, że będzie się tutaj
kształcił narybek dla naszej uczelni – uważa
rektor nowej szkoły, który równocześnie za−
kłada powołanie Rady Patronackiej dla swej
uczelni. W jej składzie znajdą się przedsta−
wiciele władz samorządowych, różnych insty−
tucji, a być może także ludzie nauki wywo−
dzący się z Brzeska.
Przyszli studenci nie muszą się obawiać
nagłej likwidacji Małopolskiej Szkoły Wy−
ższej, np. z powodu niewystarczającej liczby
chętnych do pobierania nauki. Zgodnie z pra−
wem, szkoła musi funkcjonować co najmniej
przez trzy lata, nawet gdyby nie przynosiła
dochodu. Z tytułem licencjata absolwenci
mogą kontynuować kształcenie na wielu in−
nych uczelniach, także zagranicznych.
Informacji na temat rekrutacji udziela
punkt informacyjny znajdujący się w Ze−
spole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Brzesku przy ul. Okulickiego 2, tel. 663−
16−41 wew. 29 lub 686−32−00 wew. 29.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Jak na studia,Prezes Bożena Szołtysek,
prof. Stanisław Lis
i burmistrz Jan Musiał.
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Nieprzypadkowo wykłady i objazdową wy−
stawę zaprezentowano w brzeskiej Krytej
Pływalni (na zdjęciu uczestnicy sympo−
zjum). Właśnie tam postawiono na ekolo−
gię i ekonomię. Prawdopodobnie już w nie−
dalekiej przyszłości powstaną tutaj kolek−
tory słoneczne służące do podgrzewania
wody oraz studnia głębinowa, z której owa
woda ma być czerpana. Inwestycje mają
się zwrócić w ciągu pięciu najbliższych lat.
Celem zaprezentowanego projektu jest
edukacja ekologiczna społeczeństwa

W Brzesku, podobnie jak w kilku innych powiatach Małopolski, odbyły się
wykłady warsztatowe związane z programem promocji odnawialnych źródeł
energii. Organizacją mini sympozjum zajęło się Towarzystwo na Rzecz Ziemi
z Oświęcimia oraz Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa.

ZA PONAD 800 tys. zł gmina Dębno wybu−
duje i wyremontuje w tym roku dwa odcinki
dróg: Dębno – Doły o długości kilometra
oraz Maszkienice – Jadowniki. Obydwie in−
westycje współfinansuje unijny fundusz
SAPARD, a wykonawcą jest brzeskie Przed−
siębiorstwo Drogowo – Mostowe.

PONAD 130 tys. zł  wyda z kolei gmina
Brzesko na remonty chodników w mie−
ście. Postanowiono wyremontować miej−
sca najbardziej uczęszczane i jednocze−
śnie mocno zniszczone. Prace prowadzo−
ne są przy ul. Głowackiego (w rejonie
gimnazjum), przy ul. Mickiewicza oraz
Uczestników Ruchu Oporu. Nawierzch−
nia chodników wzbogaci się o 1,5 tys.
metrów kwadratowych kostki.

MIEJSKIE Przedsiębiorstwo Komunikacyj−
ne zakończyło ubiegły rok stratą w wysoko−
ści 180 tys. zł. Podczas ostatniego walnego
zgromadzenia wspólników zdecydowano
pokryć te zobowiązania, zmniejszając wła−
śnie o tę kwotę, kapitał podstawowy spółki.
Równocześnie rozważane są pomysły reor−
ganizacji przedsiębiorstwa w ten sposób, by
w kolejnym roku uniknąć dalszych strat.

KILKADZIESIĄT dzieci uczestniczyło w pół−
kolonii zorganizowanej przez Polski Komi−
tet Pomocy Społecznej. Najmłodsi, zgro−
madzeni w Szkole Podstawowej nr 2, mieli
zapewnione wyżywienie oraz szereg rozry−
wek w postaci wyjść na basen czy zawodów
sportowych. Szef brzeskiego PKPS−u, Jó−
zef Kaczmarczyk, podjął współpracę
z MOPS−em i Urzędem Miejskim, by jak
najlepiej zorganizować czas dla dzieci, głów−
nie tych z ubogich domów.

GMINA ŻYDOWSKA zwróciła się o zwrot
terenu, na którym obecnie znajduje się par−
king przy ul. Głowackiego (naprzeciw Urzę−
du Miejskiego). Niegdyś znajdował się tam
kirkut. Warszawska Komisja Regulacyjna ds.
Żydowskich Gmin Wyznaniowych wezwa−
ła krakowską gminę żydowską do przedsta−
wienia przekonywujących dowodów na to,
że w dniu 1 września 1939 r. znajdował się
tutaj czynny cmentarz. Starsi mieszkańcy
miasta twierdzą, że to niemożliwe, a rosz−
czenia są nieuzasadnione.

NA COKOLE obok kościoła św. Jakuba
w Brzesku stanął pomnik patrona parafii.
Rzeźba ma ponad dwa metry wysokości
i wykonana została z piaskowca pińczow−
skiego. Autorem pracy jest Kazimierz Mal−
ski, który wykonał także kilka płaskorzeźb
posadowionych na cokole. Jedna z nich
przedstawia tragiczny pożar Brzeska
sprzed stu lat.

w zakresie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, m.in. poprzez ukazanie
pozytywnych przykładów projektów oraz
zachęcanie, inspirowanie do podejmowa−
nia podobnych działań w lokalnym śro−
dowisku. Szczegółowo omówiono pozy−
skiwanie energii wiatru, słońca, wód
(także geotermalnych) czy biopaliw.
Wszystko poparte zostało konkretnymi
projektami i przykładami działania
w realnych warunkach.

(iw)

Boisko Okocimskiego okazało się szczęśliwe dla piłkarskiej reprezentacji Małopol−
ski, która reprezentując nasz kraj, wygrała turniej strefowy Mistrzostw Europy Ama−
torów – Regions Cup i awansowała do finałowych rozgrywek. Drużyna, w której wy−
stępowało sześciu reprezentantów OKS (Piotr Stawarczyk, Paweł Pachota, Sławomir
Jagła, Daniel Sacha, Rafał Bryl i Rafał Okas), a jednym z trenerów jest szkolenio−
wiec naszego zespołu – Andrzej Iwan, w spotkaniach rozegranych w Brzesku zremi−
sowała z Serbią i Czarnogórą 2−2 oraz w decydującym pojedynku pokonała 3−0 ekipę
Niemiec. Tak cieszyli się nasi piłkarze po końcowym gwizdku.        Fot. M. Kotfis

Ekologiczne warsztaty

Awans Małopolski
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Planowana realizacja odcinka autostra−
dy pomiędzy Krakowem i Tarnowem wraz
z węzłem w Brzesku i zjazdem przez uli−
cę Leśną został oprotestowany przez
mieszkańców północno−zachodniej części
miasta. Pismo w tej sprawie dotarło tak−
że do biura senatorskiego. Mieczysław
Mietła przyznaje, że sprawa jest trudna,
jednak obiecał pośredniczyć w organizacji
spotkania z udziałem ministra odpowie−
dzialnego za budowę autostrad, szefa
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au−
tostrad, władz samorządów lokalnych oraz
mieszkańców, by ten problem rozstrzy−
gnąć. – Nie może być tak, że miasto wiel−
kości Brzeska nie będzie miało zjazdu
z autostrady – mówi senator. (O tej spra−
wie piszemy szerzej w innym miejscu).
Poważnie zaniepokojeni są także właści−
ciele brzeskich aptek. Już nie tylko
w wielkich miastach, ale również w mniej−
szych miejscowościach powstają punkty
sprzedaży leków, za którymi stoją wiel−
kie konsorcja farmaceutyczne. Wykorzy−
stują one lukę w przepisach ustawy mó−
wiącej, iż producenci „medykamentów”
tylko 1 procent swych wyrobów mogą
sprzedawać w detalu. Wydawać by się

Zagrożone apteki?

Senator Mieczysław Mietła spotkał się w połowie lipca z dziennikarzami z re−
gionu brzeskiego. Podczas spotkania parlamentarzysta poruszył kilka spraw
nurtujących lokalną społeczność, odniósł się m.in. do konfliktu wokół budo−
wy autostrady oraz problemu przejmowania prywatnych aptek przez wiel−
kie konsorcja farmaceutyczne.

2 sierpnia Urząd Miejski w Brzesku
gościł Janusza Onyszkiewicza (na
zdjęciu), wiceprzewodniczącego
Parlamentu Europejskiego. Współ−
założyciela NSZZ „Solidarność”, by−
łego ministra obrony podejmował
burmistrz Jan Musiał oraz jego za−
stępcy – Bogdan Dobranowski
i Krzysztof Bigaj. Przypomnijmy, że
Janusz Onyszkiewicz, reprezentują−
cy Unię Wolności, został wybrany
do Europarlamentu w okręgu 10,
obejmującym województwa mało−
polskie i świętokrzyskie.
Podczas krótkiego spotkania deputowa−
ny opowiedział o specyfice pracy europar−
lamentarzysty. – To prawdziwa Wieża
Babel, w której można usłyszeć rozma−
wiających w 21 językach – mówił o Par−
lamencie Europejskim. – Sporą uciążli−
wością jest fakt, że obrady toczą się
w Brukseli i Strasburgu, więc co kilka
tygodni ponad 700 deputowanych oraz
służby techniczne muszą przemieszczać
się między tymi miastami.
Onyszkiewicz bedzie posiadał swe kra−
jowe biura m.in. w Krakowie, Tarnowie,
Rzeszowie i Nowym Sączu. Niewykluczo−
ne, że skorzysta także z oferty gospoda−
rzy poniedziałkowego spotkania, którzy
zaproponowali utworzenie filialnego biura
w Brzesku. – Cały szkopuł w tym, że czas
pracy europarlamentarzysty jest tak
mocno wypełniony, że niewiele go pozo−
staje na odwiedzenie rodzimych okręgów
wyborczych – tłumaczył Onyszkiewicz,
który oprócz funkcji wiceprzewodniczące−
go Parlamentu Europejskiego z ramienia
Sojuszu Liberałów i Demokratów, zasia−
da w komisjach spraw zagranicznych oraz
transportu i turystyki.

mogło, że nie będzie to stanowiło zagro−
żenia dla ośmiu tysięcy aptek funkcjonu−
jących w Polsce. Nic jednak bardziej błęd−
nego. Koncerny, wykorzystując pośredni−
ków, wykupują apteki prywatne lub
otwierają nowe, proponując w przetargach
bardzo wysokie opłaty za czynsz. Stosu−
ją praktyki monopolistyczne, by następ−
nie windować ceny lekarstw. Senator
Mietła dysponuje danymi, które mówią,
iż w ten sposób w kraju przejęto dotych−
czas ok. 900 aptek. – Także w Brzesku
powstaje tego typu apteka, wraz z bez−
płatnym punktem konsultacyjnym, co
stanowi dodatkowe działanie marketin−
gowe – uważa Mietła. – Aby powstrzy−
mać ten proceder, trzeba szybko dokonać
zmian ustawowych. Odbyłem w tym celu
spotkania z komisją zdrowia, doradcami
prezydenta i ministra zdrowia.
Zrodził się pomysł wprowadzenia syste−
mu belgijskiego, gdzie istnieje ściśle okre−
ślona liczba aptek w przeliczeniu na ty−
siąc mieszkańców. Dla przykładu warto
dodać, iż w Polsce działa więcej aptek niż
np. na Węgrzech, jednocześnie ceny leków
są znacznie wyższe niż w innych krajach.

(IW)

Onyszkiewicz
w Brzesku

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ
W TARNOWIE

zaprasza na wrześniowe warsztaty

6−15 IX: Kurs inspiracji
20−21 IX: Poznawanie siebie – trening w dokonywaniu samooceny
23 IX: Sporządzam dokumenty aplikacyjne
28−29−30 IX: Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

Początek wszystkich (bezpłatnych) zajęć o godz. 10.00

Przyjmowane są zgłoszenia na zajęcia:
Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających znalezienie zatrudnienia

Zapisy:
Tarnów, ul. Okrężna 4a, pokój 128

tel. (0−14) 626−99−40
e−mail: centrum wup.tarnow.pl
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Dzieci, spędzające wakacje w Świe−
tlicy Profilaktyczno−Wychowawczej
przy Parafii św. Jakuba w Brzesku,
miały niebywałą okazję do odbycia
zajęć na strzelnicy pneumatycznej
w budynku Ligi Obrony Kraju.

Na szczęście to tylko scenariusz, za−
krojonych na szeroką skalę, lipco−
wych ćwiczeń zorganizowanych
przez Państwową Straż Pożarną.
Dramaturgia, szybko po sobie na−
stępujących zainscenizowanych
wydarzeń, zmusiła służby ratow−
nicze z powiatu brzeskiego do za−
alarmowania Kompanii Powodzio−
wej „Krakus” z Małopolskiej Bry−
gady Odwodowej. Formacja ta jest
uruchamiana zawsze wtedy, gdy
zagrożenie jest bardzo duże i prze−
rasta możliwości sił i sprzętu stra−
żaków z danego regionu.
Kompania w rejonie starej przepra−
wy promowej w Górce zwodowała
swoje łodzie i pontony, by móc ewa−
kuować z Woli Przemykowskiej kil−
kanaście osób odciętych od świata.
Zdaniem obserwatorów działań,
cała operacja przebiegła niezwykle
sprawnie, a sceneria okazała się
bardzo realistyczna. Na Wiśle wciąż
panował podwyższony stan wody
po wcześniejszych ulewach, a desz−
czu nie brakowało również podczas
samych manewrów. – Głównymi ce−
lami tych ćwiczeń było sprawdze−
nie czasu alarmowania oraz dotar−
cia do miejsca koncentracji, dosko−
nalenie współpracy, koordynacja
służb OSP, KP PSP, Kompanii Po−
wodziowej oraz Gminnego Zespołu
Reagowania, jak również szkolenie
teoretyczne i praktyczne w zakresie
prowadzenia akcji powodziowej –
powiedział komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Brzesku, st. kpt. Dariusz Pęcak.
Miejsce ćwiczeń wybrano nieprzy−
padkowo. Właśnie tutaj przed
trzema laty ratownicy stoczyli
morderczą walkę o utrzymanie
przeciekających wałów. Wspólnym
wysiłkiem strażaków, wojska
i okolicznej ludności niebezpie−
czeństwo udało się zażegnać. (IW)

Przygotowani
na najgorsze

Młodzież izraelska mieszkająca w różnych krajach, a także Polska Unia Stu−
dentów Żydowskich przeprowadziła akcję sprzątania Cmentarza Wyznania
Mojżeszowego w Brzesku.
Jest to pierwsza tego typu wizyta studentów na nekropolii swych przodków i, jak
zapowiedzieli, nie ostatnia, gdyż wszystkich prac porządkowych nie udało się zakoń−
czyć. Na resztę przyjdzie czas w przyszłym roku. Żydzi w minione wakacje odwiedzili
kilka cmentarzy w całej Polsce, znajdując tym samym sposób na pożyteczne spędze−
nie letniej kanikuły. Polska Unia Studentów Żydowskich zajęła się stroną logistyczną
całego przedsięwzięcia, natomiast zagraniczni goście przygotowywali rozrywki, któ−
rym młodzież oddawała się po trudach pracy.          (iw)

  Na celowniku

Posprzątali kirkut

Władysław SKRĘŻYNA (lat 71, Kąty)
Andrzej NAZIMEK (lat 54, Brzesko)
Adam TOBOŁA (lat 81, Uszew)
Adela KARAŚ (lat 78, Uszew)
Józef  MARECIK (lat 56, Brzesko)
Roman KARAŚ (lat 60, Brzesko)
Teofila GACZOŁ (lat 79, Bucze)
Kazimierz KRÓL (lat 67, Przyborów)
Stanisław WĄS (lat 74, Szczepanów)
Józef GÓRSKI (lat 68, Jadowniki)
Genowefa JANISZ (lat 75, Brzesko)
Zofia JANICKA (lat 74, Brzesko)
Jan WNĘK (lat 54, Chronów)
Franciszek BYCHAWSKI (lat 79, Sufczyn)
Maria CIACIEK (lat 90, Bratucice)
Stanisława GAŁEK (lat 77, Brzesko)
Roman WÓJCIK (lat 85, Wokowice)
Adam GOLONKA (lat 76, Brzesko)

Władysława KLIMEK (lat 84, Poręba Spyt.)
Helena RYCHLICKA (lat 80, Bielcza)
Józef WIJAS (lat 61, Borzęcin)
Jan MOTAK (lat 70, Iwkowa)
Rozalia CHMIOŁA (lat 95, Borzęcin)
Jan GAWEŁ (lat 83, Łysa Góra)
Zofia CIĘCIWA (lat 61, Połom Mały)
Stanisław MLECZKO (lat 87, Brzesko)
Krystyna STRZESZAK (lat 70, Okocim)
Jan KURAL (lat 85, Dębno)
Elżbieta GAJDA (lat 69, Poręba Spytkowska)
Józefa DZIKA (lat 93, Domaradz)
Franciszka DUDEK – (lat 85, Niedźwiedza)
Henryk KAWAŁKO (lat 72, Mokrzyska)
Józefa WITKOWSKA (lat 70, Uszew)
Józef CHODACKI (lat 70, Łysa Góra)
Danuta WÓJTOWICZ (lat 42, Brzesko)
Janina JĘDRZEJEK (lat 73, Stradomka)O
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Podobne lekcje nauki strzelania z popu−
larnej „wiatrówki” organizowane są
przez LOK cyklicznie każdego roku pod
hasłem „Dni Otwartych Strzelnic” i w ra−
mach szerszej „Akcji Lato”. W spotka−

niach odbywających się w środy i piątki
uczestniczyło stale około 20 dzieci. Rów−
nież w ciągu roku szkolnego można bę−
dzie korzystać ze strzelnicy. W Publicz−
nym Gimnazjum nr 2 w Brzesku pręż−
nie działa koło strzeleckie LOK, do
którego wciąż mogą się zapisywać wszy−
scy chętni z różnych szkół. Od paździer−
nika ruszy też prawdopodobnie mię−
dzyszkolna liga strzelecka z udziałem re−
prezentacji szkół ponadpodstawowych.
Równocześnie zarząd LOK−u rozpoczął
poszukiwania sponsora, który zechciał−
by wspomóc remont, jedynego tego typu
obiektu strzeleckiego w mieście.  (iw)

W wyniku długotrwałych opa−
dów deszczu Wisła w rejonie
Woli Przemykowskiej koło
Szczurowej osiągnęła stan alar−
mowy. Jakby tego było mało
w wałach przeciwpowodzio−
wych zauważono, początkowo
niewielkie, przecieki. Chwilę
później obwałowania zaczęły
pękać i pobliskie domostwa
znalazły się pod wodą.

W BRZESKU I OKOLICY
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Zakończyła się kontrola prowadzona przez
Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie pra−
widłowości finansowania i rozliczania za−
dania inwestycyjnego „Budowa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzesku w la−
tach 2000−2002". W związku z tym pra−
gniemy zdementować niektóre nieprawdzi−
we opinie, jakie na ten temat się pojawiły.
„NIK pozytywnie ocenia działania Staro−
stwa Powiatowego w Brzesku w zakresie
realizacji tej inwestycji, mimo stwierdzo−
nych nieprawidłowości dotyczących zasad
postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych, braku zgodności realizacji za−
dania z dokumentacją projektową oraz roz−
liczeń zakończonych robót. Pomimo bowiem
wykazanych nieprawidłowości, w krótkim
okresie wybudowany został obiekt o istot−
nych walorach użytkowych i estetycznych.
Koszt realizacji wyniósł 11.895,5 tys. zł, tj.
o 140,5 tys. zł mniej aniżeli założony w wie−
loletnim planie inwestycyjnym. Z powyższej
kwoty 10.433 tys. zł poniesiono na roboty
przewidziane w umowie o generalne wyko−
nawstwo. Aczkolwiek ten ostatni koszt był
wyższy o 208 tys. zł (2,0%) od określonego
w ww. umowie, to jednak był on niższy
o 2082 tys. zł od ceny ofertowej przedsta−
wionej do przetargu o generalne wykonaw−
stwo przez najbliższego pod względem ce−
nowym oferenta” – czytamy w wystąpie−
niach pokontrolnych.
Należy zauważyć, że tak duża inwestycja
i prowadzona w tak szybkim tempie wy−

Coroczne Święto Policji było okazją
do odznaczeń wyróżniających się
funkcjonariuszy oraz przyznania
awansów. Nie zabrakło ich – oczywi−
ście – dla pracowników Powiatowej
Komendy Policji w Brzesku.
M.in. młodszy inspektor Andrzej Małek,
aspirant sztabowy Andrzej Fitrzyk oraz
aspirant sztabowy Kazimierz Ciężak
otrzymali srebrne odznaki „Zasłużony Po−
licjant”, przyznane przez MSWiA. Nato−
miast komisarze Waldemar Macheta
i Lucjan Pałucki awansowali do stopnia
nadkomisarza, a Paweł Matura i Jacek
Przepiórka do stopnia komisarza. Do nie−
dawna starszy aspirant Stanisław Ha−
nek jest obecnie aspirantem sztabowym.
Do rangi starszych aspirantów policji
awansowali: Bogdan Baca, Krzysztof
Gagatek, Grzegorz Jachna, Ryszard Ko−
sieniak, Grzegorz Kania i Paweł Kural.
Nominacje na aspirantów otrzymali Grze−
gorz Kłusek i Adam Wiśniowski. Do stop−

Starostwo dementuje

NIK nie miał zastrzeżeń
nikała z potrzeby racjonalnego gospoda−
rowania środkami finansowymi, ze wzglę−
du na katastrofalne warunki, panujące
w pałacu Goetza i pogarszającym się sta−
nem technicznym budynku LO. Jak każdy
proces inwestycyjny, także ten niósł pewne
elementy prac dodatkowych i zamiennych,
które wyniknęły w trakcie jego realizacji,
lecz w sposób zasadniczy nie wpłynęły ujem−
nie na funkcję obiektu i koszty związane
z jego realizacją, co zostało potwierdzone
opiniami biegłych powołanych niezależnie
przez NIK i Starostwo Powiatowe.
Zauważone przez NIK błędy dotyczyły głów−
nie pewnych etapów procesu inwestycyjne−
go, lecz mieściły się w zakresie obowiązu−
jących przepisów prawnych, natomiast ich
interpretacja uzależniona jest zawsze od
pozycji, z jakiej się na nią patrzy, stąd była
potrzeba oceny procesu inwestycyjnego
i obiektu przez biegłych, co miało wpływ
na tak długi czas trwania kontroli, a jed−
nocześnie sugerowało zainteresowanym
kontrolą o jej negatywnej ocenie.
Ostatecznie nie potwierdziły się zarzuty
udzielenia przez Starostwo Powiatowe
zamówień dodatkowych, przekraczających
ponad 20 procent wartości zamówienia
głównego. NIK stwierdziła, że roboty do−
datkowe wyniosły 2 procent, jak również
nie potwierdził się zarzut, że przy realiza−
cji robót zamiennych użyto materiałów
niezgodnych z dokumentacją projektową,
gdyż specyfikacja istotnych warunków

zamówienia dopuszczała zastosowanie
materiałów równoważnych, a na ich zasto−
sowanie wyraził zgodę projektant. Tak
więc przeprowadzona kontrola uwidoczniła
pewne błędy i mankamenty związane
z procesem budowy ZSP, lecz nie wpłynęły
w żaden negatywny sposób na realizację
inwestycji i związane z tym wydatkowa−
nie środków finansowych.
Przedstawiane przez niektóre osoby wy−
brane tendencyjnie fragmenty protokołu
nie obrazują całości sytuacji, gdyż są one
wyrwane z kontekstu. Powiat skorzystał
z przysługującej mu drogi odwoławczej
i wiele wyjaśnień do zarzutów, które ist−
nieją w protokole zostało uznanych przez
kontrolerów NIK. W kolejnych dokumen−
tach kontroli mówi się też o wykreśleniu
tych zapisów, mimo że istnieją one fizycz−
nie w protokole. Tak więc całość dokumen−
tacji pokontrolnej należy czytać łącznie.
Kontrolerzy NIK nie stwierdzili żadnych
działań korupcjogennych, ani naruszają−
cych dyscyplinę finansów publicznych,
a wręcz przeciwnie – ocenili pozytywnie
całą inwestycję.
Niestety, daje się zauważyć, że niektóre
osoby za wszelką cenę starają się zdys−
kredytować osiągnięcia i pracę władz sa−
morządowych powiatu, a poprzez swoje
działania dążą do tego, aby powiat nie
otrzymywał żadnej pomocy z zewnątrz
oraz zniknął z mapy powiatowej Polski.
Czy jest to działanie na rzecz lokalnej
społeczności, czy tylko zwykła ludzka za−
wiść, zazdrość i złośliwość? To już oceńcie
Państwo sami.

AGATA BRZESKA−LEBIECKA
Sekretarz  Starostwa Powiatu

Policyjne
odznaczenia i awanse

nia sierżanta sztabowego awansowali
Marek Krupiński i Mirosław Strach, zaś
do rangi starszego sierżanta – Grzegorz
Kural i Stanisław Lekki. Wreszcie stop−

nie starszych posterunkowych otrzyma−
li: Leszek Gąsiorek, Łukasz Kawula,
Beata Nowak, Marcin Panna i Grzegorz
Tokarz. Gratulujemy!
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Najlepsze lata zabrała mu wojna i okupant.
W dniu wkroczenia Niemców do Polski był
uczniem w klasie maturalnej brzeskiego
gimnazjum. Pochodzi z Okocimia, do któ−
rego – choć mieszka w Krakowie – powra−
ca z sentymentem.
– Aresztowany zostałem z listy, a zabrany
od pługa, między piątą a szóstą rano 3 maja
1940 roku – który to już raz opowiada. –
Zabrali mnie w Okocimiu i dostarczyli na
posterunek powiatowy w Brzesku. Wraz
z grupą około 50 innych osób spędziłem tam
dzień, stojąc z nosem przyklejonym do ścia−
ny. Wieczorem znalazłem się w grupie 20
osób, w zdecydowanej większości gimnazja−
listów, których wywieziono do Tarnowa.
Przesłuchania, bicie. To była katorga, trud−
no wspominać. Wybawieniem wydawał się
wyjazd na roboty rolne do Niemiec, w ślad
za inżynierami i profesorami z Mościc, któ−
rych rzekomo wcześniej tam wysłano...
– Od rana 13 czerwca zaczęto wyprowadzać
więźniów i wywozić małymi grupami do łaźni
żydowskiej – pan Józef opowiada z takimi szcze−
gółami, jakby to działo się wczoraj. – Całą noc
„zażywaliśmy” kąpieli, na przemian w zimnej
i bardzo gorącej wodzie.
Nazajutrz, pod eskortą SD ponad 750 osób prze−
prowadzono ulicami Tarnowa na Dworzec To−
warowy. Wśród nich było 23 aresztowanych
w Brzesku. Po południu, 14 czerwca transport
został przekazany SS KL−Auschwitz. – Do
Oświęcimia przywieziono nas wygodnie, bo pul−
manowskimi wagonami – opowiada. – Bez ści−
sku, każdy miał miejsce siedzące. Byliśmy prze−
konani, że jedziemy na roboty rolne. Pociąg za−
trzymał się najpierw na stacji w Krakowie,
a następnie po ponad godzinnej jeździe stanął
ponownie. Odczytaliśmy na tablicy nazwę miej−
scowości: „Auschwitz”.
Brutalne zachowanie SS−manów od razu wy−
prowadziło ich z błędu. To nie były gospodar−
skie pola, które mieli uprawiać. – Po dłuższej
chwili ciszy, nagle usłyszeliśmy ogłuszające ryk−
nięcie: raus! Krzyki mieszały się z hukiem od−
mykanych drzwi pociągu. Wrzaski, popycha−
nie, uderzenia, szczekanie psów. Czekało na

Auschwitz
– fabryka śmierci

– Czy dzisiaj jeszcze ktoś może zrozumieć, czym był obóz koncentracyjny? –
pyta Józef Stós, który przeżył oświęcimską gehennę. – Czy w ogóle jest
sens opowiadać jeszcze o tym wszystkim, kogo to obchodzi? Kto dzisiaj
zrozumie sens głodu i potrafi sobie wyobrazić rzekę krwi zabijanych masowo
ludzi? Ile człowiek potrafi znieść okrucieństwa – czy ktoś zna odpowiedź?
Ale i Oświęcim dało się przeżyć, a co najważniejsze – przeżyć godnie...

nas 30 oprawców z zielonymi winklami. Bili
gdzie popadnie...
Znaleźli się na placu ogrodzonym kolczastym
drutem, rozciągniętym między drewnianymi
słupami. Zarejestrowano i nadano numery. Od
tej pory one były ważniejsze od nazwisk. Nie
Józef Stós, lecz numer 752...
Zaczęła się obozowa gehenna. – 728 Pola−
ków – więźniów politycznych – ustawiono
w kolumny po dziesięć osób – wspomina
pan Józef. – Pejcz był jedynym skutecz−
nym tłumaczem. „Dolmetscherem” (tłuma−
czem – przyp. red.) oficjalnie mianowano
niejakiego Baltasińskiego, właściciela ma−
jątku ziemskiego z Jasienia, byłego ofice−
ra w wojsku austriackim. Dobrze znał się
z moim ojcem. Przy jego pomocy wybrano
trzech biegle mówiących po niemiecku i pi−
szących na maszynie oraz trzech więź−
niów do pomocy. Baltasiński zawyrokował:
Mietek, Józek... a ja dopowiedziałem – Fe−
lek. Nas sześciu i jeszcze profesora Bodzio−
nego – nr 195 – esesman zabrał do po−
mieszczenia w piwnicy. Tam zlokalizowa−
no pierwszy magazyn, w którym przybyli
do obozu pozostawiali przywiezione ze sobą
walizki i inne pakunki. Długo trzymali−
śmy się w brzeskiej trójce: ja oraz Mietek
Zięć – nr 748 i Felek Gurgul – 751. W gru−
pie zawsze jest łatwiej.
Pierwsze trzydzieści kolejnych numerów
otrzymali blokowi. Numer 1 dostał Brod−
niewicz, numer 30 niejaki Leon, który –
jak potwierdza pan Józef – słynął z pie−
kielnie mocnego ciosu. – Ależ on miał cię−
cie – wspomina z charakterystycznym
wyrazem twarzy, jakby jeszcze dzisiaj czuł
siłę uderzenia. – Nie zliczyłbym tych ra−
zów, jakie zebrałem. Na każdym kroku było
bicie, bicie, bicie...
Do obozu przybywały kolejne transporty.
Fabryka śmierci powiększała się, rosła
liczba ofiar. Więzień nr 752 dzięki spry−
towi i niewątpliwie tupetowi potrafił za−
wsze znaleźć w miarę bezpieczne zajęcie.
Imał się różnych robót – pracował na
budowie, był cieślą, wkręcił się na koman−

do żniwiarzy, wyplatał ze słomy maty in−
spektowe, trafił do betoniarni, zanosił
zwłoki zmarłych do krematorium, a
w krytycznych sytuacjach ratowało go
skierowanie do szpitala.
– Obozowe życie toczyło się w nieustającym
biegu – kontynuuje opowieść pan Józef,
unikając jednak drastycznych wspomnień.
– Proszę pana, chociaż ludzie masowo umie−
rali, nie można było tracić nadziei. Nie moż−
na też było podejmować głupiego oporu.
Z takim nastawieniem przybywali do la−
gru Rosjanie. Pytają mnie, co należało ro−
bić, żeby przeżyć? A któż to wiedział? Obo−
zowe życie to przede wszystkim nieustan−
na samokontrola, żeby nie dać się złapać
na jakimś wykroczeniu, żeby nie podpaść
oprawcom. Oczywiście, do przeżycia po−
trzebne było szczęście, ale na nic by się ono
zdało, gdyby się mu nie pomogło. No, ale
równie ważne było przestrzeganie obozo−
wych zasad. Nawet w tak ekstremalnych
warunkach nie wolno było złakomić się na
przydziałową pajdkę chleba należącą do
współwięźnia. Kto ją ukradł spisywał na
siebie wyrok śmierci, który bezwzględnie
wykonywano. Dzisiaj wychowuje się bez po−
szanowania dla jakichkolwiek wartości. To
smutne, ale bardzo staniała wartość hono−
ru, zdeprecjonowało się znaczenie takich
pojęć jak patriotyzm i ojczyzna...
W obliczu śmierci, czającej się w każdej
chwili, nie brakowało jednak pokus. Lu−
dzie załamywali się, donosili na innych,
okradali. Kromka chleba jednak była nie−
naruszalną świętością. Dawała szansę
przeżycia kolejnego dnia, stwarzała nadzie−

Józef Stós – lipiec 1939 r.
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ję na wolność i odmianę podłego losu. – Ni−
gdy nie zapomnę zapachu kilku kawałków
słoniny, które miałem zanieść więzionym
Żydom – wspomina Józef Stós. – To były
najdłuższe chwile w moim życiu. Myślałem,
że nie oprę się pragnieniu. Ależ to była dla
mnie próba, ile musiałem wykazać silnej
woli, by zwyciężyć pokusę. Dopiero w ta−
kich sytuacjach czuje się prawdziwy smak
głodu. Nie widok stosów ludzkich trupów,
seryjne rozstrzeliwania i najwymyślniejsze
tortury były najgorsze, lecz właśnie ta mor−
dercza walka z samym sobą. Ze wszystkim
można się oswoić i do wszystkiego przywyk−
nąć, jedynie głodu nie da się oszukać.
Z zapartym tchem słucham opowiadania
pana Józefa trzecią godzinę. Rzadko prze−
rywam pytaniami. Łudzę się, że usłyszę
zgrabną opowieść bohatera, o jego odwa−
dze, heroizmie, determinacji. Nic bardziej
błędnego. Godzina życia w obozie mogłaby
posłużyć za scenariusz niejednego fabu−
larnego filmu. A czy paroma zdaniami moż−
na opisać nie kończącą się sekundę, od któ−
rej zależy życie ludzkie?!
Pan Józef gromadzi coraz więcej faktów.
Wydaje się, że nie chce niczego pominąć,
każdy epizod obozowy jest ważny. Ale jego
wspomnienia pozbawione są nadmiernych
emocji. O szokujących zdarzeniach mówi
z porażającym spokojem: – Przyjmijmy, że
pięć litrów krwi jest w człowieku. Gdy roz−
strzelali tylko 10 osób, to wypłynęło 50 li−
trów krwi, gdy rozstrzela się 100 – to 500
litrów krwi wypłynie. Rozstrzeliwali na
Bloku 11. Więźniowie, wcześniej rozebra−
ni, podchodzili do egzekucji nago. Roz−
strzelanych układano na dwóch stosach
od wewnętrznej strony podwórka, po jed−
nej i drugiej stronie bramy wjazdowej, aby
ściekająca krew wypływała na brukowa−
ny wjazd i obrzeżem drogi spływała do
kratki ściekowej obozowej kanalizacji. Po−
nieważ krew rozlewała się spod bramy na
trawiasty zieleniec, ukierunkowano ją, ob−
sypując boki piaskiem. Widok tej rzeki krwi

był wstrząsający. I proszę sobie wyobra−
zić, że po wojnie ta kratka ściekowa nie
wiadomo dlaczego zniknęła. Dopiero po kil−
kuletnich staraniach z mojej strony zo−
stała wstawiona na dawne miejsce. Komu
zależało na tym, by ją stamtąd usunąć?
Dlaczego są na świecie ludzie, którzy fał−
szują historię, twierdząc iż w Auschwitz
mordowano tylko Żydów?
– Obozowa martyrologia powtarza się chy−
ba we wszystkich relacjach, choć w róż−
nych formach. Na pewno sensownym bę−
dzie stwierdzenie, że każdy z nas przeżył
„swój obóz” i to na pewno różnie, tym bar−
dziej, że w różnym czasie. Nie warto dziś
odtwarzać tamtych okropności, co nie zna−
czy, że należy o nich zapomnieć – urywa
swą opowieść pan Józef. Ożywia się jednak
na pytanie o zadośćuczynienie i ukaranie
oprawców. – Pewnego razu głupio podpa−
dliśmy u ”blockfuehrera”, niejakiego Plag−
ge, którego przyzywano „Fajeczką”. Zarzą−
dził nam specjalny „sport” na placu apelo−
wym. W efekcie Felek Gurgul trafił do
szpitala obozowego, Mietek Zięć na Scho−
nungsblock, a ja po otrzymaniu serii cio−
sów doznałem wstrząsu mózgu. W latach
pięćdziesiątych wezwano mnie do sądu
w Krakowie, gdzie sądzono 40 esesmanów,
wśród nich tegoż Plagge. Nie stawiłem
się, „Fajeczkę” powieszono beze mnie. Nie
szukałem i nie szukam okazji do zemsty.
Ona niczego nie naprawi, nikomu nie da
żadnej satysfakcji.
Swoje wspomnienia Józef Stós pierwszy
raz opisał bezpośrednio po powrocie z obo−
zu w 1945 roku. Niestety, dwa stukartko−
we zeszyty zaginęły... w brzeskim oddzia−
le ZBOWiD−u. Po raz drugi wspomnienia
wojenne opisał w 1982 roku, ale dopiero
teraz ciągle uzupełniane o nowe świadec−
twa ukażą się drukiem. Przygotowywana
z pomocą Urzędu Miejskiego w Brzesku
książka ma nosić tytuł „Moja wojaczka”.
– Może to co powiem, będzie niesprawie−
dliwe, ale jestem przekonany, że gdyby

Numer obozowy – 260: Zbigniew DAMASIEWICZ
 (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 261 – Kazimierz ZAJĄC (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 262 – Tadeusz MAŚLAK (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 263 – Jan KAZAN (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 271 – Franciszek SEDIWY (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 272 – Alojzy GIBAŁA (absolwent Gimnazjum w Brzesku)
Nr 273 – Aleksander MARTYNA (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 275 – Julian CIERNIAK (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 276 – Zbigniew TRYCZYŃSKI (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 278 – Roman SEDIWY (absolwent Gimnazjum w Brzesku)
Nr 279 – Tadeusz EKIOES (pracownik administracji Browaru Okocim)
Nr 466 – Julian TRZPIS

Aresztowani  w Brzesku 3 maja 1940 r. i przewiezieni pierwszym transportem do obozu zagłady w Oświęcimiu

JÓZEF STÓS
 – emerytowany inżynier architekt. Pocho−
dzi z Okocimia. Mając 18 lat został wy−
wieziony pierwszym transportem do obo−
zu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Był
w nim więźniem od 14 czerwca 1940 r.
do 28 października 1944 r. Po wojnie zdał
maturę w Gimnazjum w Brzesku, a na−
stępnie studiował na Wydziale Architek−
tury Politechniki Krakowskiej. Projekto−
wał obiekty dla wojska i kopalni, budowle
użyteczności publicznej i przemysłowe.
Zaprojektował też i nadzorował budowę
kościoła parafialnego w Złotej koło Brze−
ska. Aktywnie udziela się w pracach Chrze−
ścijańskiego Stowarzyszenia Rodzin
Oświęcimskich.

Nr 578 – Michał KRZEMIŃSKI
Nr 746 – Leszek ZAJĄCZKOWSKI (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 747 – Adam DERNOGA (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 748 – Mieczysław ZIĘĆ (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 749 – Józef BALTASIŃSKI (ziemianin, b. oficer austriacki)
Nr 750 – Józef STANKIEWICZ (sędzia)
Nr 751 – Feliks GURGUL (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 752 – Józef STÓS (uczeń Gimnazjum w Brzesku)
Nr 753 – Kazimierz BRZESKI (inżynier agronom)
Ponadto:
dr Henryk BLOCH (adwokat)
KLEIN (właściciel sklepu z rowerami)

Z tej listy obóz przeżyło 8 osób.

miał się powtórzyć ten straszny czas –
oby nigdy! – niewielu potrafiłoby prze−
żyć obóz. Przeżyć godnie – zrezygnowa−
ny mówi przy rozstaniu jeden z ostatnich
żyjących „numerów” pierwszego trans−
portu do Oświęcimia...

MAREK LATASIEWICZ
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Najazd
na Anglię

Pojechał z synem na zaproszenie znajomego londyń−
czyka. Miał pieniądze, bilet powrotny, mieszkanie
u znajomych i załatwioną pracę. Przeżył.

Masowy eksodus Polaków do Anglii rozpoczął
się wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej. Nasi
rodacy dostrzegli tam nieograniczone możliwości
łatwego zarobku. Kusiło przychylne dla obcokra−
jowców prawo pracy i wysoki kurs funta. Ale nie
dla wszystkich była to ziemia obiecana. Wielu
bowiem wyjeżdżających nie brało pod uwagę, iż
niezbędna jest choćby podstawowa znajomość
języka, że za 50 funtów dwie osoby nie przeżyją
nawet tygodnia i że przed wejściem do autokaru
należało zapewnić sobie zatrudnienie i mieszka−
nie w Anglii. Takich naiwnych Polaków można
codziennie spotkać na londyńskim dworcu Victo−
ria Greenline, gdzie zatrzymują się zagraniczne
autokary. Również te z Polski, których każdego
dnia dociera tam około dwudziestu. Większość
z nich nie znajduje pracy, koczuje
na dworcu tydzień, czasem dwa,
dopóki starcza pieniędzy. I wra−
ca zrezygnowana do ojczyzny.

Niemiecki nalot
Marian Czarnik z Brzeska, był
w Londynie po raz pierwszy. Wy−
ruszył polskim autokarem wraz
z siedemnastoletnim synem. Wra−
żenia ze swego pierwszego spotka−
nia z Unią opowiadał kilka dni po
powrocie. – Szok zaczyna się 40 km
za zachodnią granicą, kiedy w środ−
ku nocy niemieckie Zielone Brygady
zatrzymują autokar na pustym parkin−
gu – wspomina. – Robią to, co kiedyś
za socjalizmu robiło się z Polakami, trak−
tują nas jak przemytników. Skontrolo−
wali wszystkie bagaże i skonfiskowali
papierosy, alkohol i pieniądze. Ludzie ku−
pując bilet nie otrzymują informacji, co
można przewozić, zwłaszcza, że Niem−
cy to kraj tranzytowy, a nie docelowy...
To – według relacji Mariana Czarnika –
jedyny nieprzyjemny incydent na trasie.
Kolejne granice – holenderska, belgijska,
francuska – żadnej kontroli. Dopiero przed
wjazdem do Eurotunelu komputer spraw−
dza paszport. Później 35−minutowa podróż
w tunelu, pięćdziesiąt metrów pod po−

wierzchnią wody. Dla większości to duże przeży−
cie, zwłaszcza przy świadomości zagrożenia ter−
roryzmem, jedni popłakują, inni się modlą. Z ulgą
wyjeżdżają już po angielskiej stronie. Londyn
z charakterystycznymi piętrowymi autobusami na
szerokich ulicach oczarowuje każdego. Autokar
zatrzymuje się na Victorii i tu dla wielu ludzi na−
stępuje pierwsze rozczarowanie.

Jestem tynkarzem, umiem tynkować…
– Jest gros młodych ludzi, którzy jadą do Anglii
w ciemno – zauważa nasz rozmówca. – Nie mają
adresów, żadnych telefonów do znajomych, li−
cząc, że w Londynie będą czekać na nich z otwar−
tymi rękami. I następuje szok, bo
–

gdzie wyjść z dworca i co dalej robić, jeśli nikt po
nich nie wyjechał, nie mają rodziny i nikogo tam
nie znają? Jak szukać pracy, jeśli nie zna się pod−
stawowych słów? Ludzie popełniają podstawo−
wy błąd – na pytanie Anglika – „co umiesz ro−
bić?” – odpowiadają – „wszystko”. A to jest zła
odpowiedź, już na starcie przekreślająca wszelkie
nadzieje na znalezienie pracy. Anglik wychodzi
z założenia, że skoro ktoś wszystko umie, to zna−
czy, że nie umie nic. Tam jest wąska specjalizacja.
Kiedy przeprowadza się remont mieszkania naj−
pierw przychodzi firma od wynoszenia mebli,
później malarze, następnie „karpeciarze”, czyli lu−
dzie od zakładania dywanów, kolejna firma czy−
ści okna, etc. Szukając pracy należy więc pamię−
tać: – jestem ślusarzem, jestem sprzątaczką.

Tam na ulicy
Londyn jest doskonale oznakowany. – Na Victorii
trzeba sobie wziąć z punktu informacyjnego mapę
Londynu i patrzeć – kontynuuje swą opowieść pan
Marian. – Wszystko jest przejrzyste, są trzy kolory
metra – niebieski, fioletowy i szary. Czy w metrze,
czy w autobusie na tablicy wyświetlana jest nazwa
przystanku. Nawet nie znając języka, wystarczy
popatrzeć na mapę i numer autobusu, linię metra.
Naprawdę, nikt tam nie może się zgubić. Na ulicy
spokój, ludzie przyjaźni i uśmiechnięci. Znajomi
ostrzegali mnie jednak, żeby wieczorami nie kręcić
się w dzielnicach zamieszkałych przez kolorową
ludność. Ale w ciągu dnia jest absolutnie bezpiecz−
nie. Jakieś incydenty zdarzają się niezwykle rzad−

ko, bo policja reaguje natychmiast. Funkcjona−
riusze wyrastają jak spod ziemi i w stanowczy
sposób zaprowadzają porządek. Zwłaszcza
w stosunku do kobiet trzeba być ostrożnym,
bo w Anglii traktowana jest jak świętość. Na−
wet przy jakimkolwiek przypadkowym po−
trąceniu, czy nawet źle zrozumianym uśmie−
chu, ona podniesie alarm, zjawia się policja
i niezamierzony kłopot gotowy. „Sorry” –
to niezbędny zwrot na angielskiej ulicy...

Do kościoła na piwo
W poszukiwaniu pracy trzeba niekiedy
przemierzyć wiele kilometrów. Podró−
żowanie nie jest takie tanie – tygodnio−
wy bilet autobusowy kosztuje 10 fun−
tów. – Część ludzi kieruje się do
polskich kościołów. Na Devonia Road
znajduje się kościół Matki Bożej Czę−
stochowskiej, gdzie jest trzech pol−
skich księży. Co tydzień wydają „Ga−
zetę Polską”, w której zamieszczane
są adresy mieszkań, oferty pracy.
Po mszy ksiądz zaprasza do ka−
wiarni, mieszczącej się w piwni−
cach pod kościołem. Można tam
spotkać się z rodakami, pogadać,
wypić polskie piwo. Można też
dowiedzieć się coś o pracy, miesz−
kaniu. Ludzie próbują sobie po−
magać w poszukiwaniu pracy.
Ale przede wszystkim samemu

Tytuł artykułu ukazującej się w Londynie polskiej

gazety mówi wszystko...
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trzeba chodzić po firmach, zostawiać swój adres,
numery telefonów. Jeśli będą potrzebować, za−
dzwonią – radzi nasz rozmówca...

Kosztowna pomoc rodaków
Szukając pracy można też zdać się na angielskie
biura. One nie pobierają żadnych opłat, a niektóre
mają swoje filie w Polsce, gdzie prowadzą nabór.
Należy natomiast uważać na polskie biura po−
średnictwa pracy, w których za „jedyne” 100 fun−
tów otrzymuje się adresy domniemanych praco−
dawców. Domniemanych, bo adresy te często są
nieaktualne. Równie kosztowną pomoc oferują
również nasi rodacy w załatwieniu karty CIS, czyli
pozwolenia na pracę. A przecież można to zrobić
bez większych problemów. Wystarczy w angiel−
skim biurze wypełnić formularz, podając adres
zamieszkania. Cała operacja trwa kilka minut. Od
ręki otrzymuje się promesę przyznania karty CIS,
z którą można legalnie podjąć pracę. Do tygodnia
urząd dosyła właściwą kartę pod wskazany ad−
res. Miesięczna opłata wynosi 2 funty. Ważne, by
wyjeżdżając z Anglii, oddać kartę do depozytu,
z którego w każdej chwili, będąc na terytorium
Wielkiej Brytanii, można na nowo ją podjąć.
W przeciwnym razie, mimo że z karty nie korzy−
sta się, będą naliczane opłaty.

Kucharz pilnie poszukiwany
Anglicy mogą i chcą zatrudniać Polaków legal−
nie. Nasz radny wszędzie spotkał się z życzliwo−
ścią z ich strony. – Oni bardzo przyjaźnie traktują
Polaków, są tylko zdziwieni, dlaczego wszyscy
Polacy nie mówią w języku angielskim – opo−
wiada pan Marian. – Są zadowoleni z naszej pra−
cy. Mówią, że Polak pracuje uczciwie, nie krad−
nie, jest na każde zawołanie. Bardzo nam ufają,
dają pracę do wykonania, zostawiają i są zado−
woleni z jej wyników. Anglicy nikogo nie wyko−
rzystują, czego nie zawsze można powiedzieć o Ju−
gosłowianach, Turkach, Hindusach, napływowej
ludności. W Londynie są niemal wszystkie nacje.
Oni boją się, że zabierzemy im pracę.
– Na imigrantów ze Wschodu generalnie należy
uważać – przestrzega. – Pewna młoda Polka, zna−
jąca dobrze język angielski, znalazła pracę w re−
stauracji, której właścicielem był Turek. Była tam
tylko dzień. Próbowano ją molestować, kazali
przefarbować włosy na blond. Zapłacili jej 60 fun−

I. Przed wyjazdem skontaktuj się z angielskim biurem pośrednictwa pracy w Polsce, być może
już tutaj uda ci się załatwić pracę.
II. Dowiedz się, jakie towary można przewozić przez kraje, przez które będziesz przejeżdżał.
III. Jeżeli nie masz możliwości nauczenia się języka, poznaj chociaż podstawowe zwroty potrzeb−
ne z w sklepach i urzędach. Kup rozmówki i zapamiętaj, jak zapytać się o pracę czy mieszkanie,
przedstawić się i powiedzieć, co umiesz robić.
IV. Nie bój się poruszać po mieście, Londyn jest doskonale oznakowany, wystarczy mieć mapę
i umieć czytać.
V. Wynajmij mieszkanie, stały adres jest niezbędny m.in. przy staraniach o kartę CIS.
VI. Załóż konto bankowe, większość pracodawców płaci czekiem.
VII. Uważaj na polskie biura pomagające w załatwieniu karty CIS, znalezieniu pracy czy mieszka−
nia – nawet jeżeli nie trafisz na oszustów, możesz dużo przepłacić
VIII. Szukając pracy u Anglików, nigdy nie mów, że umiesz wszystko, przedstawiaj się jako
fachowiec, specjalista.
IX. Uważaj na imigrantów ze Wschodu, często to nieuczciwi, a nawet niebezpieczni pracodawcy.
X. Nie rób zakupów w sklepach przy głównych ulicach – tam jest o wiele drożej niż na obrzeżach
miasta. Jeśli chcesz zaoszczędzić, ogranicz kupowanie alkoholu oraz wizyty w muzeach.
XI. Na ulicy bądź uprzejmy, zwłaszcza wobec kobiet, które są tam szczególnie chronione.
XII. Wracając do Polski, oddaj do depozytu kartę CIS, być może jeszcze ci się przyda...

 Kilka rad dla wyjeżdżających do Anglii

Warto wiedzieć...

tów i nachodzili później w domu. Polki muszą
tam bardzo uważać...
O pracę stosunkowo łatwo jest kucharzom oraz kel−
nerom i kelnerkom. To ciężka praca, od 17:00 do 3−
4 nad ranem, ale w restauracjach płacą dobrze. Po
opodatkowaniu wychodzi na rękę 4−5 funtów za
godzinę. 22−procentowy VAT odbijają przy wypła−
cie, która jest w każdy piątek. Większość przedsię−
biorców płaci czekiem, a Polacy nieco obawiają się
zakładania bankowych kont. Wielu korzysta więc –
za odpłatnością więc – z ”pomocy” rodaków, którzy
pobierają prowizję za realizację czeku.

„Piątka” za godzinę
Pracując legalnie na budowie można zarobić od 5
do nawet 7 funtów za godzinę. – Polacy, nie fa−
chowcy, zarabiają średnio 200−250 funtów na ty−
dzień – mówi Marian Czarnik. – To niezła płaca.
Około 40 funtów trzeba wydać na mieszkanie, 10
– bilety na autobus, 20−30 – na jedzenie. Ale trzeba
wiedzieć, gdzie robić zakupy. Na głównych ulicach
znajdują się sklepy o wiele droższe niż czasem kil−

kadziesiąt metrów dalej, w jakiejś przecznicy. Pola−
cy zaopatrują się z reguły w marketach dużych sie−
ci, przeważnie w ”Lidl” i ”Tesco”. Zatem bez zaci−
skania pasa, ale też nie kupując alkoholu, bo on tam
jest bardzo drogi, można trochę pieniędzy odłożyć.
No, chyba że lubi się przesiadywać w pubach.
W nich kufel piwa kosztuje 2,5 funta, podczas gdy
w sklepie można je kupić za 60 pensów.
Anglia i Irlandia to jedyne kraje Unii, w których
Polacy mogą pracować legalnie. – Uważam, że
każdy jest w stanie sobie poradzić, jeżeli zna przy−
najmniej w podstawowym stopniu język angiel−
ski, ma zapewnione mieszkanie, bądź jedzie do
kogoś – twierdzi pan Marian. – Dodatkową mo−
tywacją do pokonywania problemów jest świa−
domość, że za godzinę pracy w kraju zarabia się 5
złotych, a w Anglii 5 funtów...
Ale 80 procent pasażerów autokaru, wracającego do
Polski należy do tych, którym się nie powiodło...

ALEKSANDRA KOŹMIŃSKA
Współpraca MAREK LATASIEWICZ

Diecezjalne Święto Chleba l Brzeskie Dni Rodziny l 3−5.09.2004
3 września (piątek) − Słotwina
16.30 − Uroczystość Patriotyczno − Religijna z okazji 65 rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej
4 września (sobota) − Kościół NMP Matki Kościoła i św. Jakuba
18.00 − Msza św. dla Jubilatów obchodzących 25 lecie Sakramentu
Małżeństwa z dekanatu brzeskiego − Aula Chrystusa Króla
19.00 − „Pogodny wieczór” − program dla Jubilatów
5 września (niedziela) − pl. Kazimierza Wlk.
14.45 − Występ zespołu MAŁOPOLANIE przy Zespole Szkół Ponadgim−
nazjalnych nr 1 w Brzesku
15.00 − Msza św. w intencji organizatorów.

16.15 − Część artystyczna na temat obrządku chlebowego w wykonaniu
„Krakowiaków Ziemi Brzeskiej”.
16.30 − Występ zespołów folklorystycznych. − Przegląd wyrobów rze−
mieślniczych branży piekarskiej i cukierniczej wraz z oceną poszczegól−
nych stoisk. − Konkursy z nagrodami dla dorosłych i dzieci
19.00 − „Festyn Rodzinny” połączony z degustacją chleba i tradycyjnego
Żuru Galicyjskiego
22.00 − Zakończenie

W razie niepogody uroczystości zostaną przeniesione
do Auli Chrystusa Króla
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Mimo iż mówi się, że człowiek jest
 samotną wyspą, każdy z nas po−

winien mieć świadomość, ile zawdzięcza
ludziom, z którymi zetknął go los. Gdy
więc wspominam tych, których spotka−
łam na drodze życia, nie sposób pominąć
pani Marii Fortunowej, w tym roku świę−
tującej setną rocznicę urodzin. Sądzę że
to nazwisko jest dobrze znane starszym
mieszkańcom Brzeska, bowiem przez

wiele lat pani Fortunowa pracowała jako
nauczycielka w Szkole Podstawowej nr
2 w naszym mieście. Miałam szczęście
przez siedem lat (1954−1961) być wycho−
wanką tego wspaniałego Pedagoga.
Gdy wracam wspomnieniami do tamtych
dni, widzę Ją idącą szybkim krokiem
korytarzami szkoły przy ulicy Głowackie−
go. Była zawsze punktualna, doskonale
przygotowana do lekcji, zdyscyplinowa−

Pani Maria Fortuna jest osobą bardzo pobożną. Każdy dzień rozpoczyna od
modlitwy. Najpierw odmawia cząstkę różańca, a następnie uczestniczy we mszy,
którą kapłan odprawia w jej mieszkaniu przy ul. Kościuszki. Według tego prze−
strzeganego od wielu lat scenariusza rozpoczęła także dzień 19 sierpnia 2004
roku. Dzień 100. rocznicy urodzin! Opiekująca się nią siostra Aleksandra ze
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, twierdzi, że właśnie ta gorliwa pobożność
pozwoliła Pani Marii, najstarszej brzeszczance, dożyć tak pięknego wieku.
Była szanowanym i cenionym pedagogiem – pracowała jako nauczycielka
w szkołach w Jadownikach, Porębie Spytkowskiej i najdłużej, do przejścia
na emeryturę w 1969 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku. W cza−
sie drugiej wojny światowej uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Zawsze otwar−
ta na potrzeby innych, ochoczo włączała się w rozmaite przedsięwzięcia do−
broczynne. M.in. swoje rodzinne posesje w Brzesku przekazała na potrzeby
Parafii św. Jakuba oraz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.
W dniu swych tak niezwykłych urodzin Jubilatka odbierała życzenia i gratu−
lacje nie tylko od rodziny, sąsiadów, wychowanków, ale specjalne listy nade−
szły również od Premiera RP, wojewody małopolskiego i biskupa tarnow−
skiego. Do swoich życzeń kosz ze 100 różami dołączyli przedstawiciele lokal−
nych władz samorządowych, na czele z burmistrzem Brzeska Janem Musiałem
oraz kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego, Barbarą Serwin.
Szacownej Jubilatce życzymy 200 lat!        (ml)

na, wymagająca, ale równocześnie życz−
liwa wobec uczniów. Przez cztery lata
wprowadzała mnie, koleżanki i kolegów
z klasy w tajniki „nauk wszelkich”, bo
prowadziła zajęcia z wszystkich przed−
miotów przewidzianych w programie na−
uczania w klasach od pierwszej do czwar−
tej, później doskonaliła nasze umiejęt−
ności matematyczne.
Wszyscy w Brzesku wiedzieli, że była do−
skonałym metodykiem. Z tej racji często
prowadziła tzw. lekcje koleżeńskie, dzie−
ląc się swą wiedzą merytoryczną i me−
todyczną z innymi nauczycielami.
My, uczniowie, którzy ukończyliśmy siód−
mą klasę w roku 1961, wiele zawdzięcza−
my swojej Wychowawczyni. Kierowała
nami „silną ręką”. Każdy wiedział, jakie
reguły obowiązują w naszej społeczności.
Wszystko było dopięte na ostatni guzik.
Rano dyżurny roznosił kałamarze, które
po lekcjach zbierano i chowano w szafie.
Tak, pisało się wtedy piórem i atramen−
tem, a ile łez wylało się nad kleksami i ko−
niecznością przepisania zadania...
Pani Fortunowa znała nie tylko nas, swo−
ich uczniów, ale i nasze rodziny, a wiedzę
tę wykorzystywała do kształtowania cha−
rakterów młodych ludzi. Pamiętam, jak
pewnego dnia, w drugiej klasie, nie popi−
sałam się znajomością tabliczki mnoże−
nia i wtedy Pani Fortunowa, by mnie za−
wstydzić stwierdziła, że widocznie mama
nie ścieliła dziś łóżek, bo nie powtórzyła
ze mną działań dotyczących mnożenia
i dzielenia. Było bowiem zwyczajem, że
przy tej czynności mama odpytywała mnie
z bieżącego materiału szkolnego.
Również w czasie wakacji nasza Wychowaw−
czyni pamiętała i dbała o nas. Pod koniec
sierpnia chodziliśmy do Jej domu przy pla−
cu Kazimierza Wielkiego i odbieraliśmy zło−
żone tam podręczniki, które miały nam słu−
żyć podczas najbliższego roku.
Muszę przyznać, że Pani Fortunowa nie
zawsze miała z nami lekkie życie. Cza−
sami zdarzało się nam uciec z lekcji, np.
geografii, prowadzonej przez pana dyrek−
tora Dodę, by cieszyć się urokami zimy
i zjeżdżać na teczkach z tzw. Gabrysiów−
ki. Jeszcze dobrze nie wróciliśmy do do−
mów, a już rodzice byli powiadomieni o na−
szym szalonym wybryku.
Mimo wszystko nasza wychowawczyni
nie musi się za nas wstydzić. Dzięki
jej pracy, podsycaniu naszej ambicji,
wielu uczniów byłej klasy „siódmej A”
kształciło się dalej w Liceum Ogólno−
kształcącym w Brzesku, a później ukoń−
czyło studia wyższe.
Dziś więc dziękujemy naszej Pani za
wszystko, co dla nas zrobiła i życzymy
wielu pogodnych i słonecznych dni.

Bożena Kalinowska
wraz z pozostałymi uczniami klasy VII

Ad multos annos!

Jubileusz Pani Marii
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45 lat
po maturze

Pływanie – sport ludzi sukcesu

24 lipca spotkali się absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, którzy egzamin maturalny zdawali w 1959 roku. Do spotkania po 45 latach
doszło w Krakowie, w domu jednego z absolwentów brzeskiego ogólniaka, znanego obecnie biznesmena Andrzeja Dudy. Wśród uczestników zjazdu był
m.in. długoletni nauczyciel prof. Mieczysław Kurek. Ten niezwykły moment uwieczniono pamiątkową fotografią, na której znaleźli się: prof. Mieczysław
Kurek, Tadeusz Babicz, Władysław Cyza, Henryk Kornaś, Leszek Krzyżak, Jan Kukułka z małżonką, Anna Lubecka−Cieślik, Danuta Palus−Stec, Józef
Skórka, Kazimierz Stąsiek z małżonką, Ewa Szot−Bartyzel z mężem, Maria Turek−Babicz, Jan Walicki, Józef Warkocz, Michał Nieć, Stanisław Kita,
Halina Cisoń−Adamczyk, Zdzisław Ćwik, Andrzej Duda, 20. Teresa Gabryś−Molinowicz, Czesława Gajda−Rojek z mężem, Jan Głąb, Jerzy Jarosz,
Stanisław Kaczmarczyk, Jan Kubala, Janina Mróz−Opoczyńska, Andrzej Maciusik, Wincenty Stec, Mieczysław Stós.
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Już pierwszego dnia trwania pikniku, jego
uczestnikom dopisywała wspaniała po−
goda. Najmłodsi mogli się bawić w we−
sołym miasteczku, rywalizowali w szere−
gu konkurencji sportowych, tanecznych
i wokalnych. Największą popularnością
cieszyły się: wyścig z jajkiem, wyścig
w workach, konkurs rysowania na asfal−
cie oraz dla starszych rzut podkową. Dla
zwycięzców przygotowano atrakcyjne na−
grody rzeczowe. Ponadto odbył się pokaz
sprzętu strażackiego, w trakcie którego
dzieci otrzymały od strażaków mnóstwo
słodyczy. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę
piknikowe imprezy kończyło biesiadowa−
nie przy dźwiękach muzyki.
– Celem tego pikniku było zorganizowa−
nie czasu wolnego dla dzieci oraz zinte−
growanie społeczności osiedlowej. Chociaż
muszę przyznać, iż do zabawy zaprosili−
śmy także mieszkańców innych części
miasta – mówi Katarzyna Pacewicz−
Pyrek, przewodnicząca zarządu osiedla
Brzezowieckie. – Myślę, że podobną im−
prezę uda się zorganizować także w przy−
szłym roku. Doświadczenie, jakie naby−
łam podczas przygotowywania tego pik−
niku, pozwoli następnym razem na
opracowanie programu z jeszcze więk−
szym rozmachem.

Tak się bawi
Brzezowieckie

Mieszkańcy osiedla Brzezowieckie w Brzesku po raz pierwszy mogli
się wspólnie bawić podczas pikniku zorganizowanego w dniach 17−18
lipca. W przygotowanie imprezy zaangażował się cały zarząd osiedla,
wiele instytucji i liczni sponsorzy.

Zarząd osiedla pragnie złożyć serdeczne podziękowania sponsorom i osobom pry−
watnym: Urzędowi Miejskiemu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury (oprawa mu−
zyczna, nagłośnienie), Szkole Podstawowej nr 3, Stanisławowi Gadziale, firmie
„Bomas”, sklepowi p. Rzenno, aptece państwa Dudzińskich, firmie „ZZ” Zofii
Żurek, MPEC−owi, Gabinetowi Stomatologicznemu i Pracowni Protetycznej sc,
marketowi państwa Ciaćków, Arce SK, firmie „Martex” Piotra Ziemby i Jerzego
Banysia, Centrum Turystycznemu „Urszula”, lek. Teresie Kozioł, serwisowi ogu−
mienia Wiesława Wijasa, firmie „Jawor”, kwiaciarni „Bazzar” oraz Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej o/Brzesko.

Piknik odbył się na terenie Szkoły Pod−
stawowej nr 3, gdzie zarówno starsi jak
i młodsi mieli doskonałe warunki do roz−
rywki i odpoczynku w otoczeniu zieleni oraz
na pobliskim placu zabaw. Gościnnie wy−
stąpił zespół Miejskiego Ośrodka Kultu−
ry pod kierunkiem Bogusławy Franko−
wicz oraz solistka Ola Kaim. Przez cały
czas trwania imprezy można było wziąć
udział w loterii fantowej, z której dochód
przeznaczono na wyposażenie boiska spor−
towego przy ul. Partyzantów.         (IW)

Katarzyna Pacewicz−Pyrek i burmistrz Jan
Musiał zapraszają do wspólnej zabawy.
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Wszystko zaczęło się jeszcze przed wy−
buchem I wojny światowej. Na po−

czątku 1914 roku grupa osób rozmiłowa−
nych w muzyce i posiadających własne in−
strumenty muzyczne ze wsi Okocim, koło
Brzeska, podjęła myśl zorganizowania or−
kiestry dętej. Pierwszym instruktorem był
Józef Czarnik, pod batutą którego roz−
poczęto zorganizowaną działalność mu−
zyczną. Lecz mimo zapału muzyków, mło−
da orkiestra napotykała na olbrzymie
trudności, przede wszystkim finansowe.
Po zebraniu mieszkańców Okocimia wy−
brano zarząd orkiestry, na którego czele
stanął Stanisław Sady, pracownik Bro−
waru Okocim. 1 maja 1914 roku orkie−
stra wyszła na ulice Brzeska, od razu bu−
dząc zachwyt mieszkańców.
W 1929 roku orkiestra przeszła pod za−
rząd Browaru Okocim. Przyjęto wtedy
kilku nowych muzyków i zatrudniono no−
wego kapelmistrza – Rudolfa Ruszec−
kiego, który prowadził orkiestrę do 1939
roku. Po wybuchu drugiej wojny świato−
wej członkowie orkiestry ukryli instru−
menty w piwnicach browaru. Po zakoń−
czeniu okupacji „dęciami” wznowili dzia−
łalność, dając przepiękny występ na
ulicach Brzeska. 1 maja 1945 roku ka−
pelmistrzem orkiestry został mieszka−

Podczas lipcowego galowego koncertu w okocimskim Browarze
dyrektor Piotr Polański, gratulując świetnego występu brzeskiej
orkiestrze dętej, zażartował, że wydawało mu się, iż słyszał legen−
darny zespół Glenna Millera. Istotnie, orkiestra w 90. roku istnie−
nia prezentuje się znakomicie. Nie tylko dlatego, że muzycy ubrani
są w efektowne uniformy, które zakupiła dla nich firma Carlsberg
Okocim, ale nade wszystko z uwagi na ich rosnące umiejętności i cią−
gle wzrastający poziom artystyczny…

niec Okocimia Ludwik Kozub, który
funkcję tę sprawował do dnia 1 kwietnia
1970 roku. Od kwietnia 1970 roku do
października 1973 kapelmistrzem orkie−
stry był Tadeusz Krawczyk, a w grud−
niu 1973 roku funkcję tę objął Wiesław
Porwisz. Orkiestra występowała pod

szyldem Zakładowa Orkiestra Dęta Bro−
waru Okocim do listopada 2000 roku,
kiedy to przeszła pod kuratelę Miejskie−
go Ośrodka Kultury w Brzesku i zmieni−
ła nazwę na Miejska Orkiestra Dęta
Miasta Brzeska.
Orkiestra w swej 90−letniej historii dała
ponad tysiąc koncertów w różnych mia−
stach byłych województw: krakowskie−
go, katowickiego, kieleckiego, rzeszow−
skiego, tarnowskiego. Występowała
przed mikrofonami Polskiego Radia i na
wielu festynach, przeglądach, elimina−
cjach wojewódzkich, jak również na
wszystkich uroczystościach organizowa−
nych na terenie browaru i Brzeska. Or−
kiestra była wielokrotnie nagradzana
i wyróżniana, m.in. Złotą Odznaką za
Zasługi dla Województwa Tarnowskie−
go, Złotą Odznaką z laurem, nadawaną
przez Zarząd Główny Polskiego Związ−
ku Chórów i Orkiestr. Na przełomie
maja i czerwca 1977 roku Orkiestra bra−
ła udział w wyminie kulturalnej między
zaprzyjaźnionymi miastami w Lange−
nenslingen w Niemczech, natomiast
w 1998 roku zajęła drugie miejsce na
Międzywojewódzkim Przeglądzie Or−
kiestr Dętych w Wieliczce. Obecnie or−
kiestra występuje w 30 osobowym skła−
dzie pod batutą Wiesława Porwisza.
– Mając na uwadze bogate tradycje or−
kiestry związane z historią Browaru Oko−
cim oraz doceniając zapał członków dzi−
siejszej orkiestry, postanowiliśmy ufun−
dować im nowe mundury. Kosztowały nas
16 tysięcy złotych – mówiła Melania Po−
piel, rzecznik prasowy Carlsberg Polska
S.A. podczas lipcowego koncertu. Zapo−
wiedziała jednocześnie, że orkiestra otrzy−
mywać będzie zaproszenia na imprezy,
organizowane przez jej firmę…       (M)

Brzeski
Glenn Miller
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MOK z ”Pasją”
Marazm letniej kanikuły pierwsze prze−
łamało Rancho „Pasja”. 10 lipca wraz
z MOK−iem przygotowało „Rock Motor
Meeting”. Oprócz spotkania dla właści−
cieli ryczących jednośladów, zorganizowa−
no kilkugodzinny koncert rockowy. Na tle
wielu zespołów szczególnie wyróżniło się
lokalne „Futro z ryby”. Może zadecydowała
o tym osobowość wokalisty, który biegał
z mikrofonem między publicznością i nie
obawiał się oddać go dobrze bawiącym
się gościom, ani też poprosić do tańca na
scenie jedną z uczestniczek. Występujący
w kostiumach zespół zagrał 12 piosenek,
które mają ukazać się na przygotowywa−
nej właśnie płycie. Niestety, nie doszedł
do skutku planowany rajd motorów uli−
cami miasta. Choć tu i ówdzie o pewnym
niezgłaszanym władzom przejeździe dało
się słyszeć...
Brzeska Piwnica rozbrzmiewała muzy−
ką znacznie spokojniejszą i dostojniejszą.
23 lipca koncert dały zespoły muzyki daw−
nej. 9−osobowy „Aulos” pod kierunkiem
Walentego Kowalczuka zagrał skocz−
ne, przeznaczone do dworskich zabaw
tańce. Natomiast, pochodzący ze Stara−
chowic zespół wokalny „Canzonetta” za−
śpiewał renesansowe i wczesnobarokowe
pieśni świeckie po włosku, polsku, niemiec−
ku i angielsku. Całość uzupełnił repertu−
ar popularny: piosenki góralskie, musica−
le „Grace” i „Skrzypek na dachu”.

Walijczyk z Jasienia
Sześć godzin potężnego, rockowego
brzmienia dało brzeszczanom ponownie

Zaczęło się od Krakowa. Tam po raz pierwszy przełamano PRL−owski
stereotyp wakacji jako „sezonu ogórkowego”, kiedy nic się w kultu−
rze nie dzieje. Teraz do ogólnopolskich tendencji dołączyło także Brze−
sko. Lato w mieście spędzaliśmy głównie w rytm muzyki...

Wakacyjna
jazda kulturalna

Rancho „Pasja” 7 sierpnia. Jako gwiaz−
da wieczoru wraz z zespołem wystąpił,
działający dotychczas jako wokalista ze−
społów „Metal Mirror” i ”The Cross”,
mieszkający od niedawna w Jasieniu
Cameron Vegas. W czasie koncertu
szybko okazało się, iż przywołujące na−
strojem lata 80., muzyka i głos Walij−
czyka przypadły nam do gustu. Dowio−
dły tego liczne bisy. Może więc usłyszy−
my go jeszcze nieraz?
Mniej żywiołowo, ale wciąż z werwą gra−
ła 15 sierpnia Miejska Orkiestra Dęta
pod kierunkiem Wiesława Porwisza
na Placu Kazimierza. Już trzy dni póź−
niej imprezy muzyczne przeniosły się do
pomieszczeń MOK−u. Dyrektor ośrodka
Małgorzata Cuber zaoferowała brzesz−
czanom wieczór z piosenką pod hasłem
„Gdy serce drgnie”. W odróżnieniu od
imprez organizowanych przez Rancho
„Pasja” wstęp był gratisowy.
MOK zadbał także o wolny czas brze−
skiej młodzieży szkolnej. Przez cały okres
wakacji dzieci mogły uczestniczyć w za−
jęciach sportowo−rekreacyjnych. Zgodnie
z harmonogramem, w poniedziałki od−
wiedzały kręgielnię, we wtorki uczyły się
tańczyć oraz brały udział w pracach pla−
stycznych, środy to czas wycieczek,

czwartki – wyjście do kina, a piątki dzieci
spędzały na Ranchu „Pasja”.
Wreszcie, po rocku nastał czas... coun−
try. 21 sierpnia na ul. Szczepanowskiej
odbył się tradycyjny już, równie udany
jak w minionych latach „Piknik Coun−
try”. Grały m.in. zespoły: „Runaway”,
„Coach”, „Konwój”.

Dębno z Kingą
Dębiński zamek na 4 dni (22−25 lipca)
opanowały duchy muzyki dawnej. Wie−
czorami na dziedzińcu zagrało w sumie
5 zespołów: „Bez nazwy”, „Rocal Fuza”,
„Semibrevis”, „Canzonetta” i ”Aulos”.
Niestety, nie zadbano o promocję im−
prezy. Większość brzeszczan o niej naj−
zwyczajniej nie wiedziała. Pierwszego
dnia gości powitał występ „Drużyny Ry−
cerskiej Jakuba Odrowąża”. Jednak
najbogatszy program kustosz muzeum
– Lidia Luchter−Krupińska zachowa−
ła na ostatni wieczór, który rozpoczął
się pod figurą św. Kingi, na położonym
niedaleko od zamku wzgórzu. Szkoda
tylko, iż prowadzące do niej tabliczki

były niemal niewidoczne zza szyb sa−
mochodu. Program rozpoczął się przed−
stawieniem, przygotowanym przez
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dęb−
nie, pod kierunkiem Małgorzaty Ko−
siby. Niestety, występ dzieci popsuły
nieco nieudolnie stylizowane na staro−
polszczyznę wykłady historyczne na te−
mat biografii świętej i „Bogurodzicy”.
Nie na miejscu wydawała się też mo−
dlitwa prowadzona przez kapłana
w trakcie przedstawienia. Znacznie
bardziej wiarygodne były dzieci, które
w swoich rolach czuły się znakomicie.
Taka próba połączenia najzupełniej
ludycznej i świeckiej zabawy z ceremo−
nią religijną robi wrażenie źle pojęte−
go i niesmacznego postmodernizmu.
Jednak wieczorny koncert wynagrodził
widzom wszystkie niedostatki. Inicja−
tor Wieczorów z Muzyką Dawną – Do−
minik Dębiński, „dopiął wszystko na
ostatni guzik”. Melancholijnie oraz
skocznie i wesoło zabrzmiała grupa
„Aulos”. „Canzonetta” wystąpiła z re−
pertuarem religijnym i liryką miłosną,
a ”Rocal Fuza” potrafiła grać ze wszyst−
kimi zespołami. Pieśń „Trwaj chwilo”
wykonano razem z publicznością.

IWONA DOJKA

PS
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Kino zamknięte, koncertów jak na le−
karstwo, Dni Brzeska dawno za nami.
Pozostało jedynie wspomnienie po sza−
leńczej zabawie. Zawiedziony ruszyłem
jednak do Miejskiego Ośrodka Kultury,
bo przecież, jak sama nazwa wskazuje,
powinno to być centrum życia kultural−
nego miasta.
Przywitały mnie krzyki i inne bliżej nie−
określone dźwięki, wydobywające się
z gardeł dość dużej grupki młodych lu−
dzi uczęszczających na mokowską pół−
kolonię. Przeciskając się przez pokaźny
tłum blokujący wejście, dotarłem do se−
kretariatu. Został mi wręczony plan wa−
kacyjnych imprez. Dzieciaki za komplet−
ną darmochę mogły pograć w bilard, te−
nis ziemny czy stołowy, a nawet w kręgle.
Dobrym pomysłem były wycieczki kra−
joznawcze do Wiśnicza, Ciężkowic,
Szczawnicy i Krościenka czy Rozdziela,
oczywiście także nieodpłatnie. Zaś za
jedyne 2 złote uczęszczający na półkolo−
nie mogli zażyć kąpieli na brzeskiej kry−
tej pływalni. Ponadto cukiernia państwa
Stefków zapewniła dzieciom stałą do−
stawę słodyczy, a państwo Chmurowie
i Michalczykowie zatroszczyli się o to, by
oprócz lizaków i batoników znalazły się
smaczne drożdżówki.
Ale wakacje w MOK−u to nie tylko półko−
lonia, to także działające w okresie let−
nim liczne koła zainteresowań, od aero−

nie dla malkontentów

Wakacje już za nami. Teraz będzie trzeba wrócić do mniej lub bardziej odra−
panych szkolnych murów. Jednak warto zatrzymać się jeszcze, chociaż na
chwilkę, zrobić parę kroków w tył, cofnąć się do dni, w których... no właśnie.
W których co?

biku i tańca, do warsztatów plastycznych.
Podczas wakacji cieszyły się one sporym
zainteresowaniem.
Z imperium dyrektor Małgorzaty Cuber
udałem się do świetlicy profilaktyczno–
wychowawczej przy Parafii pw. Maryi
Matki Kościoła i św. Jakuba. Tam też
odbywały się zajęcia w ramach wakacyj−
nych półkolonii. Także bezpłatnych, jedy−
nie „ochotnicy” składali datki na wyży−
wienie. Na uwagę zasługiwały zajęcia
profilaktyczne, przybliżające młodym lu−
dziom zgubne skutki nałogów. Można też
było skorzystać z pracowni komputerowej,
niestety, bez dostępu do Internetu...

Na jednym z blogów, prowadzonym przez
młodego mieszkańca naszego miasta,
przeczytałem: Z tego, co mi teraz wiado−
mo, są wakacje. A wakacje najczęściej się
kojarzą z dzienną nuda i wieczornymi
melanżami. I dokładnie tak wyglądają
moje wakacje. W dzień przeważnie nie ma
nic do roboty, a wieczorem dopiero zaczy−
na się prawdziwe życie.
Dla tych, którzy wolny czas wolą orga−
nizować sobie sami, wiele atrakcji przy−
gotowało rancho „Pasja”: wakacje w sio−
dle, wieża wspinaczkowa, możliwość
wypożyczenia czterokołowego motoru
oraz paintball – to tylko niektóre
z atrakcji. Zorganizowano też zjazd mo−
tocyklistów, połączony z koncertem roc−

kowym. Niespełna miesiąc później od−
był się występ gościa z Wielkiej Bryta−
nii Camerona Vegasa, który wystąpił
z brzeską kapelą „Fatal Tragedy” oraz
zespołu Anakonda. Cztery, a nie sześć,
jak obiecywano, godziny niezłego rocka.
Myślę, że miłośnicy ostrzejszego
brzmienia i tak byli zachwyceni.
Tych, którzy dbają o tężyznę fizyczną,
podczas wakacji można było spotkać na
brzeskiej krytej pływalni. Ulgowe bilety
dla młodzieży, możliwość zagrania w pla−
żówkę oraz piłkę nożną, a przede wszyst−
kim schłodzenia się w basenie, przycią−
gały klientów. Sporo osób skorzystało
z prowadzonych kursów pływania. Jedy−
ną niezadowoloną z wakacji była właści−
cielka siłowni, mieszczącej się na piętrze
w budynku basenu. Narzekała na nie−
wielkie zainteresowanie i mały dochód.
Po zaspokojeniu potrzeb ciała, można
było pomyśleć coś o duchu. Zadbała o to
brzeska Biblioteka Publiczna. W jej bo−
gatym księgozbiorze każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Od Stephena Kinga i Gra−
hama Mastertrona po Małgorzatę Mu−
sierowicz. Rekordy biła seria „Strrrasz−
na Historia”, w zabawny sposób przed−
stawiająca najbardziej szokujące, dziwne
i niezwykłe zdarzenia z dziejów świata.
Ponadto w bibliotece można było za przy−
słowiowe „friko” spędzać wolny czas „w
sieci”. Teoretycznie bez ograniczeń. Jed−
nak tylko teoretycznie, bowiem znalazło
się tylu spragnionych przebywania w wir−
tualnej rzeczywistości, że musiano wpro−
wadzić pewne ograniczenia czasowe. Po−
myślano także o najmłodszych, dla któ−
rych panie bibliotekarki przygotowały
rozmaite zagadki, krzyżówki i szarady.
Na maniaków komputerowych czekały
też liczne kawiarenki internetowe, m.in.
BKI, czyli Brzeska Kawiarenka Interne−
towa, często przez internautów nazywa−
na po prostu „U Lucusia”. Oferowała,
prócz oczywiście dostępu do Internetu,
drukowanie, skanowanie archiwizację
danych oraz zakładanie kont pocztowych
na serwerze kafejki, a nawet doładowa−
nia kont telefonów na kartę w systemie
partnerskim „A−gatka”.
Wbrew pozorom więc w Brzesku podczas
wakacji nudził się tylko ten, kto chciał
się nudzić. Można oczywiście narzekać na
to, że przez połowę wakacji było zamknię−
te kino „Bałtyk” i że basen wprowadził
opłaty za grę w piłkę plażową, wreszcie,
że pogoda nas nie rozpieszczała. Niech
inni mówią, co chcą, a ja po tym rekone−
sansie wiem, że lato można było spędzić
w naszym mieście naprawdę aktywnie.
Każdy, jeśli tylko chciał, mógł znaleźć coś
dla siebie. Malkontentom nie zawsze
należy wierzyć...

DOMINIK ZAJĄC

Lato
PS
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Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się
Mszą św., po której złożono kwiaty na
grobach zmarłych nauczycieli i pracowni−
ków szkoły. Następnie w budynku Zespołu
Szkół przy ul. Głowackiego 57 spotkali
się byli nauczyciele, absolwenci, pracow−
nicy szkoły, zaproszeni goście oraz ucznio−
wie. Wspominano dzieje „Jedynki”. Uro−
czystość prowadził były absolwent i na−
uczyciel Jacek Filip. W części oficjalnej
wystąpili: dyrektor Franciszek Brzyk,
z−ca burmistrza Krzysztof Bigaj, Wła−
dysław Bodziony – dyrektor szkoły w la−
tach 1979−1987. Dyrektor Brzyk obiecał,
że pozostające w budynku gimnazjum,
będzie kontynuowało tradycje szkoły pod−
stawowej, która w mieście cieszyła się za−
wsze dobrą renomą.
Część artystyczna „Wspomnienia, wspo−
mnienia...” została przygotowana przez na−
uczycielki języka polskiego: G. Duśko, G.
Habryło, B. Piłat. Uroczystość uświetnił
występ zespołu muzycznego pod kierun−
kiem Iwony Mikołajek. Miłym akcentem
było wręczenie zaproszonym gościom mo−
nografii szkoły „Dzieje najstarszej szkoły
podstawowej w Brzesku” opracowanej
przez: M. Rudnik, B. Surowiecką, M. Pyt−
kę, G. Habryło, K. Zycha, J. Filipa.
Ta niezwykła w dziejach Brzeska chwila
stała się okazją do wręczenia pamiątko−
wych medali wychowawcom i szóstoklasi−
stom przez Adama Kwaśniaka – prze−
wodniczącego zarządu osiedla Stare Mia−

Pożegnalne spotkanie

26 czerwca tego roku przestała formalnie istnieć Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 w Brzesku. Scenariusz uroczystości związanej z wygaśnięciem placówki był
niezwykle bogaty, połączony z wernisażem wystawy i publikacją monografii.

sto, absolwenta wygasa−
jącej szkoły. – Żegnamy
się dzisiaj z ”Jedynką”,
najstarszą szkołą pod−
stawową w naszym mie−
ście. Szkołą, w której wie−
le pokoleń brzeszczan
nauczyło się czytać, pisać,
odróżniać dobro od zła, po−
znało wielu wspaniałych
kolegów – mówił Adam
Kwaśniak. – Z tej okazji
w imieniu zarządu osie−
dla przekazuję ostatnim
absolwentom okoliczno−
ściowe medale. Będą
wam, drodzy absolwen−
ci, przypominać o tym, że
na was kończy się historia najstarszej pla−
cówki oświatowej w Brzesku.”
Przez cały rok szkolny uczniowie i nauczy−
ciele zbierali pamiątki, prowadzili wy−
wiady z pracownikami i absolwentami,
którzy brali także udział w konkursie li−
terackim i plastycznym „Wspomnienia
niebieskiego mundurka” ogłoszonym
przez zarząd osiedla Stare Miasto. Na−
grodzono w nim prace Bożeny Jemioło,
Izabeli Pacury, Moniki Biesagi i Ma−
teusza Biela.
Po zakończeniu części artystycznej
wszyscy zebrani mogli obejrzeć wysta−
wę, na której prezentowano kroniki, al−
bumy, świadectwa, fotografie, dyplomy,

zeszyty, podręczniki, prace uczniów,
dawne sprzęty szkolne, mundurki, tar−
cze, emblematy, odznaki, a także prace
plastyczne absolwenta i nauczyciela
Andrzeja Pałki. Wystawa została przy−
gotowana przez nauczycieli: A. Czer−

necką, M. Grabarz, G. Habryło, M.
Kanię, M. Kupca, D. Kwaśniak, M.
Pytkę, M. Rojek, M. Rudnik, J. Skór−
nóga, B. Surowiecką.
Równocześnie na boisku sportowym od−
bywał się mecz piłki nożnej absolwen−
tów i nauczycieli. Młodzież wzięła udział
w licznych konkursach sprawnościo−
wych, gdzie główną nagrodę stanowił
rower górski ufundowany przez właści−
ciela sklepiku szkolnego, Adama Wąsa.
Pozostałe nagrody ufundował Zarząd
Starego Miasta. A na koniec, w atmos−
ferze wspomnień przy ognisku i dźwię−
kach orkiestry, bawiono się wesoło do
późnych godzin wieczornych…     (IW)

Po raz drugi Miejski Ośrodek Kultu−
ry we współpracy z Urzędem Miej−
skim w Brzesku był organizatorem
kolonii letnich dla dzieci i młodzieży
z naszego miasta i gminy.

Trzy 12−dniowe turnusy zorganizowano
w ośrodku wypoczynkowo−wczasowym
„Wierchy” w Zakopanem, jeden w obiek−
cie „Neptun” w Sianożętach nad Bałty−
kiem. Z kolonijnego wypoczynku skorzy−
stało ogółem 187 najmłodszych miesz−
kańców naszej  gminy.
Podczas kolonii w Zakopanem uczestni−
cy zwiedzali stolicę polskich Tatr, zapo−
znawali się z historią regionu, zabytka−
mi, zwiedzali muzea, kościoły, a także
uczestniczyli w wycieczkach koleją lino−
wą na Kasprowy Wierch, Gubałówkę,
zjeżdżali kolejką linową na Polanę Szy−
maszkową, spacerowali po Dolinie Koście−
liskiej, odbyli wyprawę do Morskiego Oka,

W Tatrach i nad Bałtykiem

FB

zwiedzili, co dla wielu było ogromnym prze−
życiem, Jaskinię Mroźną.
Uczestnikom kolonii nad Bałtykiem to−
warzyszyła wspaniała pogoda, więc moż−
na było zażywać nie tylko słonecznej ka−
pieli, ale także w już nie tak chłodnej mor−
skiej wodzie pod czujnym okiem
wykwalifikowanych ratowników. Odbywa−
ły się także wycieczki w najbliższą okoli−
cę do Ustronia Morskiego, Bagicza, gdzie
znajduje się poradzieckie lotnisko wojsko−
we, najstarszego w Polsce, 800−letniego
dębu „Bolesława. Zorganizowano także
wycieczki do Międzyzdrojów i Swinoujścia
oraz Kołobrzegu, połączoną z rejsem re−
pliką statku „Santa Maria” (na takim
statku Krzysztof Kolumb dopłynął i od−
krył Amerykę) po Bałtyku. Podczas wszyst−
kich turnusów organizowano chrzty kolo−

nijne, z których najatrakcyjniejszy zapew−
ne był ten w Sianożętach, zorganizowany
na plaży ku uciesze licznych wczasowiczów.
Należy też wspomnieć o prowadzonych za−
jęciach profilaktycznych, dotyczących uza−
leżnień i agresji. RC
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Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

O utworzenie obozu językowego w Brze−
sku zabiegano już od listopada zeszłego
roku. Wtedy Ministerstwo Edukacji Na−
rodowej i Sportu postawiło warunki lo−
kalowe. Ich spełnienie wymagało remon−
tu obiektu. Środki finansowe na prze−
prowadzenie prac zapewniło starostwo.
Jak relacjonuje kierowniczka Schroniska
Młodzieżowego, Jolanta Bach, z remon−
tem zdążono dosłownie na ostatnią chwi−
lę. Ponieważ MENiS zlikwidowało brze−
ski obóz języka angielskiego do jej pla−
cówki przeniesiono, funkcjonujący
dotychczas w Bielsku Białej, obóz języ−
ka francuskiego.
Do wakacyjnego przyswajania wiedzy
MENiS, kuratoria oświaty oraz Polski
Komitet ds. UNESCO skierowały stu
uczestników z całej Polski. Nabór native
speakerów we Francji prowadziła Mary−
se Ramiara. Udało jej się zwerbować 20
osób – nauczycieli i studentów. Przez 21
dni od poniedziałku do piątku prowadzi−
li oni po 5 godzin zajęć dydaktycznych
dziennie. Utworzono 10 grup zajęciowych,
pozostających pod opieką 2 instruktorów.
Każda prezentowała inny poziom.
Uczniów dobierano do właściwych grup
na podstawie testu, przeprowadzonego
już pierwszego dnia.
Oprócz nauki uczestnikom zaoferowano
blok zajęć sportowo−rekreacyjnych, orga−

OBÓZ JĘZYKOWY

Francuzi
w schronisku

Przez trzy lipcowe tygodnie brzeskie Schronisko Młodzieżowe
gościło uczestników obozu językowego. Tym razem jednak, za−
miast tradycyjnej nauki angielskiego, zaproponowano przyswa−
janie języka francuskiego.

nizowanych przez polską część kadry obo−
zowej. Były to gry sportowe, wyjście na
basen, do kręgielni, przeprowadzono za−
wody grupowe, konkursy, zajęcia integra−
cyjne oraz wycieczki do Zakopanego, Kra−
kowa i kopalni soli w Bochni. Bogatszy
program dodatkowych imprez przedsta−
wiono Francuzom, poznającym Polskę, jej
kulturę i obyczaje. W weekendy odwiedza−
li oni zabytki regionu: zamek w Dębnie,
dworek w Dołędze i Zalipie. Natomiast
po zakończeniu obozu odbyli tygodniową
wycieczkę po południowej części kraju
(Podkarpacie, Pieniny, Tatry, Małopolska).
MENiS zaoferował im także niewielkie
kieszonkowe, mniejsze dla asystentów –
studentów i wyższe dla nauczycieli. Jo−
lanta Bach wspomina związane z tym wy−
darzenie: – Oni wsypali te pieniądze do
jednego worka i podzielili się po równo.
Nie wyszło tego dużo, ale było to bardzo
sympatyczne.
Brzeski obóz języka francuskiego jest je−
dynym tego typu w całej Polsce dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wła−
śnie dlatego Jolanta Bach nie żałuje
wysiłku włożonego w jego uruchomienie.
– Sercem czuję, że to jest naprawdę po−
trzebne – mówi. – Jest to też promocja
dla naszego miasta. Przyjeżdżają prze−
cież do Brzeska grupy z zagranicy i mło−
dzież z całego kraju – dodaje. ID

3−7.09, godz. 18.15
POJUTRZE USA/15 l
Reżyseria: Roland Emmerich, wykonaw−
cy: Dennis Quaid, Sela Ward.
Według teorii znanego klimatologa (Dennis
Quaid), gwałtowne ocieplenie klimatu może
w niedalekiej przyszłości spowodować gi−
gantyczną powódź, co stanowić będzie
pierwszy etap nowej epoki lodowcowej.
Sceptycznie nastawione do tych przepowied−
ni środowisko rządowe zdaje sobie sprawę
z ich zasadności dopiero wtedy, gdy z nieba
zaczyna spadać grad wielkości pomarańczy.

10−14. 09, godz. 16.00 i 18.15
KRÓL  ARTUR USA, Irlandia/ 15 l
Reżyseria: Antoine Fuqua, scenariusz:
David Franzoni, John Lee Hancock
Artur pragnie opuścić Brytanię i powrócić do
Rzymu. Zanim jednak będzie mógł to zrobić,
musi spełnić ostatnią misję. To właśnie wtedy,
wraz ze swoimi rycerzami – Lancelotem, Ga−
lahadem, Borsem, Tristanem i Gawainem
dochodzą do wniosku, że po upadku Impe−
rium Rzymskiego Brytania potrzebować bę−
dzie przywódcy. Pod przewodnictwem Mer−
lina, dawnego wroga, oraz w towarzystwie
pięknej Ginewry, Artur będzie musiał odna−
leźć w sobie siłę, by odwrócić bieg historii…

17−21. 09, godz. 18.15
DIRTY DANCING 2 USA/15 l
Reżyseria: Guy Feriand, wykonawcy: Die−
go Luna, Romola Garai
Kolejne love story nakręcone kilkanaście lat
po zawrotnym sukcesie filmu „Dirty Dancing”:
miłość, gorące latynoskie rytmy i taniec na tle
komunistycznej rewolucji. Nastoletnia Ame−
rykanka przenosi się wraz z rodziną do Ha−
wany. Poznaje przystojnego Kubańczyka, który
jest wytrawnym tancerzem. Spotykają się
potajemnie w jednym z klubów...

24−28. 09, godz. 18.15
WYŚCIG Z CZASEM USA/15 l
Reżyseria: Carl Franklin, wykonawcy: Den−
zel Washington, Sanaa Lathan, Dean Cain.
Matt (Denzel Washington) jest szefem poli−
cji w małym miasteczku Banyan Key na Flo−
rydzie. To ciężko pracujący, świetnie wyko−
nujący swoją pracę, szanowany przez współ−
pracowników i miejscową ludność
obywatel. Pewnego dnia zostaje popełnio−
ne podwójne morderstwo. Matt rozpoczy−
na dochodzenie, a jego życie zaczyna się
gmatwać, gdyż wszystkie dowody wskazu−
ją na to, że jest zamieszany w całą sprawę.
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Nazwa? – Ktoś rzucił głupie hasło –
wspominają. Złapało od razu. Dało wy−
raz muzyce i zachowaniu na koncertach
całej grupy. Nie rezygnują z obranego
stylu. Mają świadomość tego, iż widzo−
wie dobrze się bawią na ich występach.

Zespół „na boku”
Zaczynali w różnych formacjach. Adam
Musiał grał heavy metal w Hakerma−
nie, Tomasz Zydroń – punk w Deflora−
cji. Spotkali się w Pokrzywdzonych czoł−
gach. Potem, niejako obok projektu Far−
mazon, w 2001 roku powstało Futro
z ryby. Jego początek jest kwestią przy−
padku. – Nie wszyscy przyszli na pró−
bę. Zaczęliśmy grać proste rock’nrollo−
we numery – wspomina wokalista.
W nowej formacji znalazło się miejsce
dla osób grających do tej pory blues,
metal, punk i rock. Tworzą ją: wokali−
sta – Adam Musiał, Tomasz Zydroń
i Radosław Tota – gitarzyści, perkusi−
sta – Piotr Rozwadowski oraz grają−
cy na gitarze basowej – Jarosław Ko−
męza. Tylko ten ostatni członek zespo−

Rockowo
i... śmiesznie

W czasie tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy wystąpili w futrach. Wokalista przypadkowo potknął
się na oblodzonej scenie. Zbiegi okoliczności i celowe działania
przeplatają się i odzwierciedlają to, co zespół Futro z ryby chce
dać swoim słuchaczom – dobrą zabawę.

łu ukończył szkołę muzyczną. Razem za−
grali pierwszy koncert w Brzesku
w styczniu 1992, w czasie kwesty Wiel−
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pół−żartem, pół−serio
Muzycy mieszają kilka odmian rocka,
ponieważ, jak twierdzą, podoba się to
odbiorcom. – W muzyce nie ma zasad.
Można łączyć różne rzeczy – mówi To−
masz Zydroń. Ważne jest, aby zarów−
no starsi jak i młodsi słuchacze, do−
brze bawili się na koncertach. Muzycy
swobodnie czują się na scenie. Zwra−
cają uwagę na wygląd i zachowanie,
dlatego przebierają się do każdego wy−
stępu. Stroje wypożyczają nawet z tar−
nowskiego teatru. O doborze decyduje
poczucie humoru. – Na scenie trzeba
pokazać swoją energię – komentuje
Adam Musiał. Dlatego nie unika „gra−
nia z rybką”, czyli improwizacji mu−
zycznych. – Teksty może nie są mocną
stroną – opowiada wokalista. – Ale
jeżeli padną słowa krytyki, to wezmę
się do roboty.

Piosenki istotnie nie mają poważnego
przesłania. Często powstają szybko,
bez większego zastanowienia. – Chło−
paki coś grają, ja biorę długopis, po−
prawiam, skreślam – relacjonuje
Adam. – Nie można ich brać do końca
na serio – dodaje. Jego zdaniem słowa
mają odzwierciedlać optymistyczne
spojrzenie na świat.

Zamknięci w studio
Spontaniczność liczy się także przy
komponowaniu. Ostatnio przychodzi
to łatwo, bo pomysłów jest wiele. –
To, co słychać, jest odzwierciedleniem
tego, co pięciu ludzi lubi najbardziej
– mówi Tomasz Zydroń. Jednak zu−
pełnie inaczej muzycy podeszli do
nagrywania płyty. W studio liczy się
czas. To wymusiło kompozycje prze−
myślane i dopracowane. Jako miejsce
pracy wybrano najbardziej profesjo−
nalne w okolicy studio Belle Etage
w Iwkowej, założone przez członka ze−
społu Ziyo – Dariusza Deżko. Na−
grywano w marcu i kwietniu. Obecnie
trwa mastering całości. Płyta nie ma
jeszcze tytułu. Znalazło się na niej
dziesięć autorskich kompozycji.
Teraz w planach Futra z ryby znajdu−
je się poszukiwanie wydawcy, podró−
że po wytwórniach, rozważanie ofert.
Członkowie zespołu chcą też wystą−
pić na kilku festiwalach i w krakow−
skich klubach.

Zgrać się
Pierwsze wspólne próby miały miej−
sce w MOK−u. Od czterech lat, dwa−
trzy razy w tygodniu odbywają się one
w wyciszonym i przystosowanym do
gry garażu. Różne style i tempera−
menty czasem wywołują kłótnie. Każ−
dy ma prawo do własnego zdania. –
Nie ma miejsca na obrażanie się.
Ludzie muszą się naprawdę zgrać –
mówi Adam Musiał. Każdy muzyk
gra dodatkowo w innej grupie. Woka−
lista angażuje się w projekt deathme−
talowy, a Tomasz Zydroń śpiewa
w Fitkis.
Funkcjonowanie w małym mieście nie
jest dla członków Futra z ryby pro−
blemem. Jedyną rzeczą, która na
przestrzeni lat stanowiła przeszko−
dę, były trudności w stworzeniu skła−
du zespołu. Muzycy często wyjeżdża−
li lub rezygnowali, co Zydroń komen−
tuje następująco: – Jeśli ktoś nie ma
tego w duszy, to przestanie grać. We−
dług Musiała członkowie jego grupy
przekroczyli już ten etap. Dla nich
muzyka jest pasją.

IWONA DOJKA

Na estradzie „Futro z ryby”. Dobra muzyka i świetna zabawa.
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Sen z powiek spędza dyrektorowi Wala−
skowi przede wszystkim istniejąca na
razie w marzeniach sala gimnastyczna
z prawdziwego zdarzenia. – Posiadana

sala zastępcza o wymiarach 6 na 12 me−
trów absolutnie nie wystarcza, by w pełni
realizować program wychowania fizycznego
– mówi dyrektor. – Dobrze, że przynaj−
mniej udało się wybudować wielofunkcyj−
ne boisko do piłki ręcznej i koszykówki.
O budowę sali gimnastycznej szkoła bez−
skutecznie zabiega od wielu lat, nie ma
jej w planach gminy także w najbliższym
czasie. – Jestem realistą – to perspekty−
wa może nawet dziesięciu lat – dodaje
dyr. Walasek. Próbuje go pocieszyć radna
Rady Miejskiej Anna Kądziołka−Kuku−
rowska – wychowanka szkoły w Szcze−
panowie, a później także ceniona w niej
nauczycielka. – Do tej szkoły uczęszczają
przecież dzieci nie tylko ze Szczepanowa,
ale także z sąsiednich Wokowic i Sterkow−
ca – uzasadnia. – Będę zabiegać o to, by
możliwie najszybciej znalazły się w budże−
cie pieniądze na tę jakże potrzebną całe−
mu środowisku inwestycję.
Radna pamięta jednak lata, kiedy sama
uczyła się w szczepanowskiej szkole, któ−
ra mieściła się w domu pani Maślanko−
wej. Była w niej tylko jedna klasa. Dla−

Nie trzeba się
wstydzić

Ponad 130 dzieci w sześciu oddziałach rozpoczęło nowy rok szkolny
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szcze−
panowie. Przestronne, zadbane sale lekcyjne, pracownia komputero−
wa, gabinet stomatologiczny, świetlica i jadalnia oraz nieźle wyposa−
żona biblioteka, a nade wszystko kadra nauczycielska o wysokich
kwalifikacjach zawodowych sprawiają, że szczepanowska placówka
może się pochwalić coraz lepszymi wynikami dydaktycznymi. Dy−
rektor Wojciech Walasek może być zadowolony z dotychczasowych
osiągnięć, ale ma też świadomość z ograniczeń i nie ukrywa proble−
mów, jakie stoją przed nim i jego współpracownikami w przyszłości...

tego teraz promienieje, kiedy oprowadza
mnie po nowocześnie wyposażonych sa−
lach. Obecny budynek szkolny został roz−
budowany i zmodernizowany w latach

1983−1988 wysił−
kiem całej spo−
łeczności sołectwa.
Nic dziwnego, że
w minionym roku
trzeba było wy−
mienić nieszczel−
ne okna, wyrównać
posadzki, założyć
wykładziny podło−
gowe, pomalować
korytarze i klatki
schodowe oraz upo−
rządkować plac

przed budynkiem. – Dawni wychowan−
kowie tej szkoły nie muszą się wstydzić
– mówi z dumą radna Kądziołka−Kuku−
rowska. – A są wśród nich pracownicy
naukowi, inżynierowie, nauczyciele, wielu
kapłanów – dodaje.
Ale nie tylko coraz nowocześniejsza baza
może cieszyć. „Szkoła ma bardzo dobrą
perspektywę rozwoju, prezentuje wysoki
poziom kształcenia i wychowania” – pod−
kreślono w raporcie o jakości edukacji pla−
cówki, a ocenę tę potwierdziły coroczne
wyniki sprawdzianów szóstoklasistów.
W 2003 roku były one wyższe od średniej
gminy, powiatu i województwa. Średnia na
ucznia wyniosła 30,21 pkt., podczas gdy
wskaźnik ten wynosił w gminie – 29,06,
powiecie – 29,0 i województwie – 29,48.
Uczniowie Publicznej Szkoły w Szczepa−
nowie od kilku lat uzyskują wysokie wy−
niki egzaminów wstępnych do szkół śred−
nich i wysokie lokaty w konkursach przed−
miotowych, w których do finałów dotarło
aż 22 wychowanków.
– Bardzo ważnym elementem w pracy
wychowawczej grona pedagogicznego jest

konsekwentna realizacja programów, do−
tyczących zapobiegania patologiom i agre−
sji – uzupełnia stronę plusów dyr. Wala−
sek, który swą funkcję pełni od 1982 roku.
– Współpracujemy w tym zakresie z Tar−
nowskim Towarzystwem Zapobiegania
Patologiom Społecznym oraz Kurią Die−
cezjalną, wspólnie organizując coroczne
rajdy pn. „Młodzieżowe Drogi Trzeźwości”.
Dyrektor przez skromność nie wspomina
o licznych przedsięwzięciach artystycznych,
które szkoła inicjuje. Ze względu na spore
zainteresowanie nie można jednak nie
wspomnieć choćby o ostatnim konkursie
plastycznym, zorganizowanym w związku
z obchodami 750. rocznicy kanonizacji
świętego Stanisława. Napłynęło ponad
300 prac, które zaprezentowano na oko−
licznościowej wystawie. Ciekawsze projekty
zdobią szkolne pomieszczenia, co stano−
wi dodatkowy pretekst, by odwiedzając
bogaty w historyczne miejsca Szczepanów,
zajrzeć do przyjaznej podstawówki.

LAM

Dyr. Wojciech Walasek

W pracowni
komputerowej

Anna Kadziołka−Kukurowska
jest dumna ze swej szkoły
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Dziecko darem
Kilka lat temu w Brzesku urodził się nie−
pełnosprawny chłopiec. Gdy dorósł do
wieku przedszkolnego pojawiły się po−
ważne problemy. Dziecka nie chciano
nigdzie przyjąć, ponieważ żadna tego
typu placówka w mieście nie była przy−
stosowana do nauczania niepełnospraw−
nych. Przepisy były bezlitosne. W końcu
jednak w mieście powstał oddział inte−
gracyjny w jednym z przedszkoli, gdzie
przyjęto dziecko.
– Patrząc na problemy tych rodziców i na
małą ilość miejsc w przedszkolach dla
niepełnosprawnych dzieci, pomyślałem
sobie, że jesteśmy wszyscy daleko od
Ewangelii – wspomina ks. Józef Mularz,
proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego.
Jezus przyszedł do tych, którzy potrze−
bują pomocy. Istotą zaś przedszkoli in−
tegracyjnych jest przyjęcie każdego
dziecka i przyjęcie go jako daru. To jest
trudne, bo ono wymaga większej miło−
ści niż zdrowe dziecko. Pomysł zawsze
wychodzi od Pana Boga. Takim znakiem
dla nas, aby wybudować przedszkole in−
tegracyjne, był ten niepełnosprawny chło−
piec, którego nie chciano przyjąć do nor−
malnego przedszkola.

Nie dałem na ołówek
Nie było łatwo, choć początkowo wyda−
wało się, że wszystko pójdzie bardzo
sprawnie. Kiedy narodził się pomysł po−
wstania przedszkola obowiązywała
ustawa, która gwarantowała otrzyma−
nie czterdziestu procent dofinansowania
na tą inwestycję z PFRON−u. – Kiedy
już mieliśmy zrobione fundamenty, prze−
pisy się zmieniły i nic nie dostaliśmy.
Ale wówczas trudno było się jednak
wycofywać – mówi ks. Mularz.
Znaleźli się ludzie, którzy wykonali wiele
prac za darmo. – Kiedy zapraszałem do
współpracy projektantów, powiedziałem
im, że jeśli się zgodzą to zrobić, nic nie
zarobią. Łącznie z tym, że ołówki będą
musieli sobie kupić za własne pienią−
dze. Kręcili nosem, ale gdy zdradziłem
o jaki projekt chodzi, nikt nie odmówił
– dodaje ks. Mularz.
Budowa parafialnego przedszkola inte−
gracyjnego trwała trzynaście miesięcy.

Znak od Boga

Pani Halina, namówiła córkę, aby jej wnuka Kubusia posłała do inte−
gracyjnego przedszkola. Jak mały zareaguje na niepełnosprawne dzie−
ci? – zastanawiała się mama małej Ani. Funkcjonujące od roku Przed−
szkole Integracyjne prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego
w Brzesku budziło różne emocje. Teraz o zapisaniu tam dziecka nale
ży myśleć z dwuletnim wyprzedzeniem.

W całości sfinansowali ją ludzie dobre−
go serca. – Z pieniędzmi to jest tak, że
jeżeli są potrzebne na dobre dzieło, to
Pan Bóg je daje. Przysyła lub pozwala
znaleźć takich ludzi, którzy zechcą po−
móc – mówi proboszcz.

To nie kara
Przez wiele lat pokutowało niedorzecz−
ne powiedzenie, że jeśli rodzina miała
niepełnosprawne dziecko, to Bóg chciał
ją ukarać. Dla wielu wartość człowieka
mierzy się jego wyglądem czy bogac−
twem. – Tymcza−
sem, niepełnospraw−
ny jest dany po to,
abyśmy wzrastali
w miłości – przeko−
nuje ks. Mularz. – To
jest jakby istota po−
jawienia się tego
daru trudnego. Jest
to doświadczenie,
które Bóg nam daje,
abyśmy wzrastali
w dobra duchowe.
Jezus tak kształtu−
je świat Ewangelii,
że to jest świat daru
i właśnie im trudniejszy, im więcej trze−
ba drugiemu poświęcić czasu i siły, tym
możemy mieć większe szanse na wzrost
duchowy. Tak też należy przyjmować
dzieci niepełnosprawne.

Nauka miłości
Obecnie do przedszkola uczęszcza pięć−
dziesięcioro dzieci, w tym dziesięcioro
niepełnosprawnych. Nie było nigdy pro−
blemów z naborem. – Rodzice bardzo
szybko zrozumieli ideę przedszkola in−
tegracyjnego i wbrew temu, co czasem
się mówi o naszej nietolerancji, zapi−
sali swoje dzieci – podkreśla proboszcz.
Rodziców Kubusia, aby poszedł do
przedszkola integracyjnego, namówiła
jego babcia. – Jest jedynakiem. Dziec−
ko powinno od małego uczyć się poma−
gać drugiemu człowiekowi. Tym prze−
konałam córkę, aby mojego wnuka po−
słała do tej placówki. Pełny rozwój
człowieka polega na tym, aby on się roz−
wijał fizycznie i duchowo. A tutaj dzie−

ci mają szansę rozwinąć się uczuciowo
właśnie dzięki obecności niepełnospraw−
nych. Czasem w domach jest to zanie−
dbywane. One będą o tyle bogatsze od
dzieci z innych przedszkoli, że już na
tym etapie mają możliwość okazać wię−
cej serca i pomocy drugiemu człowieko−
wi – zauważa pani Halina.
Zupełnie inna historia była z Anią. Jej
rodzice do końca nie byli przekonani, czy
będzie to odpowiednie przedszkole dla
ich córki. – Bałam się, jak ona zareaguje
kiedy zobaczy niepełnosprawnego rówie−
śnika. Czy nie wpłynie to źle na jej psy−
chikę. Teraz, kiedy widzę Anię opowia−
dającą o swoich sukcesach, szczycącą się
tym, że bawiła się z niepełnosprawnym
dzieckiem, wiem, że moje obawy były
bezpodstawne – wspomina Agnieszka.
Dobra opinia o placówce rozeszła się lo−
tem błyskawicy. Teraz jest więcej chęt−
nych niż miejsc. Obecnie prowadzone są
zapisy dopiero na… rok 2006.
Przedszkole prowadzą Siostry Służebnicz−
ki Staromiejskie. Przez dwa lata przygo−

towywały kadrę. – One to najlepiej ro−
bią, ponieważ tego typu działalność to
ich całe życie – wyjaśnia ks. Mularz. –
Jeżeli się mówi, że człowiek jest drogą
Kościoła, to znaczy, że służąc najbiedniej−
szym, służymy Chrystusowi.

Ewangelizacja przez dzieci
Rodzice, posyłając swoje dziecko do ta−
kiej placówki, decydują się, aby było ono
wychowywane w duchu katolickim.
W przedszkolu jest kaplica, do której
wychowankowie chodzą na modlitwę.
Dzieci modlą się także przed i po jedze−
niu. – To jest zupełnie inny duch niż
w normalnych przedszkolach. Chodzi
nam równocześnie o to, by przez malu−
chów ewangelizować ich rodziców. Żeby
dziecko poprzez przenoszenie do domu
tego, czego nauczyło się w przedszkolu,
pomogło niektórym rodzicom powrócić
w świat wiary – dodaje ks. Mularz.

ŁUKASZ WRONA
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Dzieci, które miały to szczęście, że
przychodziły na świat w domach lu−

dzi zamożnych, automatycznie stawały
przed szansą w miarę harmonijnego roz−
woju. Tak było i jest, niezależnie od po−
dejmowanych prób upowszechniania wy−
kształcenia wraz z rozwojem cywilizacyj−
nym ludzkości. Dzieci obdarzone
wyjątkowym talentem nie zawsze były
w stanie rozwinąć swe zdolności, a lite−
raccy bohaterowie w rodzaju Janka Mu−
zykanta zdają się jedynie potwierdzać tę
tezę. W nowożytnych systemach demo−
kracji teoretycznie wszyscy obywatele
mają konstytucyjnie zagwarantowane
równe szanse dostępu do edukacji. Jest
to oczywiście dosyć idealistyczne założe−
nie, gdyż praktyka boleśnie rozmija się
z zapisami ustawowymi. W ostatnim stu−
leciu miały miejsce bardzo spektakular−
ne wydarzenia, polegające na rewolucyj−
nych przemianach społeczno−politycznych,
które diametralnie zmieniły stary porzą−
dek świata. Stworzono model „kształto−
wania człowieka nowych czasów”, a dok−
tryny ideologiczne tzw. „socjalizmu na−
ukowego” – oparte na nurtach myśli
marksistowskiej – za jeden z celów pe−
dagogiki społecznej uznawały wyrówna−
nie szans w dziedzinie edukacji. Był to
okres, w którym w państwach, gdzie re−
wolucja socjalistyczna dokonała zupełne−
go przewartościowania pojęć, nastąpiło
swoiste wyrugowanie elit, a dyktatura
totalitarna opanowała większość przeja−
wów życia publicznego. Spowodowało to
wielorakie skutki. Niby otworzyły się szko−
ły dla ubogiej młodzieży, ale stało się to
za cenę obniżenia jakości kształcenia,
zdominowanego przez uwarunkowania
ideologiczne.

Obecnie w Polsce jesteśmy świadka−
mi kolejnego pedagogicznego eks−

perymentu, który polega na zmianie
struktury systemu oświatowego. Zało−

Niezależnie od przebiegu dziejów czy panującego systemu społeczno−
politycznego zawsze istniały grupy, które dzięki zajmowanej pozycji
materialnej mogły zabiegać o kształcenie swych dzieci. W efekcie do−
stępność do edukacji nie była zjawiskiem powszechnym. I tak – nie−
stety – jest również obecnie.

Kosztowna
zabawa

w reformowanie
żenia reformy były w zasadzie dobre.
Chodziło o wyrównanie szans edukacyj−
nych młodzieży ze wsi i małych miast
tak, aby po przyjściu do szkoły średniej
uczniowie prezentowali w miarę jedno−
rodny, relatywnie wysoki poziom umie−
jętności i wiedzy. Ale w pedagogice wszel−
kie przemiany muszą być realizowane
w sposób przemyślany i konsekwentny.
Pod żadnym pozorem nie można pozwa−
lać sobie na radosną improwizację, gdyż
w konfrontacji z rzeczywistością wszyst−
kie reformatorskie działania zostają
brutalnie zweryfikowane na żywym or−
ganizmie szkoły, a straty ponoszą dzie−
ci i młodzież.
Nie podlega dyskusji fakt, iż utrzymy−
wanie sytuacji, w której dziecko przez
osiem lat jest kształcone w szkole bez
elementarnej bazy dydaktycznej, labora−
toriów, sprzętu informatycznego, niekie−
dy przez nauczycieli merytorycznie nie−
dostatecznie przygotowanych czy wręcz
bez stosownych kwalifikacji, jest niedo−
puszczalne. Miejsce zamieszkania, gdzie
grupa środowiskowa, rodzina i otoczenie
nie stwarzają szans pełnego rozwoju in−
telektualnego, brak bezpośredniego do−
stępu do dóbr kultury, słabo zaopatrzone
biblioteki – nie powinny determinująco
wpływać czy wręcz decydować o przy−
szłym życiu młodego człowieka. Wyzwa−
nia czasu, zjawiska takie, jak: konkuren−
cja, gospodarka rynkowa, konieczność
kreatywności i rywalizacji na rynku pra−
cy – bez względu na subiektywną ich oce−
nę – to fakty, z którymi przy całej patolo−
gii życia publicznego młodzież będzie
musiała się zmierzyć i powinna być do
tego zadania przygotowana.

Celem reformy strukturalnej było
maksymalne skrócenie czasu poby−

tu dziecka w szkole podstawowej z uwa−
gi na jej kiepską kondycję, dlatego skró−
cono ten okres do sześciu lat. Stworzono

nowy typ szkoły – gimnazjum, które mia−
ło być panaceum na wymienione dole−
gliwości. W ciągu trzech lat dzieci od 13.
do 16. roku życia powinny wyrównać bra−
ki edukacyjne i spełnić ogólnopolski stan−
dard. Niestety, okazuje się, że dosyć sen−
sownie przygotowana reforma w trakcie
praktycznego wdrażania została w wie−
lu miejscach zniekształcona lub wręcz
„amputowana”. Zabrakło środków finan−
sowych i odwagi na przeprowadzenie za−
mierzeń. Zamiast nowych gminnych
obiektów, dysponujących nowoczesną
bazą i wyselekcjonowaną kadrą, często
powstawały szkoły gimnazjalne z cen−
tralnym dyrektorskim obiektem w gmi−
nie, zaś ośrodki filialne mieściły się
w dawnych ośmiolatkach, które de facto
stały się… dziewięciolatkami.

Dlaczego do tego doszło? Odpowiedź
 nie może być jednoznaczna. Istot−

nym powodem było nieudźwignięcie
przez samorządy tego zadania, bowiem
w wielu przypadkach przerosło ono ich
możliwości zarówno finansowe, jak i or−
ganizacyjne. Spora część samorządów,
przyzwyczajona do administrowania,
a nie zarządzania oświatą, nie potrafi−
ła wytworzyć wokół reformy właściwe−
go klimatu. Nie udało się zebrać sprzy−
mierzeńców, którzy w ramach powiatu
czy gminy byliby w stanie wykreować
dalekowzroczną wizję rozwoju systemu
kształcenia. Nie udało się logicznie wy−
tłumaczyć rodzicom, iż szkoła nieko−
niecznie musi być bardzo blisko, ale
nade wszystko powinna być dobra, gwa−
rantująca właściwy rozwój ich dzieciom.
Niestety, środowiska nauczycielskie też
czasami utrudniały pewne posunięcia,
broniąc egoistycznie pod „płaszczykiem do−
bra dzieci” swoich pozycji. Brak środków
na wykreowanie racjonalnej sieci szkół, na
dowóz młodzieży, czasami dość „niekon−
wencjonalna” polityka kadrowa przy two−
rzeniu gimnazjów – to czynniki, które
wycisnęły swe piętno na efektach reformy.
Pojawiła się dodatkowo cała gama nowych
problemów, zwłaszcza wychowawczych.
Młodzież gimnazjalna znajduje się w naj−
trudniejszej fazie rozwoju emocjonalnego,
ulega najróżniejszym przejawom patolo−
gii w zderzeniu z lansowanym obecnie mo−
delem liberalnego wychowania, z którym
właściwie nikt sobie skutecznie nie radzi.
Jednocześnie ujawnia się niewydolność
funkcji wychowawczej szkoły, jako że slo−
ganowe założenia programów tego rodza−
ju stoją często w jawnej sprzeczności
z praktyką dnia codziennego. Deficyt au−
torytetów w życiu publicznym, utrata au−
torytetu przez nauczyciela, lansowanie
przez media swobodnego stylu życia, kon−
testowanie podstawowych wartości, sta−
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nowiących fundament wychowawczy, kult
pieniądza, całkowita ignorancja dla etyki
– to tło, na którym młody człowiek usiłuje
znaleźć swoje miejsce.

I w tym stanie rzeczy, na szczeblu cen−
 tralnym – po zmianie kierownictwa

w MENiS – zaczęła się arcyciekawa
„zabawa w reformowanie reformy”, po−
legająca m.in. na wstrzymaniu wpro−
wadzenia nowej matury czy innych oso−
bliwych działaniach. Z trwogą należy
oczekiwać wyników egzaminów po−
twierdzających kwalifikacje zawodowe
pierwszych absolwentów dwuletnich
szkół zawodowych, które w czerwcu były
przeprowadzone przez Okręgowe Ko−
misje Egzaminacyjne. To powinno być
pierwsze wiarygodne badanie poziomu
nauczania w szkołach ponadgimnazjal−
nych, które kształciły pierwszych ab−
solwentów gimnazjów. Nawiasem mó−
wiąc, kto potrafi racjonalnie wytłuma−
czyć, dlaczego w niektórych zawodach
nauka trwa trzy lata, a w innych dwa,
np. posadzkarz odbywa dwuletni okres
kształcenia, a kamieniarz trzyletni...
Bałagan jest kolosalny. Przykładowo
w kwietniu władze centralne ustaliły,
że kucharz małej gastronomii nie jest
zawodem cechowym i egzaminy nie
mogą być przeprowadzone w Izbach
Rzemieślniczych, by po miesiącu
zmienić zdanie i dostrzec, że jednak
jest takowym zawodem, ale tylko do
2005 roku. Nietrudno zgadnąć, jakie
to wywołuje zamieszanie w szkołach
i u pracodawców…

Według sygnałów ze środowisk oświa−
towych, bardzo wielu absolwentów

gimnazjów praktycznie w niczym nie
przewyższa swoich poprzedników, absol−
wentów szkoły 8−klasowej, a więc wyda−
je się, że rok edukacji został w pewnym
stopniu zmarnowany. Szkoły ponadgim−
nazjalne mają nadal za zadanie przy−
gotować uczniów do matury, względnie
do egzaminu potwierdzającego kwalifi−
kacje zawodowe, tyle że przeważnie
w krótszym o rok terminie.
A co z wyrównywaniem szans edukacyj−
nych? W świecie, w którym wykształce−
nie i oświata są towarem, będą się co−
raz wyraźniej pogłębiać dysproporcje mię−
dzy ludźmi. Analfabetyzm funkcjonalny
z uwagi na brak środków na kształce−
nie dzieci będzie się zdecydowanie roz−
szerzał i przybierał postać sztafety po−
koleniowej. Jak na tym tle będzie wy−
glądać konstytucyjna odpowiedzialność
państwa za „żywotne interesy narodu”
i edukację młodego pokolenia?

ANNA KARWALA−OŻÓG

Te wydarzenia utkwiły również w mojej
pamięci. W tamtym czasie pracowałem
w Archidiecezji Praskiej, ale właśnie w te
lipcowe dni przyjechałem do Brzeska na
tygodniowy urlop. Widziałem zatopione
domy przy ulicy Osiedlowej, 19−go Stycz−
nia, Mickiewicza i Okocimskiej. Przez CB−
Radio rozmawiałem z kierowcą ostatnie−
go samochodu, jaki przyjechał wtedy
z Gnojnika do Brzeska ok. godz. 18.30.
Mimo, że to było terenowe „Aro”, woda
zaczynała mu wlewać się do środka. Mó−
wił o płynących psich budach i kołach od
traktora. Do miasta wjechał przez Oko−
cim i ulicę Okocimską, nie przypuszcza−
jąc, że za trzy godziny woda będzie się
wlewać przez drzwi do budynku policji.
Ponieważ powódź swoim zasięgiem obję−
ła również północno−wschodnie obszary
Czech, wracałem z urlopu przez Słowację.
Widziałem zniszczenia, jakich dokonały
wody Łososiny, Dunajca i Popradu. Dwa
tygodnie później zobaczyłem zniszczenia
dokonane na terenie Czech przez rzeki:
Morawę, Olzę, Odrę, a także zniszczenia
dokonane przez Odrę już po stronie pol−
skiej w okolicach Kędzierzyna−Koźla.
W czasie powodzi Polskie Radio i TVP
podały wiadomość, że tak wysoki poziom
wody na Odrze to wynik wypuszczenia
wody z zapory po czeskiej stronie. Po przy−
jeździe do Czech dowiedziałem się, że nikt
nie musiał jej wypuszczać, z przepełnio−
nego zbiornika woda przelała się sama
przez koronę zapory.
 Siedem lat to dość krótki okres i być może
są jeszcze mieszkańcy zatopionych wtedy
domów, którzy, gdy pada większy deszcz,
jeszcze teraz wsiadają do samochodu i ja−
dą nad Usznicę, by sprawdzić poziom wody.
Ale już chyba niewielu mieszkańców mia−

W lipcu minęła siódma rocznica powodzi, jaka nawiedziła Południo−
wą Polskę. Była to największa powódź, która dotknęła miasto Brze−
sko, jak również jego okolice, a którą odnotowała ludzka pamięć i kro−
niki. Na pewno te wydarzenia doskonale będą pamiętać mieszkańcy
tych części miasta i wiosek położonych nad Uszwicą i Dunajcem, któ−
re znalazły się pod wodą.

sta i okolicy pamięta powódź, jaka miała
miejsce siedemdziesiąt lat temu w 1934
roku. Najstarszy ksiądz diecezji tarnow−
skiej, Stanisław Pieprznik, pochodzący
ze Szczurowej, opowiadał mi, jak jako kle−
ryk przebywający na wakacjach z wieży
kościoła obserwował szeroko rozlane wody
Wisły i jej dopływów. To właśnie ona dłu−
go uchodziła za „powódź stulecia”. Naj−
bardziej wtedy ucierpiały tereny położone
w dolinie Dunajca, chociaż wszystkie rze−
ki na południu wyrządziły wiele szkód. To
właśnie wtedy po powodzi z 1934 roku po−
wstał plan wybudowania trzech zapór na
Dunajcu: w Czchowie, Rożnowie i Czorsz−
tynie. Utworzone tam zbiorniki wodne
miały chronić miejscowości położone
wzdłuż rzeki przed ponownym zatopie−
niem. Najdłużej na realizację czekała za−
pora w Czorsztynie.
Również w 1934 roku wielu ludzi potrze−
bowało pomocy. Właśnie za niesienie po−
mocy poszkodowanym w czasie powodzi,
proboszcz Brzeska ks. Jakub Stosur
(pracował w Brzesku 49 lat, od 1926 do
1975 roku) otrzymał w 1937 r. Złoty
Krzyż Zasługi.
Jan Burlikowski w „Kronice miasta Brze−
ska” (t. IV. s.240) wymienia oprócz ks. J.
Stosura jeszcze starostę powiatu Micha−
ła Füllera i Antoniego Götza Okocim−
skiego, którym przyznano Złote Krzyże
Zasługi, lecz nie podaje, za co je otrzymali.
Ludzka pamięć jest zawodna i krótkotrwa−
ła. Znów buduje się nowe domy, sklepy
i inne obiekty w miejscach, które przed
siedmiu laty były pod wodą, licząc na to,
że następna tak wielka powódź, przyjdzie
za następne siedemdziesiąt lat i już nie
będzie dotyczyć naszego pokolenia.

MICHAŁ KOTRA

Rocznice
wielkiej wody
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I
Od zawsze, odkąd pamiętam, byłem nie−
poprawnym marzycielem, romantykiem.
Marzyły mi się wielkie czyny i naprawdę
wielkie miłości., Wierzyłem niezachwia−
nie w ludzką dobroć i sprawiedliwość.
Oszukano mnie, żyłem w innym świecie.
Pomyliłem się. Dużo czytałem. Odkąd sio−
stra nauczyła mnie czytać, kiedy tylko
mogłem wymykałem się z domu i czyta−
łem wszędzie. To również dzięki mojemu
ojcu, który przywoził książki z biblioteki
krakowskiej, poznawałem świat i ludzi.
Aż dziw bierze, że nie spłonąłem razem
z tymi książkami i starym domem, gdy
paliłem świeczkę pod pierzyną, albo gdy
nafta z lampy rozlewała się na pachnące
siano, które odurzało. Pisałem w myślach
scenariusze zawsze dobrze kończących się
historii. Ale życie było inne. Miałem oso−
bliwy talent do pakowania się w prze−
dziwne historie i kolizje z prawem. By−
łem wojownikiem...
Edukacja moja przebiegała bardziej niż
burzliwie. Zwiedziłem parę szkół. To za
sprawą pewnego „bileciku”, który wysta−
wiła mi szkoła w Krakowie. Wyrzucili
mnie ze szkoły z wielkim hukiem. By−
łem wywrotowcem. Kraków – ten roz−
dział zamknięty.
Przerwa w nauce – trzeba za coś żyć.
Pracuję w cyrku, chwilowo mnie to bawi
i podnosi adrenalinę. Wojownik niespo−
kojny. Ja też.
Próbowałem też różnych innych rzeczy,
imałem się różnych zawodów. Coś gnało
mnie i grało we mnie. Byłem strażakiem
i kaskaderem. Szukałem zadowolenia
i zapomnienia. Było mi nieraz wszystko
jedno, jak to się skończy. Sięgałem dna
ciałem i duszą. Upuszczałem krew, za−
wierałem braterstwo krwi z wodzami
innych szczepów. Zdawało się nieraz, że
to już koniec. I wtedy odwiedził mnie
„wojownik światła”. Stawałem się inny,
wracałem...
Walki na noże, pojedynki na pięści, wol−
na amerykanka. Częste starcia z kole−
siami z innych miejscowości. To chleb po−

Wojownik światła

Autor prezentowanego tekstu jest przykuty do wózka inwalidz−
kiego. Tragiczne konsekwencje wypadku odmieniły dotychczaso−
we jego życie, w którym – jak przyznaje – nie brakowało karko−
łomnych zakrętów. Dzisiaj postrzega zupełnie inaczej sens życia,
diametralnie przewartościował swoje poglądy. Zaczął pisać pa−
miętnik, dedykując go, ku przestrodze, tym, którzy ciągle szukają
swego miejsca w obecnej rzeczywistości. Fragmenty kilku zapisa−
nych zeszytów przedstawiamy poniżej.

wszedni tamtych „dobrych”, niezapo−
mnianych dni. Poznaję przyjaciela. Strza−
skana szczęka, połamane żebra, przebi−
te płuco, rozbity nos, poszarpane, popę−
kane łuki brwiowe, wyrwane włosy,
powybijane knykcie. To owoce, które zbie−
rałem, to rany, które leczyłem w swojej
samotni, do której wstęp mieli tylko nie−
liczni. Szybko wracałem do zdrowia. Już
po paru dniach mogłem przystąpić do
oblewania zwycięstwa. Mimo że pękały
niefachowo założone szwy i lała się krew,
świat był piękny i kochany...
Pisałem wiersze i listy od i do wymyślo−
nych postaci. Gnałem przed siebie nie−
przetartym szlakiem samotnego wilka.
Sięgałem dna i szczytów. Szukałem cze−
goś, co dawałoby mi satysfakcję. Czasem
przychodził do mnie ktoś w kapturze, za−
chrypniętym szeptem mówił do siebie, ale
tak, żebym słyszał. Słyszę i nie mogę
pojąć, co jest grane: „jesteś wojownikiem
i wodzem, masz kłopoty. Lubisz się czymś
podładować, lubisz się napić, ukrywasz
się, tropią cię jak psa. Bądź więc wil−
kiem”. Prorok czy co? Faktycznie, muszę
się ukrywać. Uciekam. Szukają mnie,
tropi mnie pies gończy. Znajduje. Scho−
dzę z piątego piętra po piorunochronie.
Udaje mi się uciec z pomocą Ireny. Je−
stem drwalem i tropicielem. Mieszkam
w lesie w starej leśniczówce. Mam też
zrobiony szałas. Odwiedza mnie moja
bogini Artemide. Kąpiemy się w odkry−
tym przeze mnie uroczym jeziorku, jemy
jagody, pieczemy grzyby i ryby. Jest bo−
ska i jest bosko.
Ale wakacje się kończą. Znajduje mnie
ojciec i mimo oporów zabiera do domu.
Jak on mnie odszukał? Jest lepszy od
psów gończych. Znowu szkoła. Przeszłość
wraca jednak jak bumerang, znajduje
do mnie dojście w inny sposób. Rodzi się
dziecko. Uciekam. Życie dostało waria−
cji. Nie mogę nadążyć. Nie mam na
ksiązki, a tu już alimenty. Próby samo−
bójstwa. Ale Ktoś czuwa, nie pozwala
skończyć tak głupio...

Wojsko – szkoła przetrwania. „Szkółka”,
sztuki walki, chorąży nie żartuje. Ob−
sługa ciekawego sprzętu, skoki, awanse
i degradacja. Rozmowy polityczne, nie−
zgodność zapatrywań. Prowokacja,
awantura, izolacja! Twierdze Olsztyn,
Koszalin, Stargard Szczeciński. Sajgon,
Meksyk, Bonanza! Generałem więc nie
zostałem, choć buławę dosyć długo nosi−
łem w plecaku...
Pierwszy atak epilepsji. Od tego czasu
zaczyna się piekło. Chcę się leczyć. Do−
wiaduję się, że na to nie ma lekarstwa.
Nikomu się nie przyznaję, choć to za−
grożenie dla wszystkich. Boję się, że
będą traktować mnie jak trędowatego.
Minęły lata beztroskiego życia, dobrych
dni. Na razie wiem tylko ja i ktoś, kto
obiecał, że mnie nie zdradzi. Brat krwi
Kazik – „Melon”. Dowiaduję się, że miał
wypadek, leży w śpiączce. Nie mogę mu
pomóc, jestem daleko. Przyjaciel umie−
ra... Tak się nie robi Kazimierzu – krzy−
czy wszystko we mnie! Dlaczego to zro−
biłeś Jerzykowi? Piję do utraty świado−
mości. Nie pomaga. Odnawiam
znajomości ze strzykawką. Odlot – chwile
zapomnienia. Zaczyna mnie wciągać, nie
mam przyszłości. Wpadam coraz głębiej
w tę otchłań gorzkiej słodkości. Gdzie ten
wojownik? Wiem, że ktoś się z tego bar−
dzo cieszy. Niedoczekanie!
Pracuję nad sobą, jest mi bardzo ciężko.
To już nie jest życie. To oczekiwanie na
wyrok. Czas nie do zniesienia. To jak
miecz Damoklesa wiszący nad głową na
cienkiej nici pajęczyny, mogącej się w każ−
dej chwili zerwać...

Z perspektywy wózka inwalidzkiego
życie postrzega się inaczej.
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II
24 grudnia 2002. Wypadek – dramat. Tra−
gedia. Dni koszmarnego bólu wstrząsnę−
ły nagle moją psychiką. Trzy dni i cztery
noce, te osiemdziesiąt parę godzin strasz−
liwego bólu, zapadania w niepamięć i –
jeśli to możliwe – jeszcze większego bólu,
przywracającego mnie do świadomości,
by znowu przy lada poruszeniu wpadać
w otchłań ciemności. I tak na zmianę. To
nie do opisania ból, kiedy części połama−
nego kręgosłupa i nerwy ścierały się ze
sobą, wybuchały eksplozją w moim mó−
zgu. To naprawdę był koszmar. Mózg
oszalał. Ściany waliły się na mnie, regał
z książkami przygniatał, a sufit zbliżał
się niebezpiecznie, chcąc mnie zdusić.
Trzecia wizyta. Wreszcie jakiś rozsądniej−
szy lekarz z pogotowia. Ratuje mi życie,
zabierając mnie do szpitala. Robią zdję−
cia – diagnoza: latesio medullae spina−
lis posttraumatica – paraparesis inferior.
Pourazowe uszkodzenie rdzenia kręgowe−
go, niedowład kończyn dolnych...
Leżę na desce w sali przyjąć. Obok stoi
doktor, który był z wizytą u mnie po raz
pierwszy. Pokazują mu zdjęcia. Popatrzył,
wzruszył ramionami, głupio się uśmiech−
nął – kurdupel jeden! Ale mnie załatwił!
Doktor Monika, wspaniały lekarz o wiel−
kim sercu. Swoją wyrozumiałością i do−
brym słowem zrobiła to, czego ani mnie,
ani nikomu innemu nie udało się doko−
nać. Zacząłem dostrzegać światło. I choć
oszukiwałem ją, a ona o tym wiedziała,
nie dała mi tego odczuć. Nieraz zamro−
czony jak miś koala szedłem do niej po
poradę. Po tych wizytach czułem się sil−
ny, mocny i gotowy do podejmowania co−
raz trzeźwiejszych decyzji. Udało się.
Byłem gotów.
Operacja w Tarnowie. Czy będę chodził. Nikt
nie chce udzielić mi jasnej odpowiedzi.
Raczej nie – mówią. To niemożliwe.
Przewieziono mnie do Brzeska na rehabi−
litację. „Gorset Jageta”. Od tego czasu nie−
ustająca rehabilitacja. Dowiaduję się, że
nie będę chodził. Mam różne myśli, samo−
bójcze. Przygotowaną strzykawkę. Wytrzy−
muję. Wojownik walczy...
Pani Ela rehabilitantka uczy mnie stawiać
pierwsze kroki. Są opory. Nie mogę, nie daję
rady, to niemożliwe. Ściana płaczu, nieprze−
spane noce, koszmarne sny, dni pełne udrę−
ki, czasem płaczu w samotności.
„Nie będzie chodził nigdy” – słyszę głos
pani doktor. Myślała, że śpię. „Tak” – po−
świadcza ordynator – „to niemożliwe przy
takim urazie i uszkodzeniu rdzenia. To cud,
że żyje i trochę się rusza”. Dupki – myślę
– ja muszę chodzić! Prawa do góry, lewa
w dół. Ćwiczenia, ćwiczenia – non stop.
Pani Ela nie daje za wygraną. „Panie Je−
rzy, no co pan, jeszcze trochę, da pan radę”.
I tak przez czterdzieści parę dni. Ćwicze−

nia w dzień, a w nocy ściana płaczu, czoł−
ganie, pełzanie przy ścianie. Ćwiczyłem
wypróżnienia, to dopiero sztuka.
Przez te wszystkie dni, a czasem i w no−
cy była przy mnie Ania. Pocieszała, myła,
masowała i przynosiła rozmaite smakoły−
ki. Mimo zimy, przynosiła mi ciepło, słońce
i uśmiech, nie tylko mnie. Straciła miesz−
kanie, wyrzucono ją brutalnie na ulicę.
Brzesko – stary szpital. Zdany jestem
na własne siły. Brakuje mi odpowiednie−
go sprzętu do ćwiczeń. Codziennie kogoś
wynoszą w opakowaniu. To nie pociesza.
W nocy też nie dają spać. Ćwiczę, muszę
chodzić! Zapuszczam się na schody – awan−
tura. Szukam dobrego miejsca do zdech−
nięcia. Szlag mnie trafia, ale nie wolno
się poddać. Wojownik światła czuwa...
Jadowniki Mokre. Serce w rozterce, wier−
sze, nowe znajomości, wspaniali przyja−
ciele. Ćwiczę! Zaczynam chodzić! Świet−
ny doping. Były imieniny księdza. Fajny
facet. Zdrowie przepiłem winem, szczę−
śliwie zamienionym w kompot. Wracam
do domu i na ćwiczenia. Zauważam, że
są wokół mnie ludzie, którzy potrzebują
mojej pomocy. Pomagam – daję im to,
na co czekają: uśmiechniętą twarz i sło−
wa otuchy. Człowiek może.
Obojętność i zniechęcenie mija, gdy pa−
trzę na uśmiechnięte wokół mnie twa−
rze. Mam zaufanie i wierzę, że to, co ro−
bią jest dla mnie dobre, bo potrafią czło−
wieka przekonać. Tak, to one,
rehabilitantki, wraz ze swoją szefową,
panią Ewą, robią wszystko, by tacy jak
my mogli rehabilitować się w godny i wy−
godny sposób. Pomimo ciasnoty i prze−
starzałej, stale psującej się aparatury,
robi co może, by nie pożarły nas szczury.
Staje na głowie, wykłóca się o każdy de−
tal konieczny do ćwiczeń. Jest nie tylko
człowiekiem, jest czarodziejem.
Pan Jan – radca prawny – człowiek wiel−
kiego serca. Pomógł mi wybrnąć z wielu
kłopotów. Zabrano mi zasiłek i musiałem
złamać sobie kręgosłup, żeby mi go przy−
wrócono.
Zakopane. Zabiegi, samoregeneracja. Ba−
danie rdzenia kręgowego. „Nic nie zro−
bisz. To wszystko, co mogłeś zrobić i co
my mogliśmy zrobić – jest zrobione. Stan
może się tylko pogorszyć”. Szok. Ale czło−
wiek może – odpowiadam i ćwiczę dalej,
chodzę po schodach, pływam, jestem na
siłowni. Nie mogę sobie pozwolić nawet
na chwilę słabości. Nie pozwolę, by sła−
bość fizyczna, prognozy lekarzy, twierdzą−
cych uparcie, że nic nie da się zrobić w mo−
im przypadku, złamały ducha wiary w sie−
bie – to byłby koniec. Wiem o tym…
Śmierć mojej kochanej Mamusi rzuciła
mnie o ziemię z wielkim hukiem. Tak bar−
dzo chciała mnie zobaczyć jak chodzę. I do−
czekała się. Zmobilizowałem wszystkie

moje siły. Podpierając się z jednej strony
laską, a z drugiej korzystając z pomocy
Tomka, odwiedziłem Ją w szpitalu.
Popatrz Mamo, ja stoję, a nawet trochę
chodzę. Była ucieszona, widziałem dużo
radości w Niej całej. Wieczorem odeszła
tam, gdzie już nigdy nie zazna cierpienia.
Przeżyłem Jej śmierć boleśnie. Wiem, że
patrzy na mnie z góry, to mnie uspokaja.
Teraz. Poznaję wspaniałych, życzliwych
ludzi. Świat jest inny, naprawdę cieka−
wy. Jest tyle radości i siły we mnie, że
mogę dzielić się z innymi. Teraz wszyst−
ko – własne życie, przyszłość, widzę ina−
czej. Po tym, co przeżyłem, wierzę w siłę
ludzkiego optymizmu. Mam nadzieję. Nie
wiem co znaczy: nie mogę, nie potrafię,
niemożliwe. Czuję w sobie moc przeko−
nywania innych, wierzę w skuteczność
walki o życie własne i życie innych. Życie
jest piękne, jest darem Boga.
I choć nieraz nie wystarcza na chleb, moż−
na się cieszyć z tego, co się ma. W każ−
dym dniu dzieje się coś nowego, coś, co
pcha mnie do przodu i nie pozwala prze−
stać. To ten wojownik światła – Jerzyk –
człowiek, który też może.

***
Los zrobił mnie takim, jakim jestem.
Może jestem lepszym człowiekiem dla−
tego, że to się stało. Widzę, że moje życie
jest bardziej zrównoważone. Mój umysł
teraz lepiej pracuje, moje skupienie jest
lepsze. Chciałbym chodzić, bardzo chciał−
bym! Ale gdybym znowu zaczął chodzić,
straciłbym może coś bardzo ważnego, coś,
czego nie mógłbym robić, co teraz robię –
patrzeć z perspektywy wózka. Pomagać
tym, którzy tego potrzebują.

Zawołaj o cudzie
Niech stanie Słońce
Niech cudu przyjdzie czas
Ty o nas wiesz wszystko
Boże dobry, Ojcze nasz

Masz siłę – masz moc
Ale nam zostaw dzień
A noc rozświetlaj gwiazdą
Otocz opieką nas dzieci Ziemi
Spychanych w otchłań
O nas myśl
O nas pamiętaj

Nieraz i łza w oku zakręcić się może
W sercu coś tam drgnie, zapłacze
Ale Ty pamiętaj o nas dobry Boże
Bo my jesteśmy ziemscy tułacze.

JERZY CYGA
Brzesko 2004

Tato, dziękuję ci za przetrwanie.
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Towarzystwo serca

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

B

Wychowankowie podzieleni byli na
dwie grupy: przedszkolną i szkolną.

Najstarszy, zaufany wychowanek, odpowia−
dał podczas nieobecności przełożonych za
zachowanie innych. Poszczególne czynno−
ści wykonywane przez siostry odbywały się
według ogólnego rozkładu dnia powszednie−
go: wstawanie – 6 godzina w lecie, 6:30 w zi−
mie, następnie – modlitwy i pieśni, śnia−
danie, szkoła, obiad, rekreacja. Później od−
bywało się przygotowanie lekcji na dzień
następny, zajęcia praktyczne lub powtarza−
nie lekcji. Kolacja o godzinie 19:00, w lecie
19:30. O godzinie 20:00 następowała mo−
dlitwa wieczorna, pieśni i spoczynek. Dzień
świąteczny rozpoczynał się mszą świętą,
dodatkową czynnością były wtedy prze−
chadzki oraz uczestnictwo w nieszporach.

Zakład Sierot funkcjonował jako Dom
Dziecka dla chłopców w latach 1919−

1951. W poszczególnych okresach ilość dzie−
ci ulegała zmianie. I tak, w latach: 1919 –
2; 1920 – 18; 1921 – 30; 1936 – 35; 1939 –
34; 1943 – 43; 1944 – 47; 1945 – 47; 1947
– 49; 1948 – 40; 1950 – 50 wychowanków.
Zakład Sierot nie miał dostatecznych środ−
ków na utrzymanie i borykał się z wielo−
ma trudnościami. Źródła mówią, iż w la−
tach 1926−1932 siostry zmuszone były kwe−
stować na sieroty, gdyż fundusze zdobywane
przez Towarzystwo Opieki nad Opuszczo−
nymi Dziećmi były niewystarczające. Gmi−
ny zobowiązane do odpłatności również nie
uiszczały wyznaczonej kwoty lub czyniły to
nieregularnie. W 1923 roku opał na zimę
i do kuchni opłaciła sama przełożona gene−
ralna z kasy zgromadzenia. Pomimo zna−
czących i dotkliwych braków siostry przyj−
mowały sieroty nawet w najkrytyczniej−
szych okresach istnienia zakładu. Bardzo
często dzieci trafiające do zakładu były
zupełnie pozbawione wyposażenia.

Zakład Sierot w Brzezowcu 4 lutego
1932 roku skierował do „Świetnego Sta−

rostwa” w Brzesku pismo informujące
o usunięciu usterek wskazanych podczas lu−
stracji zakładu, dokonanego przez delega−

ta Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18 listo−
pada 1931 roku. Siostry sprawujące ad−
ministrację zakładu pisały, iż dbają o czy−
stość zakładu zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz placówki. Informowały jednocze−
śnie, że nie mogą sobie pozwolić na prze−
malowanie drzwi i okien całego zakładu,
jak chciał W.P. Delegat Województwa, ze
względu na panujący kryzys gospodarczy
i szczupłe dochody. Siostry tłumaczyły
przy tym, że „tak duży wydatek byłby
przyczyną ruiny całego zakładu”. Z tego
samego względu niemożliwe było urzą−
dzenie umywalni w osobnej ubikacji, za−
stąpione natomiast zwiększoną ilością
miednic oraz zakupem kubków i szczo−
teczek do zębów dla każdego wychowan−
ka. Na korytarzach ustawiono małe pie−
cyki żelazne, które ogrzewały korytarze
w porze zimowej. W salach dziecinnych
umieszczono termometry w celu uregulo−
wania ciepłoty do 18 stopni C.
Siostry w piśmie do Starostwa wykazywa−
ły również, iż ich osobiste wydatki są mini−
malne i w żaden sposób nie obciążają za−
kładu. By wyjaśnić stawiane im zarzuty,
informowały, że w roku sprawozdawczym
1930/1931 wydatki sióstr wraz z opłatą słu−
żącej wyniosły 651 złotych, a gdyby pobie−
rały minimalne pensje po 30 złotych mie−
sięcznie dla każdej, która „słusznie im się
należy za mozolną pracę oraz zdobywanie
środków na utrzymanie w drodze kwesty”,
wydatki te wyniosłyby 1800 złotych rocz−
nie dla 5 sióstr. Na podstawie powyższego
zestawienia wskazywały, kto jest rzeczy−
wiście stroną pokrzywdzoną, skoro siostry
z całym poświęceniem i zaparciem oddawa−
ły się zakładowi i aby zaoszczędzić mu wy−
datków same z uszczerbkiem swego zdro−
wia wykonywały ciężkie prace, takie jak
noszenie węgla, czyszczenie kominów.

Z kroniki Domu, pochodzącej z 1941
roku, dowiadujemy się, iż siostry za−

częły gotować dla biednych ludzi w Kuchni
Ludowej, chociaż z trudem pozyskiwały pro−
dukty. Awarunki w Domu były bardzo cięż−
kie. Sroga zima, ostry mróz i wiatr silnie

odczuwany był w budynku. Brakowało nafty,
a świece były trudne do zdobycia, dokuczli−
wie zaczynano odczuwać wojnę. Chłopcy
w okresie świątecznym kolędowali, otrzy−
mując od odwiedzanych rodzin placki, cu−
kierki i inne produkty.
W 1943 roku Rada Główna Opiekuńcza
skierowała do zakładu 19 chłopców, o któ−
rych w aktach Polskiego Komitetu Opiekuń−
czego w Tarnowie napisano: „Grupa chłop−
ców przedstawiała stan po prostu opłaka−
ny: bielizna podarta, ubranie w strzępach,
brudne, cuchnące, pełne robactwa. Trzyna−
stu chłopców miało ropiejące rany na no−
gach, kilku miało świerzb”.
Wizytujący i lustrujący referent z Komite−
tu Opiekuńczego oraz przedstawiciele Mi−
nisterstwa Oświaty stwierdzali jednak
wielki wkład sióstr, które, mimo podsta−
wowych brakach materialnych, utrzymywa−
ły zakład na odpowiednim poziomie wy−
chowawczym i sanitarnym. W 1944 roku
w sierocińcu na Brzezowcu referent prze−
prowadził wywiad, w celu zbadania warun−
ków panujących w zakładzie, aby zoriento−
wać komitet czy żądanie sióstr, dotyczące
podwyżki opłat za wychowanków, jest uza−
sadnione. W wyniku wywiadu stwierdzo−
no, iż zakład posiada tylko 4 morgi pola,
o małej wartości użytkowej – wprost nie−
użytki, ponadto chowano w placówce 3 kro−
wy i 1 konia. Gospodarstwo uznano jako
skromne, karłowate, przeznaczone dla zwy−
czajnej chłopskiej rodziny, podczas gdy za−
kład na utrzymaniu miał około 50 wycho−
wanków, którym zapewniano wyżywienie,
odzież i opiekę. Wizytujący stwierdził tak−
że, że w miesiącu dokonywanego przeglą−
du sierociniec, poza 12 kg kawy, nie otrzy−
mał żadnych przydziałów żywnościowych,
a zapas mąki przydzielonej w sierpniu
1944 roku skończył się.

MAŁGORZATA RUDNIK
* W artykule wykorzystano materiały źró−
dłowe, znajdujące się w opracowaniu – Dom
Pomocy Społecznej w Brzesku, Archiwum
Zakładowe. Małgorzata Rudnik jest autor−
ką pracy magisterskiej o brzeskiej Ochronce.
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– Czy potrafi Pan powie−
dzieć, czego zabrakło
Okocimskiemu w mi−
nionym sezonie, by wy−
grać baraże o III ligę?
– Przegraliśmy, bo trzeba
obiektywnie przyznać, że
zespół z Zabierzowa był od
nas lepszy. Walkę o awans
praktycznie przegraliśmy
w pierwszym meczu, gdy na
własnym boisku zremiso−
waliśmy 2−2. Niestety,
w momencie objęcia prowa−
dzenia zabrakło mojej drużynie właści−
wej koncentracji i konsekwencji. W efek−
cie udało się uratować wynik remisowy,
ale do spotkania rewanżowego przystę−
powaliśmy z gorszej pozycji.
– Odezwały się jednak głosy, że popeł−
niono błędy w przygotowaniach, za−
nim przystąpiliście do decydującej
walki z Kmitą Zabierzów...
– W sporcie nie można wszystkiego do−
kładnie przewidzieć. W przerwie zimowej
planowaliśmy wzmocnienie zespołu do−
brym bramkarzem i wydawało się, że
będzie nim pozyskany z Pogoni Staszów
Damian Żmuda. Niestety, transfer oka−
zał się prawdziwym niewypałem, bo
Żmuda nie tylko nie wzmocnił zespołu,
lecz przegrał nawet rywalizację z Krzysz−
tofem Szubą. Skoro mówić o błędach, to
teraz jestem przekonany, że w meczach
barażowych na dwóch pozycjach powinie−
nem dokonać zmian. Cóż, czasu nie da
się cofnąć.
– Czy drużynie brakowało tylko do−
brego bramkarza?
– To pozycja newralgiczna w zespole,
mająca duży wpływ na grę zawodników
w polu. Żmuda tej luki nie wypełnił, a do
gry ofensywnej nie można mieć preten−
sji, bo posiadaliśmy najskuteczniejszy
atak w czwartej lidze.
– Sądząc po dokonanych obecnie
wzmocnieniach, aktualna drużyna
powinna być mocniejsza od tej
z ubiegłego sezonu.

Trener
doświadczony...

Piłkarze Okocimskiego zainaugurowali nowy sezon. Niestety,
po zaprzepaszczeniu kolejnej, trzeciej już szansy na awans, na−
dal w IV lidze. W tym sezonie cel jest taki sam, a trener Andrzej
Iwan twierdzi, że zarówno piłkarze, jak i on mądrzejsi o do−
świadczenia z poprzednich rozgrywek, tym razem zaatakują
skutecznie trzecioligowe wrota.

– Uważam, że tak jest. Na
trzech kluczowych pozycjach
udało się pozyskać warto−
ściowych graczy: bramkarza
Jarosława Paleja, Tomasza
Metza do pomocy oraz Ra−
fała Polichta do ataku. Istot−
ny jest też fakt zmiany sty−
lu gry zespołu – system 3−
5−2 zmieniliśmy na 4−4−2.
Gra drużyny powinna być
teraz nowocześniejsza
i skuteczniejsza.
– Upragniony awans jest

więc w zasięgu ręki...
– Nie ukrywam, że taki cel wyznaczono
drużynie. Ale skoro główny sponsor –
Carlsberg Okocim – nie wycofał się z po−
mocy klubowi, to gra w IV lidze nie może
nikogo satysfakcjonować. Inna sprawa,
że droga do kolejnego barażu prowadzi
przez wygranie rozgrywek ligowych, a to
wcale nie będzie łatwe. Podobnie jak
Okocimski, do walki o trzecią ligę sposo−
bią się zwłaszcza poważnie wzmocnione
drużyny Kolejarza Stróże i Glinika Gor−
lice. Niewiadomą będzie zapewne posta−
wa tarnowskiej Unii.
– Według nowego regulaminu rozgry−
wek możliwy jest podwójny baraż: ze
zwycięzcą drugiej grupy IV−ligowej,
a w przypadku porażki – ze spadko−
wiczem z III ligi. Ma Pan opracowa−
ną jakąś szczególną strategię walki
o awans?
– Istotnie, rozgrywki ligowe to coś innego
niż baraż, w którym ważna jest dyspozy−
cja w dwóch meczach. W sezonie należy
natomiast utrzymywać równą, wysoką
formę przez kilka miesięcy. Pewne jest
to, że jeśli wygramy ligę, więcej uwagi
niż poprzednio poświęcimy przygotowa−
niom do bezpośrednich meczów barażo−
wych. To jeden z wniosków, jaki nasuwa
się po ostatnich doświadczeniach...

Rozmawiali:
Marek KOTFIS

Marek LATASIEWICZ

15.08: Huragan Waksmund – OKS 1−2
Bramki: Mroszczak (89) – K. Palej 2 (60, 73)
OKS: J. Palej – D. Policht, Manelski, Sta−
warczyk, Bryl – Pachota (88 Ulas), Ko−
stecki (59 Drużkowski), Metz, Sacha –
Rojkowicz, K. Palej.
21.08: OKS – Lubań Maniowy  4−0
Bramki: K.Palej (40,) Rojkowicz 2 (62, 89),
Dzieciolowski (71).
OKOCIMSKI: J.Palej − D. Policht, Manelski,
Stawarczyk, Skrzypek − Pachota, Sacha, Metz
(75 Kostecki), Bryl (56 Dzieciolowski) − K.Pa−
lej (71 Drużkowski), Rojkowicz.

29.08: Łosoś Łososina Dolna – OKS
01.09: OKS – Kolejarz Stróże (g. 17.00)
05.09: Malinex Kobylanka – OKS
11.09: Bocheński KS – OKS
15.09: OKS – Tarnovia (g. 16.30)
18.09: Unia Tarnów – OKS
25.09: OKS – Tuchovia (g. 16.00)
03.10: Wolania Wola Rzędzińska – OKS
09.10: OKS – Victoria Witowice (g. 15.00)
16.10: Glinik/Karpatia Gorlice – OKS
23.10: OKS – Strażak Mokrzyska (g. 15.00)
31.10: Dunajec Nowy Sącz – OKS
06.11: OKS – Poprad Muszyna  (g. 13.00)

KADRA 2004/05
Bramkarze:
Jarosław PALEJ (ur. 1976 r.)
Krzysztof SZUBA (1983)
Obrońcy:
Jarosław DZIĘCIOŁOWSKI (1973)
Sławomir JAGŁA (1980)
Marcin MANELSKI (1971)
Daniel POLICHT (1977)
Remigiusz SKRZYPEK (1984)
Piotr STAWARCZYK (1983)
Pomocnicy:
Rafał BRYL (1980)
Sergiusz KOSTECKI (1987)
Tomasz METZ (1984)
Dawid MUSIAŁ (1985)
Paweł PACHOTA (1981)
Daniel SACHA (1980)
Jarosław ULAS (1987)
Napastnicy:
Łukasz DRUŻKOWSKI (1986)
Krzysztof PALEJ (1969)
Rafał POLICHT (1974)
Piotr ROJKOWICZ (1980)
Przybyli: J. Palej, Metz, Skrzypek, Policht
Ubyli: Damian Żmuda (Pogoń Staszów),
Robert Sakowicz (Orzeł Dębno), Rafał
Seidler i Artur Sacha (Rylovia), Rafał Okas
(Glinik Gorlice), Piotr Brytan (Dalin My−
ślenice), Paweł Stawarczyk (Proszowian−
ka), Dariusz Kulka (Jadowniczanka).

Terminarz gier IV ligi
Jesień 2004
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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania:,,Projekt kanalizacji północno−zachodniej części miasta Brze−
ska oś. Leśna i Kopaliny oraz ul. Wiejska”.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlano−wykonaw−
czych dla budynków położonych na oś. Leśna i Kopaliny oraz ul. Wiejska na:
– budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków istniejących
i projektowanych;
– budowę kanalizacji deszczowej tam, gdzie będzie ona prowadzona w jed−
nym wykopie z kanalizacją sanitarną wg ZTE os. Leśna;
– budowę przepompowni ścieków (dwóch lub trzech) z drogami dojazdowy−
mi oraz przyłączami elektrycznymi.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo
OTS−IP Spółka z o.o., ul. Lubicz 25, Kraków.
Cena: 40.000,00 zł
Oferta z najniższą ceną 40.000,00 zł.
Oferta z najwyższą ceną 70.139,25 zł.

INFORMACJA O PRZETARGU
Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza Brzeska ogłasza przetarg nieogra−
niczony na:,,Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gim−
nastycznej”.
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa sali gimnastycznej o kubaturze 4955
metrów sześciennych oraz wykonanie robót izolacyjnych, remontowych i dre−
nażu istniejącej szkoły podstawowej.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Antoni Staszczyk, Urząd Miejski
w Brzesku pok. 109, tel. (0−14) 6863100, w. 121, e−mail: zam_pub brzesko.pl
Termin składania ofert – 07.09.2004r. o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Remont i modernizacja nawierzchni chodników w Brzesku”.
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa 1512 metrów kwadratowych
chodników z zamianą nawierzchni z płytek chodnikowych (betonowych) na
kostkę brukową.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:,,Dom−Bruk” Fir−
ma Produkcyjno−Handlowo−Usługowa, Kobyle 302, 32 – 721 Stary Wiśnicz.
Cena: 66 537,01 zł
Oferta z najniższą ceną: 66.537,01zł
Oferta z najwyższą ceną: 121.723,40 zł.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Przebudowa skrzyżowania ul. Czarnowiejskiej z ul. Królowej
Jadwigi i Okulickiego w Brzesku”.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie chodników z kostki brukowej – 420
metrów kwadratowych, wykonanie poszerzenia jezdni – 22 metry kwadratowe.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Przedsiębior−
stwo Produkcyjno−Usługowo−Handlowe „OKAN” Andrzej Stachura”, Oko−
cim, ul. Klęczany 60.
Cena: 53 494,24 zł
Oferta z najniższą ceną: 53.494,24 zł
Oferta z najwyższą ceną: 65.363,92 zł.

INFORMACJA O PRZETARGU
Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza Brzeska, 32−800 Brzesko, woj.
małopolskie, ul. Głowackiego 51, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wyko−
nanie studni głębinowej dla Krytej Pływalni w Brzesku”.
Zakres zamówienia: Wykonanie otworu 145−216 mm o głębokości 60 mb,
montaż rur, filtru i wykonanie obudowy betonowej.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Antoni Staszczyk – Urząd Miej−
ski w Brzesku pok. 109, tel. (0−14) 6863100, w. 121, e−mail: zam_pub brze−
sko.pl w godz. od 7:30 do 15:30.
Termin składania ofert – 06.09.2004r. o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Pełna konserwacja muru zabytkowego przy ul. Głowackiego
w Brzesku”.
Opis przedmiotu zamówienia: Prace konserwatorskie przy murze przykościel−
nym (część od ul. Głowackiego) powinny obejmować część muru o dł. około
45 metrów wraz ze zwieńczeniem (bez części metalowych ogrodzenia).
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Pracownia Ar−
cheologiczno – Konserwatorska PKZ w Tarnowie Spółka z o.o., ul. Francisz−
kańska 9, 33−100 Tarnów.
Cena: 40 835 zł
Oferta z najniższą ceną: 40.835 zł
Oferta z najwyższą ceną: 47.860 zł.

INFORMACJA O PRZETARGU
Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza Brzeska, ogłasza przetarg nieogra−
niczony na:,,Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 przy ul.
Wiślanej w Mokrzyskach”.
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa chodnika z płyt betonowych wibro−
prasowanych dł. 585 pow. 720 metrów kwadratowych, krawężnik betonowy
wibroprasowany 585 mb, kolektor deszczowy średnica 40 centymetrów
długość 385 mb, kolektor deszczowy średnica 30 centymetrów długość 46
mb, kanał deszczowy średnica 50 centymetrów długość 368 mb, wylot
drenarski średnica 20 centymetrów, poszerzenie jezdni na szer. 0,30−0,50
metrów powierzchnia 290 metrów kwadratowych, zjazdy gospodarcze 340
metrów kwadratowych.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Zbigniew Witowski, UM w Brze−
sku pok. 110, ul. Głowackiego 51, 32−800 Brzesko.
Termin składania ofert – 28.09.2004 r. o godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Pełnienie obowiązków menadżera projektu – Pomianowski
Stok”
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie obowiązków menedżera projektu dla
zadania pod nazwą: Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla
Pomianowski Stok w Brzesku.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo
CITEC S.A, ul. Dulęby 5, Katowice.
Cena: 90 100,00 zł
Oferta z najniższą ceną: 90.100,00 zł
Oferta z najwyższą ceną: 120.000,00 zł.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Remont dróg dojazdowych do pól we wsi Jadowniki
i Sterkowiec”.
Opis przedmiotu zamówienia: Jadowniki – droga do kościoła św. Anny –
wykonanie odwodnienia dł. 400 mb ściekami betonowymi na podsypce ce−
mentowo – piaskowej oraz wykonanie przepustu o średnicy 40cm wraz ze
ściankami czołowymi. Sterkowiec – droga na działce ewid. 389 – mechaniczne
profilowanie drogi 120 x 3,00 m dolna i górna warstwa podbudowy z kruszy−
wa hutniczego po zagęszczeniu odpowiednio 10 cm i 8 cm.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo
„Wolanka” Zakład Budownictwa Wodnego, Drogowego i Usług Sprzętowo –
Transportowych, Wola Dębińska 190.
Cena: 15.936,08 zł.
Oferta z najniższą ceną: 15.936,08 zł.
Oferta z najwyższą ceną: 18.404,40 zł.

UWAGA! CZYTELNICY
Zachęcamy do pisania wspomnień o swoich niezwykłych
przeżyciach oraz o bliskich, związanych z Brzeskiem. Tek−
sty wraz z zdjęciami prosimy dostarczać do redakcji BIM−u.




