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Na okładce:
Wieńce dożynkowe ze szczepanowskiej
bazyliki wynieśli tancerze Jadowniczan

i Porębian. Tymczasem politycy, zanim
zaczęły się żniwa, przygotowywali się

do wyborów. Wiceminister sprawiedliwości,
Beata Kempna przekonywała o zaletach
ordynacji dającej więcej miejsc w samo−

rządach dużym blokom partyjnym (s. 8).
Natomiast Roman Ciepiela dostrzegł w tym

pomyśle sposób na stworzenie państwa
partyjnego, zarządzanego

z centrum (s. 14).
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Operacyjna Instrukcja
Patriotycznego Wychowania

Najpierw pojawiło się nazwisko wybitnego człowieka. Autorytet jest konieczny,
gdy argumenty mówcy są słabe. Służy legitymizowaniu wszelakich tez nieza−
leżnie od tego, czego dotyczą. Przypisany jednak Wielkiemu Polakowi cytat nie

był Jego autorstwa. Być może faktyczny twórca, taki sobie doktor filozofii z podhalań−
skiej wioski, nie odpowiadał zamierzeniom perorującego. Bo jak tu przywołać rzeczywi−
sty kontekst, zbyt prosty dla dalekosiężnych celów występującego? A ten góralski ksiądz
przed 26 laty w prostych słowach tłumaczył buntującym się robotnikom, by nie popadli
w nienawiść i doraźnie wywołane emocje, uczył ich, że najważniejsza jest odpowiedzial−
ność i wzgląd na godność drugiego człowieka. Z tego powodu mówił: „jeden drugiego
ciężary noście”.
To dla mówcy była jednak etyka zupełnie nieporywająca … Podobnie jak spokój. Mu−
siał przecież jeszcze pobudzić emocje słuchaczy. Dlatego zastosował krzyk. Pod niebo
„poleciały” knuty spadające na plecy torturowanych, kaci pałujący kulące się ofiary na
„ścieżkach zdrowia”, krew i bój w kanałach… Wszystko w ilości przekraczającej wytrzy−
małość ludzkiej wyobraźni. Potem ekspresyjne teksty – nie mówione, lecz wywrzaskiwa−
ne do bólu płuc deklamatorki – wydawały się pisanymi w ferworze walki odezwami.
Komentator ogłosił jednak, iż była to… wzruszająca poezja. Dziwna doprawdy literatu−
ra, której wykonanie gwałci wszelkie reguły polskiej mowy i systemu wersyfikacyjnego,
jaki tylko w polszczyźnie pozwala śpiewnie przeskakiwać ze słowa na słowo i wsączać
się w uszy odbiorcy aż po granice estetycznego zachwytu.
Pogwałcona poezja wyzwalała, co prawda, ciarki na plecach, tyle że nie dzięki wzniosło−
ści, a z odrazy. Razem z dźwięczną mową uleciał gdzieś sens świętowanego wydarzenia
– pierwsze w totalitarnym państwie negocjacje z buntującymi się w Stoczni Gdańskiej
robotnikami, które nie zakończyły się masakrą; przywrócenie obywatelom możliwości
mówienia własnym, nie reżyserowanym głosem oraz wystąpienie nie w prywatnym,
a bliźniego interesie.

Po wysterowaniu emocji słuchaczy nastąpił ciąg dalszy. Wykład naukowca o obiek−
tywnie nadanym uniwersyteckim tytule znów lawirował w dziejach kraju, by wydo−

być z nich chwile krwawe i okrutne narodowej hekatomby. Im więcej ofiar i krwi, tym
bardziej huczał i potężniał głos historycznego analityka aż – ponownie – zabrzmiał
krzykiem w apelu o przyłączenie się do kolejnej walki o hasło, za jakim próżno dopa−
trzyć się znaczenia.
Gdzieś zabrzmiało klaśnięcie, potem kilka i… rozeszli się ludzie bez entuzjazmu. Pozo−
stała pustka.

Gdzie to było? Niestety, nie na kolejnym parteitagu nazistów, nie na trybunie rewolu−
cyjnego wodza, ani na paradzie wojskowej z głowicami nuklearnymi i tysiącem

transparentów, gdzie buduje się nienawiść do wymyślonego wroga. Działo się to w stolicy
powiatu, w całkiem demokratycznym kraju w środku Europy. Jakoś nie można nawet
obrazić się na grupkę licealistów na rowerach, którzy nie zatrzymali się nabożnie na
dźwięk przemowy, lecz pojechali dalej na przejażdżkę w ostatni ciepły wieczór wakacji.
Nie dziwi, że ten rodzaj patriotycznego wychowania do nich nie trafił. Dopiero byłby
problem, gdyby znalazł u nich zrozumienie.

Iwona Dojka
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W sprawozdaniu z działalności Jana
Musiała zafrapowała rajców sprawa
nowego właściciela kina i budowy zjaz−
du z autostrady. Przywołując udział
w majowym spotkaniu z parlamentarzy−
stami, przedstawicielami Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz samo−
rządowców w Tarnowie, burmistrz przy−
pomniał o planowanym terminie zakoń−
czenia prac nad trasą w 2010 roku.

Kreska na mapie
– Po raz kolejny informuję, iż zleciłem
firmie „Transprojekt” wykonanie za
środki z budżetu gminy opracowania
alternatywnej w stosunku do ul. Leśnej
koncepcji zjazdu w Brzesku – podkre−
ślał. – Narysować kreskę na mapie
i mówić, że to najlepsze rozwiązanie,
potrafi każdy. Trzeba mieć merytorycz−
ne argumenty. Według zapewnień dy−
rektora Zbigniewa Rapciaka General−
na Dyrekcja przeanalizuje oba rozwią−
zania, to znaczy zjazd ul. Leśną i nową
propozycję, a w realizacji uwzględni ko−
rzystniejszą pod względem możliwości
jej wykonania – uzasadniał wydatek
30 tys. na wykonanie studium.
– Zjazd był planowany ul. Leśną od po−
nad 20 lat. Miejmy więc świadomość,
że nawet w wypadku wykonania go inną
trasą ta zdewastowana droga powia−
towa zostanie łącznikiem z autostradą
i będą nią jeździć samochody – przy−
pominał problem fatalnego stanu na−
wierzchni ulicy.
Burmistrz zadeklarował prawne
wsparcie wszelkich wysiłków reaktywo−
wanego towarzystwa „Sokół” w jego sta−
raniach o rekompensatę za utraconą
nieruchomość. Zapowiedział także spo−
tkanie z nabywcą i negocjacje w spra−
wie wykorzystania jej przez MOK.
– Majątek kina „Bałtyk” wyceniła Tar−
nowska Agencja Rozwoju Regionalne−
go na ponad 400 tys. zł, a kupiła firma
z Rzeszowa, która jest właścicielem
gruntu przy obwodnicy, poniżej Lidla –
relacjonował na zapytanie Krzyszto−

Kino, które de facto nie funkcjonuje,
i dworzec autobusowy, wciąż wirtualny,
unaoczniły różnice zdań wśród członków

Rady Miejskiej. Postulat budowy
kolejnego gimnazjum rozbił się

o racjonalny argument zmniejszającej się
liczby dzieci. Natomiast z dyskusji nad

skargą na burmistrza wypłynął morał, iż
warto dbać o dobre stosunki z sąsiadami.

fa Ojczyka. – Ta działka, według za−
pewnień pełnomocnika, ma zapewnić
dojazd do tamtego terenu. Jednak
przedsiębiorca nie ma zamiaru burzyć
budynku, gdyż obok jest wystarczająco
dużo miejsca na drogę – kontynuował.

Sprawozdanie OKS−u
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Rodziny zaskoczyła radnych pomy−
słem na budowę gimnazjum w północ−
nej części gminy dla Bucza, Mokrzysk
i Szczepanowa. – Trzeba mieć na uwa−
dze lawinowe zmniejszanie się ilości
dzieci – dziwił się Józef Kubas. – Po−
winniśmy wybudować je, by za dwa,
trzy lata uczyło się w nim 160 dzieci
– tymczasem oponowała Anna Ką−
dziołka−Kukurowska.
Przewodniczący zespołu kontrolującego
wydatkowanie dotacji na działalność
profilaktyczną stowarzyszeń, Edward
Knaga, zwrócił uwagę na braki w do−
kumentacji Okocimskiego Klubu Spor−
towego. – Interesuje nas jedna rzecz: na
co wydano pieniądze z budżetu gminy,
a więc z kieszeni podatników. W spra−
wozdaniu końcowym organizacja poza−
rządowa musi napisać, co zrealizowała
zgodnie z planem przedstawionym przy
ubieganiu się o pieniądze – uzasadniał
wytknięcie klubowi braku sprawozdań
i niepełnych faktur. – Wniosek na przy−
szłość jest jeden. Jeśli jakieś stowarzy−
szenie nie potrafi się rozliczyć, nie otrzy−
ma dotacji – konkludował.
Barbara Stachowicz z Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu przypomnia−
ła, iż wakacyjnymi remontami zostało
objętych 80 proc. szkół i przedszkoli.

Radny Janosik
Radni zajmujący się gospodarką komu−
nalną i ochroną środowiska postulowali
wsparcie finansowe dla rekultywacji wy−
sypiska w Jadownikach, przeniesienie
punktu segregacji odpadów z ul. Przemy−
słowej i szybszą kanalizację ul. Bujaka
i Staropolskiej w Brzesku.

– Te dane były wzięte z chmur – zarzu−
cał Ojczyk szacunkom liczbowym MPK
dotyczącym strat w dochodach spowo−
dowanych ulgowymi biletami. – Uchwa−
liliście Państwo bezpłatne przejazdy dla
osób powyżej 70 roku życia, a to ok. 3
tys. pasażerów – przypominał prezes
spółki Krzysztof Gawor. – Może zwol−
nić z opłat wszystkich użytkowników?
Tylko za co MPK będzie funkcjonować?
Przychodzi mi do głowy Janosik – wy−
rzucał. – Jeśli pismo jest źle napisane,
proszę przedstawić własne wyliczenia
– odpowiadał radnemu.
W informacji na temat ochrony środo−
wiska kierownik Henryk Piela podkre−
ślał wzrost ilości segregowanych odpa−
dów. Odzysk surowców wtórnych w 2005
roku wyniósł 17,4 proc. – Problem dzi−
kich wysypisk jak był, tak jest nadal –
nie popadał w triumfalistyczny ton.
– Otrzymaliśmy informację z ul. Wschod−
niej w Jadownikach o składowaniu nie−
dokompostowanych materiałów. Skiero−
waliśmy już pismo do Wojewódzkiego In−
spektoratu Ochrony Środowiska.
Najprawdopodobniej zostanie przepro−
wadzona kontrola – odpowiadał Zbignie−
wowi Mastalerzowi.
Radni nie dyskutowali na temat przy−
gotowań do nowego roku szkolnego, cho−
ciaż zarówno w szkołach, jak i przed−
szkolach zmniejszyła się ilość nauczy−
cielskich etatów. Podsumowanie
finansowe wykazało, iż na wszystkie
remonty samorząd wydał 368 919 zł.
Rajcy zagłosowali za zmianami
w uchwale budżetowej przyznającymi
większą kwotę na remont dachu szko−
ły w Buczu. – Okazało się, że doraźne
prace nie wystarczą. Kompleksowe
będą kosztować 110 tys. – argumento−
wała przesunięcia w dziale wydatków
Celina Łanocha, skarbnik gminy.
Nie wzbudziło kontrowersji upoważnie−
nie burmistrza do zawarcia czterolet−
niej umowy na ubezpieczenie obiektów
użyteczności publicznej i administracyj−
nych oraz wsparcie w wysokości
59 tys. zł dla Województwa Małopol−
skiego na prace projektowe w celu stwo−
rzenia sieci dróg dojazdowych do żwi−
rowni na obszarze kilku gmin.

Im mniej pieniędzy,
tym większa kłótnia
Pole do dyskusji otworzyła znacznie
mniejsza kwota 20 tys. zł na remont
pomieszczenia rejestracji w miejsco−
wym szpitalu. – Czy pomoc, jakiej
udziela gmina, ma związek z prywaty−
zacją szpitala? – dopytywał Stanisław
Turlej. Po uwadze przewodniczącego
Rady Miejskiej Lecha Pikuły, że or−
ganem założycielskim szpitala jest

Kochaj
sąsiada
swego
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powiat, Krzysztof Ojczyk domagał się
informacji od starostwa.
– Organizacją podstawowej opieki zdro−
wotnej z litery prawa zajmuje się gmi−
na. Ale w Brzesku warunki są nieco
inne. POZ funkcjonuje w jednym budyn−
ku ze szpitalem. Wydzielenie części po−
mieszczeń ze wspólnej własności było−
by problematyczne. Wobec tego staro−
stwo zgodziło się realizować to zadanie.
A ponieważ w naszej gminie zamiesz−
kuje większość obywateli powiatu,
udzielamy pomocy finansowej staro−
stwu – uzasadniał intencję autorów
uchwały burmistrz Musiał. Mimo to
radni większość pytań skierowali do
dyrektor szpitala Józefy Szczurek.
– W związku z tym, że POZ znajduje
się na parterze, zwróciliśmy się do pań−
stwa o pomoc – argumentowała.
– Ustawa nie dopuszcza sytuacji, by
w jednym budynku działał publiczny
i niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
Nie ma więc możliwości prywatyzacji
Przychodni Rejonowej w Brzesku – ucię−
ła podejrzenia radnego Turleja na tyle
skutecznie, że udzielenie dotacji Rada
Miejska uchwaliła jednogłośnie.

Martwy punkt prezesa
– Jakie są merytoryczne i finansowe
przesłanki w sprawie tej sprzedaży? –
pytając, Krzysztof Ojczyk rozpoczął dys−
kusję o terenie przy ul. Solskiego i Po−
wstańców Warszawy. – Wszystkim
nam zależy na przeniesieniu ruchu
MPK, PKS, busów i taksówek
z pl. Żwirki i Wigury w rejon nowego
dworca. Jednym ze sposobów osiągnię−
cia tego celu jest uchwała pozwalająca
ogłosić przetarg na działkę należącą do
BZK – wyjaśniał burmistrz. – Koszt
budowy jest ogromny. PKS nie jest za−
interesowane, a gminy na to nie stać.
Szukamy więc inwestora.
Nieprzekonany do argumentów Ojczyk
sprzeciwiał się sprzedaży gruntu. Wtó−
rowała mu Anna Kądziołka−Kukurow−
ska, proponując 30−letnią dzierżawę.
– Ile nam ucieknie za dwa lata? – opo−
nował radny Knaga przypominając, iż
kolejni przewoźnicy rezygnują z zatrzy−
mywania się w Brzesku.
– Nie ma, według mojego rozeznania,
innego terenu na dworzec – mówił Jó−
zef Kubas. – Pojazd wjeżdża z ul. Sol−
skiego i na nią wyjeżdża. Samochody
omijają więc centrum miasta – przy−
pominał zalety lokalizacji.
– Padło parę słów nieprawdy – zwró−
ciła się do Ojczyka Agata Brzeska−
Lebiecka. – To nie jest żaden relikt,
panie radny – broniła zbycia prawa
użytkowania wieczystego. – Daje moż−
liwość gminie, by na tym terenie po−

wstało to, czego sobie życzymy. Jeżeli
ktoś nie wybuduje tego, umowa zosta−
nie rozwiązana. Nikt nie zainwestuje
pieniędzy w coś niepewnego – zbiła
pomysł dzierżawy. – Poza tym samo−
rząd uzyska wpływy z opłaty. Z praw−
nego punktu widzenia użytkowanie
wieczyste jest najlepszym rozwiąza−
niem – podsumowała.
– Trzeba się zastanowić, czy ktoś zgłosi
się do przetargu, jeżeli cenę podnie−
siemy pięciokrotnie – odpowiadał Jan
Musiał na zarzuty o zbyt niską wyce−
nę gruntu. Pomysł Janiny Drużkow−
skiej−Cader na maksymalizację zy−
sków ze sprzedaży przez przetarg nie−
ograniczony zdezawuował naczelnik
Wydziału Geodezji, Gospodarowania
Mieniem i Rolnictwa Józef Makuch,
przypominając, iż jedynie forma ofer−
towego i ograniczonego gwarantuje po−
wstanie na zbywanym gruncie obiek−
tów zgodnych z wymaganiami samo−
rządu i zadeklarowanymi w ofercie
nabywcy. – BZK jest użytkownikiem
wieczystym działki, o której mowa.
Organy spółki podjęły uchwałę w sto−
sunku do majątku, jakim dysponują
– przypomniał.
– Przedsiębiorstwo nie posiada środ−
ków na dalszą rekultywację wysypi−
ska w Jadownikach, dlatego zdecydo−
wało się na sprzedaż – popierał po−
mysł prezes BZK Janusz Filip.
– Znaleźliśmy się w martwym punk−
cie. Całość kosztów to ponad 800 tys.
zł. Musimy dowieźć ok. 4 tys. m3 zie−
mi i zasadzić zieleń. Nie jesteśmy
w stanie tego sfinansować.
– Decyzja podjęta, choćby ułomna, jest
lepsza niż żadna – spuentował bur−
mistrz, przestrzegając jednocześnie
przed skutkami opóźnień, które zade−
cydowały już o klęsce idei Fundacji
Götz−Okocimskich. Przetarg ostatecz−
nie przyjęto.

Powtórka z rozrywki
Obiekcje radnego Ojczyka wzbudziła
także uchwała o przekształceniu
MZGM w spółkę z ograniczoną odpowie−
dzialnością. – Zwolniłbym 5−6 osób, by
ich funkcje nie dublowały się – odpo−
wiadał Janusz Filip na sugestię połą−
czenia zakładu z BZK.
– Gdybyśmy podjęli decyzję o zjedno−
czeniu, to mielibyśmy „powtórkę z roz−
rywki”. Przecież rada poprzedniej ka−
dencji łamała głowy nad wyprowadze−
niem masy mieszkaniowej z BZK –
przypominał Jan Musiał. Przy sprzeci−
wie dwóch osób radni przegłosowali
zmiany w statusie MZGM.
Bez obiekcji przyjęto porozumienie
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Na−

rodowego, obciążające gminę zadaniem
nadzoru nad grobami i cmentarzami
wojennymi oraz uchwałę o utworzeniu
odrębnych obwodów do głosowania
w szpitalu i Domu Pomocy Społecznej.
Natomiast uschnięty świerk wprawił
niektórych w pasję.

Życzliwy
Rzeczone drzewo, jak każde w Polsce,
podlegało ustawie o ochronie przyrody.
Podlegało, bo właściciel je ściął i – jak
trafnie zauważyła Agata Brzeska−Le−
biecka – nie byłoby problemu, gdyby
nie doniósł na niego „życzliwy” sąsiad.
Zawiadomiony przez policję wydział
Urzędu Miejskiego przystąpił do wizji
lokalnej, ale świerka nie znalazł, bo za−
pobiegliwy gospodarz spalił go, a pień
usunął. Wobec braku corpus delicti
kara przewidywana przepisami wzro−
sła o połowę. Urzędnik nałożył więc
karę za wycinkę bez zezwolenia, a pi−
smo podpisał burmistrz. Właściciel
uznał to jednak za zemstę włodarza
gminy za aktywność jego żony, sprzeci−
wiającej się budowie zjazdu z autostra−
dy ul. Leśną. – Ustawa wyraźnie obli−
guje wójta czy burmistrza do nałoże−
nia kary. Tu nie ma alternatywy –
objaśniał Jan Musiał, przyznając, iż
suma faktycznie jest zbyt wysoka
w stosunku do czynu.
– Mówiliśmy, że w tej sprawie trzeba
zwrócić się do burmistrza. Odpowiedź
skarżącej była jedna: „Nigdy!” – przy−
taczał Edward Knaga. – Osoba wystę−
pująca o umorzenie kary czy rozłoże−
nie jej na raty musi spełniać warunki
kwalifikujące do tego – przypominał
włodarz miasta. Natomiast kierownik
Piela wobec zarzutu Samorządowego
Kolegium Odwoławczego o nieprawidło−
we przeliczenie współczynnika przy
naliczeniu kary deklarował: – Powoła−
liśmy biegłego, który ustali, jaka jest
średnica świerka na wysokości 1,3 m.
My przyjęliśmy 15 cm na podstawie
zeznania właściciela działki.
– Gwoli ścisłości przypominam przepi−
sy kodeksu postępowania administra−
cyjnego, które mówią, że kosztami po−
woływania biegłych obciąża się również
strony postępowania – zwracała uwa−
gę na mankamenty przedłużającego się
sporu Brzeska−Lebiecka.
Za bezzasadnością skargi na burmi−
strza opowiedziała się większość rad−
nych w głosowaniu. Ponieważ zaś sierp−
niowe obrady zakończyły się o 18.00,
pozostaje mieć nadzieję, że następna
ścinka dotyczyć będzie drzewa godniej−
szego dyskusji.

Iwona DOJKA
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W lipcu zakończyły się kolejne in−
westycje. Na głównym ciągu ko−
munikacyjnym w centrum mia−
sta pojawił się nowy asfalt, a na
chodnikach – kostka brukowa.
Zaś finalizacja trzeciego etapu
programu PHARE oznacza rozwój
sieci kanalizacyjnej.

Powstało 47 km kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, 2,5 km sieci wodociągowej,
30 tys. m kw. dróg i 10 przepompowni
ścieków (2 – w mieście, 3 – w Jadowni−
kach i 5 – w Wokowicach). Zasięg prac
objął osiedla: Leśna, Słotwina i Stare
Miasto oraz całe Wokowice. Niestety,
konieczność wykonania dodatkowych
prac spowodowała, iż Jadowniki wciąż
nie są skanalizowane w całości. Wartość
kontraktu na wykonanie przedostatniej
części programu PHARE „Spójność Spo−
łeczno−Gospodarcza 2002” to ok. 4,5 mln
euro. Wkład gminy
wyniósł 45 proc. Pozo−
stałą część stanowiły
środki unijne. Te do−
datkowe pieniądze po−
zwoliły na szybkie
tempo wykonania in−
westycji. Całość czte−
roetapowego projektu
polegającego na roz−
budowie infrastruktu−
ry drogowo−kanaliza−
cyjnej sięgnie wartości
6 mln euro.
Na pokrycie kosztów
remontu ulic Ko−
ściuszki i Głowackie−

NA WNIOSEK REKTORA, prof. Sta−
nisława Lisa Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego zwiększyło do−
tację na pomoc materialną dla stu−
dentów Małopolskiej Szkoły Wyższej
w Brzesku o 70 tys. zł. Dzięki temu
stypendia socjalne dla uczących się
o najniższym dochodzie w rodzinie na
osobę wzrosną do wysokości czesnego,
tj. 300 zł. Zamiast 43 otrzyma je ok.
160 żaków.
Nowością jest także zwolnienie z opłat
za pierwszy semestr dwóch pierwszych
kandydatów na ekonomię i pedagogikę,
którzy wykażą się średnią co najmniej
4,5 ze starej matury lub 81 proc. punk−
tów z nowej.
Już teraz ministerstwo zwróciło się do
uczelni o informację o ilości studentów
dziennych. – Najprawdopodobniej
w przyszłym roku otrzymamy dla nich
dotację, więc ten tryb nauki stanie się
bardzo tani – przekonuje Bożena Szoł−
tysek, kanclerz MSzW.
W czasie wakacji uczelnia wysłała trzy
studentki na staże do Birmingham
i dwie do Berlina w ramach programu
„Leonardo da Vinci”. Szkoła pokryła
koszty podróży, pobytu, szkolenia ję−
zykowego i kulturowego oraz zafundo−
wała ubezpieczenia i kieszonkowe.  (i)

go, przebiegających przez zabytkową
starówkę, magistrat otrzymał dotację
z programu „Górnik” przeznaczonego
dla Małopolski. Przyznane środki finan−
sowe pochodziły z Funduszu Dotacji In−
westycyjnych dla Małopolski, utworzo−
nego ze środków Banku Rozwoju Rady
Europy w ramach pożyczki dla rządu
RP. Brzesko uzyskało je po zakończe−
niu procedury konkursowej i przedsta−
wieniu kompletnej dokumentacji tech−
nicznej oraz ważnych zezwoleń.
Obie drogi pokrywał asfalt położony
jeszcze w 1982 roku. Modernizację wy−
musił więc ich fatalny stan technicz−
ny. Po rozstrzygnięciu przetargu na
wykonanie prac jej koszt zamknął się
kwotą ponad 550 tys. zł.
W ramach tegorocznego budżetu samo−
rząd wybudował nowe, pokryte kostką
brukową chodniki na osiedlu Solskiego.

(D)

Nawierzchnia na ulicy Kościuszki
pojawiła się w wakacje

  Bez urlopu
dla kanalizacji

Chodniki na os. Solskiego
to też rezultat letnich prac
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W ŚWIĘTO POLICJI, 24 lipca, stró−
że porządku otworzyli wreszcie nowo−
czesną strzelnicę. Z obiektu korzystać
mają także funkcjonariusze z Tarnowa
i Bochni.
Budowa nie przebiegała bez trudności.
Opóźnienie wywołały wymagania wy−
nikające z nowej ustawy precyzującej
wyposażenie takiego ośrodka. Po czte−
rech latach oczekiwania do dyspozycji
policjantów jest już pięć stanowisk
strzeleckich oraz ruchome, sterowane
komputerowo tarcze. W budynku zala−
zły się także: sala do ćwiczeń, pomiesz−
czenia biurowe i zaplecze socjalne.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln
zł. Sfinansowały ją: Komenda Woje−
wódzka, samorząd miejski i powiato−
wy oraz Fundacja Zdrowie.
Z obiektu korzystać będzie także Liga
Obrony Kraju. Jego otwarcie jest tym
bardziej znaczące, iż – jak przyznaje
Małopolski Komendant Policji Adam
Rapacki – w Polsce brakuje tego typu
ośrodków. (w)

Stypendia
dla brzeskich żaków

Komputerowe tarcze
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Ranking ogólnopolskiego dziennika miał
na celu wyróżnienie najlepiej zarządza−
nych miast i gmin w kraju. Miejsca
w pierwszej setce zajęły te samorządy,
które wykazały się staraniami o rozwój
i podniesienie jakości życia mieszkań−
ców zgodnie z regułami odpowiedzialno−
ści i bezpieczeństwa finansowego, współ−
pracą z lokalnymi organizacjami poza−
rządowymi oraz inwestycjami w ochronę
środowiska i transport.
Na czele przyznającej punkty kapitu−
ły stanął eurodeputowany prof. Buzek,
a członkami byli: wiceprezes Najwyż−
szej Izby Kontroli Piotr Kownacki,
prezes Rady Nadzorczej Fundacji Roz−
woju Demokracji Lokalnej Adam Ko−
walewski, wiceprezes Banku Gospo−
darstwa Krajowego Mirosław Czekaj,
prof. Krzysztof Marecki ze Szkoły
Głównej Handlowej, dyrektor Związ−
ku Miast Polskich Andrzej Poraw−
ski oraz zastępca redaktora naczel−
nego „Rzeczpospolitej” Ewa Klucz−
kowska. Oceny dokonywali w trzech
kategoriach: miast na prawach powia−
tu, gmin miejskich i miejsko−wiejskich
oraz gmin wiejskich.
W pierwszym etapie weryfikacji brało
udział 2478 gmin z całej Polski. Pod−
stawą selekcji były dane z Minister−
stwa Finansów. Po jej ukończeniu Brze−
sko znalazło się w gronie 200 wybra−
nych gmin miejskich i wiejskich
w kolejnej fazie analizy. Jury premio−
wało działania podjęte przez samorząd
w ostatnich czterech latach, a więc
w okresie dobiegającej końca kadencji.

BLISKO STU LICEALISTÓW
z całej Polski przyjechało do Brze−
ska, aby pod okiem francuskich
nauczycieli doskonalić język. Obóz
językowy pod auspicjami Minister−
stwa Edukacji Narodowej i Spor−
tu odbył się w Schronisku Mło−
dzieżowym po raz trzeci.

AKADEMIA WYOBRAŹNI „An−
tykujon” to nowy projekt Gimna−
zjum w Jadownikach. Od 30
czerwca do 11 lipca najbardziej
pracowita trzydziestka uczniów
z wszystkich klas wyruszyła na
kolonię do Mielna, gdzie uczest−
niczyła w zajęciach doskonalących
techniki mnemotechniczne pod
okiem trenera Brunona Żółtow−
skiego z Europejskiego Instytutu
Edukacji Engram w Krakowie.
– Idea była taka, by „dodać tym,
którzy mają”, czyli wspomóc mło−
dzież osiągającą dobre wyniki –
skomentował po powrocie dyr. To−
masz Wietecha i zapowiedział
kontynuację przedsięwzięcia w na−
stępnym roku szkolnym.

CAN PACK S.A. od 17 lipca roz−
począł szkolenie zawodowe dla
przyszłych pracowników kolejne−
go oddziału zagranicznego. W wa−
kacje grupa dwunastu inżynierów
i dziewiętnastu pracowników ze
średnim wykształceniem z Filipin
zamieszkała w Schronisku Mło−
dzieżowym i rozpoczęła w zakła−
dzie kurs w zakresie produkcji
puszek. We wrześniu do Brzeska
przyjadą kolejni uczestnicy. Do
grudnia firma planuje przeszko−
lić ok. 90 osób.

Z BEZPŁATNYCH BADAŃ
mammograficznych 26 i 30 sierp−
nia mogły skorzystać kobiety od
50 do 69 roku życia. Akcja pod
patronatem Burmistrza Brzeska
została przeprowadzona w ambu−
lansie medycznym na pl. Kazimie−
rza Wielkiego.

W WYSŁUCHANIU PUBLICZ−
NYM w sejmie w sprawie Naro−
dowego Instytutu Wychowania 22
sierpnia Fundację Profilaktyki
Wychowawczej i Innych Środowi−
skach Wychowawczych reprezen−
tował Władysław Wysoczański.
Organizacja z Brzeska poparła
projekt PiS i przedstawiła propo−
zycje zmian w ustawie.

Ponownie
w czołówce

– Samorządy zdobywają
Unię Europejską! – zadeklarował

prof. Jerzy Buzek w wywiadzie
dla „Rzeczpospolitej”. – Świetnie

przygotowują wnioski i uzyskują dobre
wyniki, jeżeli chodzi o wykorzystywanie

pieniędzy unijnych – komentował.
Kapituła Rankingu Samorządów pod

jego przewodnictwem usytuowała
Brzesko na drugim miejscu w Polsce

w pozyskiwaniu środków pomocowych
od Wspólnoty w przeliczeniu

 na jednego mieszkańca.

Wyniki ogłosiła „Rzeczpospolita” 20
lipca w specjalnym dodatku „Ranking
Samorządów 2006”. Brzesko znalazło
się w ogólnopolskiej setce laureatów
w swojej kategorii. Na czterdziestej lo−
kacie przodowało pod względem: ilości
dotacji unijnych w przeliczeniu na jed−
nego mieszkańca (7,8 punktów na 8
maksymalnie), tempa wzrostu docho−
dów własnych (5,3 na 6 punktów), wy−
datków na transport i ochronę środo−
wiska (odpowiednio 2,4 i 2,7 na 4 punk−
ty), udziału wydatków na realizację
kontraktów z organizacjami pozarządo−
wymi (2,9 na 5 punktów), wydatków
mieszkaniowych na jednego mieszkań−
ca (3,1 na 5 punktów), wyników testu
dla szóstoklasistów i gimnazjalistów
(3,7 na 5 punktów) i liczby wniosków
na dofinansowanie działań organizacji
pozarządowych (4,4 na 5 punktów). Ka−
pituła przyznała samorządowi naj−
wyższą dopuszczalną punktację za wie−
loletni plan inwestycyjny.
– Tytuł laureata w kategorii najlepszej
gminy miejsko−wiejskiej jest dla Brze−
ska kolejnym wyróżnieniem na tle in−
nych, ponad dwóch tysięcy samorzą−
dów i potwierdza, że podejmowane
działania przynoszą wymierne efekty
przede wszystkim dla mieszkańców –
powiedział po powrocie z ogłoszenia
wyników burmistrz Jan Musiał.
– Tego typu rankingi mobilizują
i świadczą o tym, iż przyjęte plany
rozwoju i sposób ich realizacji są wła−
ściwe – podkreślił.

(da)

Gratulacje od eurodeputowanego
prof. Jerzego Buzka odebrał

burmistrz Jan Musiał

fo
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Na podstawie ośmioletniego doświadcze−
nia członka Rady Miasta i Gminy Syców
w obecności posła Edwarda Czesaka
i burmistrza Jana Musiała Kempna
uzasadniała pomysły PiS na zmiany w or−
dynacji wyborczej do samorządów lokal−
nych. – Nie chcemy zawłaszczyć samo−
rządów, jednak ważne jest, by znalazły
się w nich osoby zorientowane w tematy−
ce gospodarczej i unijnej, aby pozyskać
jak najwięcej środków – przekonywała
do idei zwiększenia udziału dużych blo−
ków partyjnych we władzy w regionach.
– Jako polityk i praktyk samorządowiec
twierdzę, że duże ugrupowania i silna
polityka są w stanie cokolwiek zbudować
w tym kraju. Spory doprowadzają do tego,
iż lokalne społeczności nie rozwijają się
– argumentowała i przypomniała swoją
wieloletnią opozycję względem burmi−
strza Sycowa.
– Co to znaczy „nie będę głosował”? –
pytała z pasją. – Poraża mnie brak me−
rytorycznej dyskusji. Albo jestem „za”,
albo „przeciw” lub się wstrzymuję! – od−
nosiła się do zachowania sejmowej opo−
zycji w czasie głosowania nad zmianą
ordynacji wyborczej do samorządów.

Mediator zamiast ławnika
Wiceminister zapowiedziała rewolucję
w powoływaniu ławników, których dotych−
czas wybierali radni spośród kandyda−
tów przedstawionych przez stowarzysze−
nia. – Stawiamy na fachowy skład ław−
niczy – stwierdziła. Przywołała także
kontrargumenty: – Konstytucja mówi
o udziale czynnika społecznego w orzeka−
niu. Tym niemniej ograniczamy go.
Zapowiedziała powołanie nowej instytu−
cji mediacji potrzebnej – jej zdaniem –
zwłaszcza w sądach rodzinnych. – Media−
torem będzie osoba fachowa. Nie może
tak być, by ławnik, który często mieszka

Zemsta
grubej

 kreski

– Opozycja musi być konstruktywna.
W ten sposób uzyskuje się

zaufanie publiczne – podkreślała
Beata Kempna (na zdjęciu), sekretarz

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
posłanka Prawa i Sprawiedliwości
na spotkaniu w Brzesku 24 lipca.

w tym samym bloku, orzekał w sprawach
rodzinnych – przekonywała.
Kempna zapewniła o pełnej determinacji
PiS w dążeniu do poprawy procedur w po−
stępowaniu karnym i cywilnym oraz do
wzmocnienia sądownictwa gospodarczego.

Bariera dla TW
– Ci ludzie są wszędzie. Trzeba ich eli−
minować z życia politycznego – odnosiła
się do byłych donosicieli Służby Bezpie−
czeństwa PRL.
– Ci, którzy są przeciwni nowej ustawie
o IPN, nigdy nie wypełnili wniosku – wy−
jaśniała przyczyny przyznania Instytu−
towi dodatkowych uprawnień lustracyj−
nych. – Żeby mieć prawo do kandydowa−
nia, wystarczy go wypełnić – mówiła
o ludziach aspirujących do udziału w lo−
kalnym samorządzie i zapowiedziała
wzmocnienie etatowe IPN.
Ci zaś, którzy mieliby później otrzymać
zaświadczenie o współpracy z bezpieką,
mogliby dochodzić swych praw przed są−
dami lustracyjnymi działającymi w miej−
scach, gdzie swoje siedziby mają oddzia−
ły IPN. – Sprawy będą się toczyć według
procedury cywilnej, więc nie będzie w nich
oskarżonego – tłumaczyła. Tzw. kontak−
ty służbowe, czyli osoby, które z racji peł−
nionej funkcji musiały rozmawiać z funk−
cjonariuszami sporządzającymi potem
z tych spotkań raporty, skwitowała:
– Wreszcie dowiedzą się, czy donosiły.
– Powiem szczerze – akcentowała – od−
noszę nieodparte wrażenie, że mści się
na nas teoria „grubej kreski”.
Wyłuszczyła główną intencję weryfikowa−
nia ludzi ubiegających się o stanowiska
w samorządach:  – Przewodnią myślą jest
to, by na wstępie nie dopuścić do kandy−
dowania osób związanych z procederem
donosicielstwa.

(id)
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ODESZLI
w lipcu i sierpniu

Anna NALEPA (lat 97, Jadowniki)

Helena MARKIEWICZ (86, Brzesko)

Bronisława ZIELIŃSKA (85, Brzesko)

Józefa MAZUR (83, Brzesko)

Helena MALEŃKA (83, Jadowniki)

Stanisław KARGOL (76, Okocim)

Marian STÓS (74, Okocim)

Stanisław SKAWIŃSKI (71, Brzesko)

Józef KRÓL (70, Jasień)

Jan ZAJĄC (70, Brzesko)

Kazimierz SZCZUPAŁ (70, Bucze)

Mieczysław SZOSTA (68, Brzesko)

Emilia KROKOSZ (68, Brzesko)

Roman CZYŻYCKI (59, Brzesko)

Stanisław PIWOWARCZYK (57, Mokrzyska)

Teresa KAIM (54, Brzesko)

Andrzej WÓJCIK (41, Brzesko)

Maria KONDZIOŁKA (lat 92, Jadowniki)

Wiktoria CZYŻ (86, Mokrzyska)

Stanisław CHAMIELEC (84, Szczepanów)

Cecylia SZPIL (81, Brzesko)

Andrzej BRZEGOWY (81, Wokowice)

Józef JEŻ (81, Brzesko)

Stanisław MAŚLAK (78, Mokrzyska)

Michalina ŚLIWA (75, Brzesko)

Władysława KRAWCZYK (75, Brzesko)

Roman BAZAN (69, Jadowniki)

Franciszek GACZOŁ (63, Mokrzyska)

Maria GÓRKA (63, Brzesko)

Ewa WEREWKA (62, Brzesko)

Marek WOJEWODA (41, Poręba Spytk.)

Agnieszka WAŻYDRĄG (36, Brzesko)

Sabina PAJOR (24, Brzesko)

Maria MRÓZ (77, Gosprzydowa)

Grzegorz SZADKOWSKI (40, Łęki)

Józef ZYCH (62, Uszew)

Franciszek BAJOR (60, Pojawie)

Józefa GIZA (83, Księże Kopacze)

Stanisława KITA (58, Maszkienice)

Julia BATKO (83, Biadoliny Rad.)

Stanisława PYTEL (94, Czchów)

Tadeusz WÓJCIK (73, Uście Solne)

Maria MATURA (79, Łoniowa)

Władysław GURGUL (71, Łysa Góra)

Maria POCHROŃ (83, Szczurowa)
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– Już w czasie podpisywa−
nia dokumentów dotyczących zawar−
cia umowy o porozumieniu ustaliliśmy,
że popierać będziemy osoby, które przy−
czyniły się do rozwoju miasta, gminy
i całego powiatu. Dlatego właśnie zde−
cydowaliśmy o poparciu kandydatury
Jana Musiała. Jego dotychczasowe osią−
gnięcia w pracy samorządowej są duże.
W ciągu kilku ostatnich lat zarówno
miasto, jak i cała gmina, prężnie się
rozwinęły. Zarządzający gminą wiedzą,
jak pozyskiwać środki unijne, bez któ−
rych realizacja wielu zadań byłaby nie−
możliwa – tłumaczył Edward Czesak,
poseł PiS. Jego słowa potwierdzał
Krzysztof Dudziński, przewodniczący
powiatowych struktur PO.

BRZESKO – OBOK KUTNA, Dębicy
i Mielca – znalazło się w gronie miejsco−
wości, którym grupa Multimedia Polska
zaproponowała dostęp do telewizji cyfro−
wej, a nawet poczty elektronicznej obsłu−
giwanej pilotem.
Firma dostarcza usługi multimedialne:
dostęp do telewizji kablowej, Internetu
i telefonii stacjonarnej. Od kwietnia tego
roku oferta wzbogaciła się o telewizję cy−
frową. – Ten sposób przekazu gwarantu−
je jednakową jakość obrazu, niezależnie
do tego, jak bardzo abonent jest oddalo−
ny od źródła emisji. Jest to szczególnie
istotne dla widzów w rozległych miejsco−
wościach. Pod tym względem telewizja
cyfrowa góruje nad kablową – wyjaśnia
istotę zmian technicznych Bartłomiej
Kasiński, dyrektor Departamentu Stra−
tegii i Rozwoju w Multimedia Polska.
Nie jest to jedyna nowość. Widzowie mogą
zrezygnować z zakupu gazet, by spraw−
dzić aktualny program. Elektroniczny
przewodnik, obsługiwany za pośrednic−
twem pilota, pokaże wykaz programów
wyświetlanych w ciągu najbliższych dni
na różnych kanałach. – Takich możliwo−
ści nie daje przekaz analogowy. Abonent
telewizji cyfrowej sam planuje wieczór,
korzystając np. z zaprogramowanego
przypomnienia. Poza tym wprowadzamy
usługę poczty elektronicznej. Przez ekran
telewizora można więc pisać i odbierać
maile za pośrednictwem pilota lub bez−
przewodowej klawiatury, bez dodatkowe−
go komputera – kontynuuje dyrektor.
Telewizja cyfrowa wyręczy też wypoży−
czalnie DVD i video. Grupa Multimedia
planuje bowiem udostępnienie filmów za
pośrednictwem systemu telewizji cyfro−
wej. – Jesteśmy w stanie obsłużyć do−
wolną ilość zamówień na tę samą pozy−
cję, gdyż fizycznie nie dostarczamy no−
śnika klientowi. On jedynie wybiera film
i nie musi przy tym opuszczać domu –
podkreśla Kasiński.
Technologię wdrożoną w Brzesku na po−
czątku maja testowała Telekomunika−
cja Polska S.A. w Warszawie. Najbliż−
szym miastem, w którym wykorzystuje
się ją komercyjnie jest Moskwa. – Do uru−
chomienia cyfrowego przekazu IPTV po−
trzebny jest kabel miedziany, skrętko−
wy. Taką infrastrukturą dysponowała
zakupiona przez Multimedia sieć Tele−
Net działająca m.in. w Brzesku – odkry−
wa dyrektor szczegóły udostępnienia
w mieście nowych rozwiązań na miarę
XXI wieku. – Zastosowana tu technolo−
gia wyprzedza Europę Środkowo−Wschod−
nią o co najmniej rok – akcentuje. (i)

PO i PiS popierają Jana Musiała

Działacze Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej podjęli
decyzję o utworzeniu koalicji w zbliżających się wyborach samorządowych.
Dopiero 6 lipca, po trzech tygodniach od podpisania porozumienia, partie
podały nazwisko swojego kandydata na burmistrza.

OKAZUJE SIĘ, że młodzi Polacy, wy−
jeżdżający do pracy za granicą, zabrali
ze sobą swoje upodobania kulinarne.
Sprzedaż eksportowa Carlsberg Polska
w drugim kwartale tego roku wzrosła aż
o 12 proc., co oznacza, że „Okocim” stało
się ulubionym piwem emigrantów.
Najdynamiczniej rosnące rynki to: Wiel−
ka Brytania (gdzie wzrost osiągnął 121
proc.) i Irlandia (110 proc.). Wymieniona
marka ma także 40−procentowy udział
w sektorze piw polskich w USA. Tam fir−
ma zanotowała wyższą o 14 proc. sprze−
daż i jest niemalże monopolistką, jeżeli
chodzi o piwo beczkowe. Istotny jest tak−
że fakt, iż „Okocim” był pierwszą marką
piwną, której spoty reklamowe były emi−
towane w TVN International i Polsat 2
– stacjach odbieranych przez Polonię
w USA i Kanadzie.

Zaplecze polityczne obecnego burmistrza
nadal stanowi Wspólnota Samorządowa,
skupiająca społeczników i działaczy or−
ganizacji pozarządowych o przekonaniach
centroprawicowych. Mimo to Jan Musiał
jest zadowolony z dodatkowego poparcia:
– Zgoda buduje, poparcie tych dwóch par−
tii jest przede wszystkim dobrym roz−
wiązaniem dla Brzeska i gminy. Oba
ugrupowania mają zbliżone do Wspól−
noty Samorządowej poglądy – tłumaczył.
– Jednoczenie ugrupowań z prawej stro−
ny sceny politycznej jest zapowiedzią sku−
teczności działania i wysokiej jakości dys−
kursu publicznego, pozbawionego nieprzy−
noszących nikomu pożytku sporów. (S)

Eksportowe osiągnięcia „Okocimia”

Carlsberg Polska sprzedaje na eksport
siedem marek: OK. Beer, OKOCIM Por−
ter, OKOCIM Beer, OKOCIM Mocne,
OKOCIM Palone, Piast i Harnaś. Tra−
fiają one w sumie do dwunastu krajów:
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Włoch, Grecji, Hiszpa−
nii, Szwecji, Finlandii, Islandii, a nawet
Australii i Nowej Zelandii.
– „Okocim” to marka, która ze względu
na wieloletnią tradycję browaru w Brze−
sku dla wielu koneserów piwa za gra−
nicą jest synonimem polskości. Jednak
cieszy się ona popularnością nie tylko z te−
go powodu. Piwa „Okocim” to także wy−
soka jakość i unikalny smak, co potwier−
dzają prestiżowe, międzynarodowe na−
grody – mówi Bogumił Turski, Export
Manager w Carlsberg Polska.

(mk)
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Z cyfrą o rok do przodu

Krzysztof Dudziński i Edward Czesak ogłosili poparcie
w wyborach urzędującego burmistrza Brzeska
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– W szkole nie ma miejsca na anoni−
mowość. Nauczyciel dociera do każde−
go. Kilku− i kilkunastoosobowe klasy
sprawiają, że często sprawdzi wiedzę
uczniów – przypomina Adam Zydroń,
wieloletni nauczyciel tej placówki, a te−
raz dyrektor Szkoły Podstawowej
w Sterkowcu, której częścią jest Szko−
ła Filialna w Wokowicach.
To nie pierwszy raz, gdy szkoła stra−
ciła samodzielność. Jako pierwsze na
ten pomysł wpadły jeszcze komuni−
styczne władze. Od 1973 do 1981 roku
był to Punkt Filialny szkoły w Szcze−
panowie. Początki nauczania w tej
obecnie najmniejszej w gminie wsi
wiążą się z prywatną edukacją. Od
1853 roku dzieci uczyły się rachun−
ków, czytania i pisania w salach wy−
najmowanych w domach przez… czte−
ry zimowe miesiące. Systematyczne,
ale jednoklasowe kształcenie wprowa−
dzili austriaccy zaborcy. Na począt−
ku ubiegłego wieku uczniów pomiesz−
czono w jednej sali gminnej budowli.
Część jednak wciąż odwiedzała „pry−
watne” klasy w domach. Dopiero
w 1910 zaczęła się budowa szkoły
z prawdziwego zdarzenia, która jed−
nak swój obecny wygląd zawdzięcza
wielokrotnym przeróbkom. Dziś re−
zultat tych z końca XX wieku stoi nie−
wykończony, a przecież w nieodległej,
powojennej przeszłości ówczesny
obiekt był na tyle mały dla siedmio−
klasowej szkoły, iż uczniowie nolens
volens lekcje odbywali także w miej−
scowym dworze.

Wagary niemożliwe
– Wokowiczanie zdecydowanie opowia−
dają się za utrzymaniem szkoły – po−
twierdza dyr. Zydroń. To nie dziwi
w miejscowości, gdzie nie ma nawet
kościoła. Co ciekawe, o sile determi−
nacji nie decyduje liczba rodziców, gdyż
tych przy tak niewielkiej liczbie dzie−
ci istotnie jest niedużo. Dlaczego nie
starają się posyłać dzieci do dużych
placówek w innych miejscowościach,
choć mają do tego prawo? Tylko w Wo−
kowicach mają pewność dobrego wy−
chowania i pełnej opieki. – Wagary się
nie zdarzają, bo są praktycznie nie−
możliwe. Mamy pełną kontrolę nad
dziećmi. Gdy się pojawi jakiś problem,

Kryta Pływalnia kieruje swo−
je propozycje do wszystkich
mieszkańców niezależnie od
ich wieku i umiejętności pły−
wackich, co udowadnia waka−
cyjny program zajęć. Jak co
roku działała szkółka pływac−
ka i boiska do piłki plażowej.
Nowością były miejsca do gry
w badmintona. W roku 2005
z usług skorzystało blisko 110
tys. osób, a w samym tylko lip−
cu 2006 ok. 14 tys. klientów.

W pierwszej połowie września, kie−
dy uczniowie powracają do szkół,
zazwyczaj obniża się frekwencja na
basenie. Dlatego od 4 do 17 wrze−
śnia placówka zamknie swe po−
dwoje, a pracownicy wykonają re−
monty, konserwację i okresowe
przeglądy instalacji wodnych, ga−
zowych, elektrycznych, grzewczych
i klimatyzacyjnych.
Zaraz po przerwie technologicznej
„pływalniane” rozrywki ruszą pełną
parą, m.in.: pływanie, jacuzzi, sau−
ny, auqa areobic i fitness oraz
szkółki pływackie. Zaawansowani
będą mogli doskonalić swoje umie−
jętności w sekcjach pływackich.
Dzięki sukcesom na szczeblu ogól−
nopolskim, wywalczonym w dwu–
i trójboju przez młodych zawodni−
ków Klubu Sportowego „Wiking”
działającego przy brzeskim base−
nie, wzrosło zainteresowanie tymi
dyscyplinami. Dwubój nowoczesny
jest połączeniem dwóch dziedzin
sportu – pływania i biegów. Trój−
bój nowoczesny został rozszerzo−
ny o strzelanie z pistoletu pneu−
matycznego. Dlatego trenerzy sek−
cji położą nacisk na doskonalenie
biegania oraz strzelania. Treningi
strzelectwa pneumatycznego odby−
wać się będą na strzelnicy LOK
Brzesko.
Oprócz tego, jak co roku, odbędą
się okazjonalne zawody pływac−
kie, np. w Święto Niepodległości,
mikołajki czy walentynki. Cie−
kawym projektem jest stworze−
nie specjalistycznej biblioteki.
W jej zbiorach znajdzie się lite−
ratura. Ma ona pomagać od stro−
ny teoretycznej instruktorom
i sportowcom. (AP)

np. źle się poczują, szybko nawiązuje−
my kontakt z rodzicami – potwierdza
kierownik filii, Bożena Martyna.
– Rodzice uczestniczą we wszystkich
projektach i imprezach szkolnych. Wy−
konują kostiumy i dekoracje, fundują
nagrody w konkursach, a wiele wyko−
nują samodzielnie – wylicza kierownik.
– Pomagają w drobnych naprawach
i dużych remontach. Wspólnota wiejska
pozyskała, przygotowała i przekazała
drewno na dach – precyzuje dyrektor.

Wyniki na poziomie
Uczniów nic nie ominie. Praktycznie
każdy bierze udział w konkursach i za−
wodach. – Do współzawodnictwa mię−
dzyszkolnego wybieramy dzieci z ma−
łej grupy. Zamiast z setki, typujemy je
z kilkunastu – przypominają nauczy−
ciele. W roku szkolnym 2004/2005 fi−
lia w Wokowicach jako część szkoły
w Sterkowcu uplasowała się na trze−
cim miejscu w powiecie pod względem
wyników ze sprawdzianu po szóstej
klasie. Od kilku lat jako jedna z nie−
wielu wprowadziła dodatkowo naukę
języka niemieckiego już dla siedmio−
latków, a od czwartej klasy jako zaję−
cia obowiązkowe.
W międzynarodowym konkursie „Kan−
gur Matematyczny” Agata Przybyło
zdobyła wyróżnienie. Oliwia Pitek
otrzymała nagrodę w ogólnopolskich
zawodach origami. W Brzesku w Kon−
kursie Pięknego Czytania pierwszą lo−
katę zajęła Magdalena Duda. Seba−
stian Gaczoł wygrał Bieg Unijny pod
patronatem senatora Mieczysława
Mietły. Gdy do tego dodać uczestnic−
two we współzawodnictwie gminnym
oraz w akcjach ekologicznych (3. miej−
sca w konkursie „Brzesko – czysta
gmina” i 2. w zbiórce zużytych baterii),
to Wokowice nie odbiegają od poziomu
pozostałych szkół w regionie, chociaż to
jedyne miejsce, gdzie jeszcze prowadzi
się klasy łączone. Razem uczą się
ośmio– i dziewięciolatki oraz piąta
i szósta klasa. W projektach edukacyj−
nych dzieci ćwiczą samodzielną prezen−
tację i umiejętność działania w grupie.
Najmniejsza szkoła w gminie jest miej−
scem, gdzie ekonomiczne mankamenty
nie przysłoniły pedagogicznych zalet.

(i)

Najmniejsza w gminie

Kameralne klasy, w których dotrzeć można do każdego ucznia to wręcz marzenie metodyka.
Szkoda tylko, że nieopłacalne dla ekonomisty. Spięcie między tymi dwoma punktami
widzenia ujawniło się w Wokowicach. Tamtejsza filia kształci ponad czterdziestu uczniów.

Pływalnia
na rozbiegu
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Polską młodzież: Karolinę Totę, Jona−
thana Kostrzewę−Seyouma, Piotra
Koniecznego, Barbarę Marmol, Ilonę
Ropek, Karolinę Śmietanę, Paulinę
Świerczek i ich opiekunkę, Magdalenę
Ożegalską, do 3 lipca gościły w swoich
domach rodziny z trzech miejscowości:
Andelfingen, Egelfingen oraz Wilflingen.
Miejscowa gazeta „Mitteilungsblatt” oce−
niła wizytę Polaków jako próbę wzmoc−
nienia związków z miastem partnerskim
i umieściła fotografię gości z burmistrzem
Wernerem Gebele na pierwszej stronie.
Gimnazjaliści zwiedzili land Baden−
Würtemberg. Widzieli zamek dynastii
Hohenzollern w Sigmaringen, malow−
niczą Dolinę Dunaju, jezioro Federsee,
Bodeńskie, park przygód Affenberg Sa−
lem, skansen archeologiczny Unteruhl−
dingen i miasto Meersburg. Znaleźli się
także na lekcjach historii i języka nie−
mieckiego w ponadpodstawowej szkole
realnej w Riedlingen.

Wspólne kibicowanie
– Korzyści językowe, jakie płyną z wymia−
ny są ogromne. Młodzi ludzie porozumie−
wali się w języku niemieckim i angielskim
– ocenia Ożegalska. – Celem nadrzęd−
nym jest nawiązanie przyjaźni oraz stwa−
rzanie możliwości bezpośredniego kon−
taktu z żywym językiem – komentuje.
Okazji do niezobowiązującej formy na−
uki było wiele: wspólne zabawy, grille
i mundialowe mecze. – Wyjazd był

W tym roku na remonty w szko−
łach i przedszkolach samorząd
otrzymał w ramach subwencji
oświatowej  200 tys. zł. Po anali−
zie najpilniejszych potrzeb okaza−
ło się, iż trzeba znacznie więcej.
Burmistrz zadecydował więc
o powiększeniu funduszu z wła−
snej rezerwy o kolejne 80 tys. zł.
Decyzja nie dziwi, bo wyniki
ostatnich egzaminów po szkole
podstawowej i gimnazjum są wy−
ższe od poprzednich.

Gimnazjum nr 2 przekroczyło średni po−
ziom w województwie, osiągając 57,33
punktów na 100 możliwych. Wyniki
w gminie są najwyższe w powiecie –
56,77 punktów. Zaś absolwenci szkół
podstawowych swoimi rezultatami ulo−
kowali się w pierwszej trójce w Małopol−
sce. – Ten sukces jest wypadkową wysił−
ków uczniów, ich rodziców, pracy samo−
rządu nad zbudowaniem bazy oświatowej
oraz dyrektorów i nauczycieli, którzy
tworzą jedną z najlepszych w wojewódz−
twie kadr i osiągnęli bardzo wysokie stop−
nie awansu zawodowego – twierdzi
Krzysztof Bigaj, zastępca burmistrza.
– Wymieniliśmy eternitowy dach i więź−
bę dachową na Przedszkolu nr 7, stolar−
kę okienną i dachową oraz ciągi wentyla−
cyjne w Przedszkolu nr 10, zbudowaliśmy
nowe schody do Przedszkola w Porębie
Spytkowskiej oraz wymieniliśmy insta−
lację elektryczną w Szkole Podstawowej
nr 1 w Jadownikach i w Gimnazjum nr 2
w Brzesku – wylicza modernizacje. – We
wrześniu za 88 tys. zł szkoła w Buczu
otrzyma nowy dach – zapowiada.
Dodatkowo w szkolnych budżetach sa−
morząd zagwarantował pieniądze na
drobne prace, np. malowanie klas i re−
mont sanitariatów. Trwają roboty przy
sali gimnastycznej w Okocimiu.
– Dzieci w Brzesku i sołectwach uczą się
w takich samych warunkach, a szkoły
opuszczają dobrze przygotowane do dal−
szej edukacji – podkreśla Bigaj zabie−
gi o zacieranie różnic edukacyjnych mię−
dzy miastem a wsią. W tym roku sa−
morząd wydał blisko 80 tys. zł na dowóz
21 niepełnosprawnych dzieci do placó−
wek na terenie województwa. Nato−
miast w ciągu czterech lat inwestycje
i remonty związane z oświatą koszto−
wały około 16 mln zł.

 (w)

Partnerstwo z obcą mową

Siedmioro uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 skorzystało z umowy partnerskiej Brzeska
z gminą Langenenslingen. 27 czerwca wyjechali do Niemiec. 31 lipca ich młodzi koledzy,
uczestnicy szkolnej wymiany, pojawili się w Brzesku.

w pewnym sensie nagrodą, bo miejsc
mieliśmy niewiele. Za główne kryterium
przyjęliśmy ocenę z zachowania oraz
znajomość angielskiego i niemieckiego –
mówi nauczycielka.
Langeneslingen jest typowo wiejską
gminą. Dzieci uczą się w sąsiednich mia−
stach. Dlatego dziewięcioosobowa grupa,
która przyjechała do Brzeska i w ostatni
dzień lipca przywitała się z burmistrzem
Janem Musiałem, była zróżnicowana
wiekowo. W Polsce byli po raz pierwszy,
więc kraj stanowił dla nich dużą nowość.
Zamieszkali w domach swoich niedaw−
nych gości. Zwiedzali Okocim, Bochnię,
Kraków, Zakopane i Nowy Wiśnicz.

Miasto kościołów
– Brzesko jest znacznie większe, Lange−
nenslingen to gmina z małymi wioska−
mi – porównywali nastoletni Niemcy.
Zdecydowali się na długą podróż, bo –
jak twierdzą – chcieli zobaczyć, jak tu
się żyje i poznać kulturę kraju swoich
nowych przyjaciół. – Ujęła nas gościnność
i serdeczność tutejszych ludzi… – mówi−
li 5 sierpnia na pożegnalnym spotkaniu
z burmistrzem. – I kuchnia! – dodawali,
deklarując chęć powrotu. Zaś pytani o to,
co najbardziej ich zadziwiło, ze śmiechem
odparli: – Dużo tu kościołów!
To dopiero pierwszy rok wymiany szkol−
nej. – Będziemy się starać o utrzyma−
nie przedsięwzięcia – zapowiada Mag−
dalena Ożegalska. (d)

W Langenenslingen gimnazjalistów przyjął burmistrz Werner Gebele (pierwszy z lewej)
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– Wychowawczynią klasy była Zofia Ką−
dzielanka. Na nią zawsze mogliśmy liczyć,
choć wiele razy dyrekcja groziła jej, że roz−
wiąże naszą klasę. Przyczyna była prosta.
Po zdjęciu krzyży w szkole byliśmy jedyną
grupą, która codziennie rano wieszała kru−
cyfiks, zdejmowany po zajęciach i przecho−
wywany potem w domu. Natomiast dziew−
częta kolportowały książki z biblioteki ks.
Stanisława Pękały, co wtedy uznawano za
przestępstwo – wspomina uczestniczka
zjazdu Maria Głombowa.
W 1954 roku po raz ostatni kapłan pro−
wadził katechezę w szkole. – Nikt nie
zapomniał też profesora Czesława Złon−
kiewicza, świetnego i groźnego fizyka. Raz
jedyny poszliśmy na wagary, gdy miał

Pierwszy raz spotkali się dwa lata temu.
Jedyną pomocą w odnalezieniu się był spis
absolwentów w albumie o liceum. Mszę
koncelebrował ich kolega ks. Władysław
Urbański, na co dzień pracujący w Austrii.
W homilii wspomniał maturę z 1954 roku.
W tym roku dawni uczniowie zobaczyli się
ponownie 17 czerwca.

LUDWIK KONSTANTY TURLEJ (na zdjęciu) z Mokrzysk obchodził w lip−
cu stulecie urodzin. Na uroczystość przygotowaną przez pracowników Urzędu
Miejskiego przybyły dzieci, wnuki, prawnuki oraz przyjaciele.
Do wybuchu wojny jubilat pracował z rodzicami w gospodarstwie. Po jej za−
kończeniu zatrudnił się w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie i Zakładach
Zbożowych w Brzesku. Z zamiłowania jest rzeźbiarzem, a jego prace znajdują
się między innymi w słotwińskim kościele. Ma troje dzieci: Barbarę, Elżbietę
i Stanisława. Doczekał się 17 wnuków i 17 prawnuków. Mieszka z rodziną.
Często wspomina czasy młodości i cieszy się z każdych odwiedzin. Jest zdro−
wy, sprawny, rzadko korzysta z pomocy lekarza. Długowieczność zawdzięcza
zamiłowaniu do długich, pieszych wędrówek oraz brakowi nałogów.       (ZS)

Uczestnicy tegorocznego zjazdu: Wacław Bagiciński, Danuta Biel−Toboła, Maria Cieśla−
Nowak, Barbara Dudek−Burakowska, Genowefa Dziąćko−Zając, Barbara Gaczoł−
Chwalibińska, Antoni Geratowski, Krystyna Głomb−Głombowa, Aleksandra Gurgul−
Białka, Halina Kamionka, Waleria Karecka−Kraus, Tadeusz Klimek, Jan Kluska,
Aleksandra Mietła−Pałkowska, Janina Mleczko−Kozioł, Maria Nieć−Kolowca, Maria
Rybicka−Janicka, ks. Władysław Urbański, Stanisław Wielgosz, Maria Zofia Wis−Rogula.

Zjazd po 52 latach

mieć zastępstwo na matematyce za pro−
fesora Bystrzyńskiego. Mieliśmy potem
spore kłopoty – opowiada.
W czasie tegorocznego spotkania rocznicową
mszę odprawił ks. Władysław Urbański.
Na wspomnienia był czas w restauracji

„Jodełka”. – Cieszyliśmy się zwłaszcza,
że po wielu poszukiwaniach odnaleźliśmy
naszego najlepszego ścisłowca, Tośka Ge−
ratowskiego. Mieszka niedaleko w Kra−
kowie, a szukaliśmy go po całej Polsce –
przypomina uczestniczka imprezy.   (i)

Życzenia dwustu lat!
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AMERYKAŃSKI INSTYTUT
Biograficzny w Waszyngtonie
przyznał prof. Paulinowi Mosz−
czyńskiemu tytuł „Człowiek
Roku 2006”. Ordynator Oddzia−
łu Wewnętrznego w brzeskim
szpitalu jest członkiem Rady
Instytutu, który opracowuje bio−
grafie wybitnych naukowców
z całego świata, wydaje informa−
tory, encyklopedie oraz ankiety,
ułatwiające międzynarodowe
kontakty uczonych. Prof. Mosz−
czyński wykłada w Krakowskiej
Szkole Promocji Zdrowia oraz
Technicznym Uniwersytecie
Otwartym w Krakowie. Na swo−
im koncie ma setki publikacji
medycznych oraz kilka książek,
wydanych w 14 krajach. Przez
długi czas brał udział w bada−
niach, zwłaszcza nad wpływem
środowiska na zdrowie. Tytuł
„Człowiek Roku 2006” oznacza,
że biogram brzeszczanina poja−
wi się w amerykańskich wydaw−
nictwach „who is who”.  (łw)

Profesorskie
wyróżnienie

Taki wiek to pretekst do spotkania
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26 ROCZNICĘ podpisania w Gdańsku porozumień
strajkujących robotników z rządem PRL, gwarantujących
powstanie pierwszych po II wojnie światowej wolnych
związków zawodowych, Brzesko uczciło mszą św. i zło−
żeniem wieńców pod tablicą „Solidarności”.
Rozpoczynając uroczystości, ks. Józef Drabik odwołał się
do kazania ks. Józefa Tischnera z 1980 roku, kiedy na
Wawelu nieżyjący już filozof za św. Pawłem tłumaczył:
„Solidarność to jeden drugiego ciężary noście, najgłębsza
solidarność jest solidarnością sumień”. Siedem lat póź−
niej słowa te powtórzył na gdańskiej Zaspie Jan Paweł II.
– Zmiany są nam jeszcze potrzebne – deklarował obecny
pod tablicą „Solidarności” przewodniczący Zarządu Re−
gionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Wojciech Grze−
szek. Natomiast członek kolegium IPN, dr Teofil Woj−
ciechowski powiązał rocznicę z tradycją polskich powstań
i konkludował: – Wszystkie kończyły się rozlewem krwi.
A ten ruch niepodległościowy zwyciężył bez jednego wy−
strzału! To polski fenomen!  (d)

SIERPNIOWE DOŻYNKI powiatowe
w tym roku zawitały do miejsca urodze−
nia Patrona Polski, św. Stanisława. Ich
organizacja w gminie sprawiła, iż do gro−
na twórców imprezy dołączył Burmistrz
Brzeska. Czwarte już przedsięwzięcie
przebiegało tradycyjnym tokiem. Podczas
mszy w bazylice kustosz sanktuarium
ks. prałat Władysław Pasiut mówił
o ciężkiej sytuacji rolników i ich odpowie−
dzialności za wyżywienie narodu. Po na−
bożeństwie korowód uczestników z tan−
cerzami ludowymi z Poręby Spytkowskiej
i Jadownik ruszył na plac przed świąty−
nią, gdzie odbyło się uroczyste przekaza−
nie chleba staroście Grzegorzowi Waw−
ryce i burmistrzowi Janowi Musiało−
wi. „Jadownicznanie” pokazali tradycyjny
obrzęd dożynkowy.

Plony świętego Stanisława

Piętnastu rolników z powiatu otrzymało
odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”, które
na wniosek starosty brzeskiego przyznał
Minister Rolnictwa. – Wybraliśmy tych,
których gospodarstwa w sposób szczegól−
ny wyróżniają się na terenie powiatu. My−
ślę, że co roku najlepsi gospodarze otrzy−
mają takie wyróżnienia – wyjaśniał wło−
darz powiatu.
Każda z gmin przygotowała wieniec dożyn−
kowy, który oceniło jury. Spośród tradycyj−
nych wygrał przygotowany przez grupę
z Gnojnika, zaś w kategorii nowoczesnych
wyróżnił się wieniec z Czchowa.
Na szczepanowskiej scenie pojawili się z po−
kazem Woje św. Stanisława oraz zespół Je−
den Milion Myśli z Dębna. Gwiazdą był Mie−
czysław Szcześniak. Na koniec Dzieci
Ognia rozświetliły szczepanowską łąkę. (łw)

Polski fenomen

Tablica „Solidarności” dokumentuje najnowszą historię
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Zboże posłużyło nie tylko do wypieków

GMINNY ZWIĄZEK OSP
w Brzesku ma nowe władze, wy−
brane 22 lipca podczas zjazdu
w Porębie Spytkowskiej. Ich naj−
ważniejsze zadania to: zakupy
sprzętu ratowniczego i gaśniczego,
tworzenie i szkolenie Młodzieżo−
wych Drużyn Pożarniczych. Funk−
cję prezesa objął Marian Czar−
nik, jego zastępcami zostali: Jan
Waresiak i Jan Kasprzak, ko−
mendantem gminnym Adam
Cebula, sekretarzem Józef Mól,
skarbnikiem Leszek Klimek,
członkiem prezydium Zbigniew
Nowak. W skład zarządu weszli
także: Stanisław Przybyło, Sta−
nisław Milewski, Stanisław
Kołodziej, Kazimierz Okaz
i Jan Jemioło. Srebrnym meda−
lem za zasługi dla pożarnictwa
strażacy odznaczyli Leszka Klim−
ka, brązowy otrzymali Jan Wa−
resiak i Zbigniew Nowak.

SUSZA ZNOWU spowodowała
brak wody w studniach mieszkań−
ców Poręby Spytkowskiej. Ratun−
kiem były beczkowozy. – Czeka−
my na wodociąg – mówi sołtys Sta−
nisław Góra. Burmistrz Jan
Musiał zapewnia, że ten powsta−
nie. Samorząd przygotowuje nie−
zbędne projekty i dokumentację
oraz poszukuje możliwości finan−
sowania inwestycji ze środków po−
mocowych Unii Europejskiej. Po−
ręba Spytkowską jest obecnie je−
dyną w gminie wsią bez wodociągu.
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– Ostatnie zmian yw ordynacji wy−
borczej do samorządów dążą do sy−
tuacji, w której staną się one polem
działania dla dużych bloków partyj−
nych, a rola mniejszych ugrupowań,
nieraz o zasięgu jednej gminy, zosta−
nie zmarginalizowana. Czy Pana zda−
niem nie jest to próba podporząd−
kowania samorządów partiom ma−
jącym większość w parlamencie,
a co za tym idzie – sposób na upoli−
tycznienie samorządów?
– Proces upartyjniania samorządu tery−
torialnego nie jest zjawiskiem nowym.
Przypominam, że autentyczny, odnowio−
ny samorząd powstał w 1990 roku, po
pierwszych po wojnie wolnych wyborach.
Kampanię prowadziły wtedy komitety
obywatelskie, które zdominowały więk−
szość rad gmin. Pierwsza kadencja od−
nowionego samorządu była absolutnie
apolityczna. Wówczas do złego tonu na−
leżało przyznanie się do związków z ja−
kimkolwiek ugrupowaniem partyjnym.
Ten stan pomału zmieniał się w latach
90., a w tej chwili wyraźnie wystąpiła
próba mocniejszego związania koalicji
samorządowych z ugrupowaniami poli−
tycznymi poprzez tworzenie dużych blo−
ków wokół mocnych partii.
Formalne zmiany ordynacji jeszcze nie
nastąpiły (rozmowa została przeprowa−
dzona w sierpniu, przed głosowaniem
w sejmie – przyp. red.). Trzeba podkre−
ślić, że zwolenników nowego rozwiązania
nie ma zbyt wielu. Nawet w obecnej ko−
alicji rządzącej zdania są podzielone i nie
ma pewności, czy możliwość zawiązywa−
nia bloków w wyborach samorządowych
zostanie wprowadzona tam, gdzie obo−
wiązują wybory proporcjonalne do powia−
tów i sejmików, czyli w gminach powyżej
20 tys. mieszkańców. Można jednak
stwierdzić, że polityka schodzi na coraz
niższy poziom administracji publicznej,
dosięga samorządów gminnych i nie jest
to proces, z którym powinniśmy wiązać
nadzieje na rozwój państwa obywatel−

Chociaż polityka schodzi na coraz niższy poziom w samorządach, to wciąż właściwym kryterium
oceny radnego pozostają efekty jego codziennych działań. O tym, jak powinna wyglądać
praca radnych i ich relacje z wójtami czy burmistrzami mówi Roman Ciepiela, zastępca
dyrektora Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Miarą
skuteczność

skiego. Zamiast niego pojawia się model
państwa partyjnego, zarządzanego z cen−
trum, z jakim nie współgra zwiększanie
aktywności obywatelskiej.
– Czy można wobec tego stwierdzić,
że zmiany w ordynacji wyborczej
zmierzają do odsunięcia na bok pręż−
nych, lokalnych działaczy społecz−
nych, którzy nie wiążą się z partiami?
– Jeżeli się nie wiążą, to istotnie mogą
mieć trudniejszą sytuację, z zastrzeże−
niem, że mówimy o gminach dużych, po−
wyżej 20 tys. mieszkańców. Z drugiej stro−
ny ci, którzy forsują nowe rozwiązania,
twierdzą, że zmieniona ordynacja nie
dyskryminuje osób popularnych, a wręcz
przeciwnie – pozwala tym ugrupowa−
niom, które nie osiągną progu wyborcze−
go, a mają popularnych liderów, wejść do
reprezentacji powiatowej czy też regio−
nalnej, gdyż nowa koncepcja obniża próg
z pięciu do trzech procent.
– Członkowie każdej rady gminnej re−
prezentują rozmaite orientacje poli−
tyczne i poglądy, dlatego w sposób na−
turalny zawiązują się grupy. Jaką rolę
w prawidłowo funkcjonującej radzie
powinna pełnić opozycja?
– Opozycja stanowi zasadniczą część
modelu demokratycznego, przewidujące−
go miejsce dla ludzi niezadowolonych
z aktualnej władzy, którzy potrafią udo−
wodnić, że sprawy społeczne, dotyczące
ich miejsca zamieszkania, można prowa−
dzić jeszcze lepiej, skuteczniej, taniej.
Jeżeli mamy do czynienia z taką opozycją,
to można mówić o opozycji konstruktyw−
nej, która patrzy rządzącym na ręce oraz
– co jest jej istotnym wyróżnikiem – dąży
do objęcia władzy w przyszłości. Czy bę−
dzie miała na to szansę, zależy od tego,
jak swój mandat w ciągu poprzedzają−
cych wybory czterech lat sprawuje. Opo−
zycja destruktywna, poprzestająca na
uprawianiu polityki, nietworząca lepszych
rozwiązań, nie otrzyma poparcia.
– Postawa opozycji, polegająca na
przyjęciu zasady sprzeciwu czy też

ciągłego wstrzymywania się od po−
parcia dla wszelkich przedsię−
wzięć władzy wykonawczej w gmi−
nie, stać się może zasadą niemal−
że patologiczną…
– Rada, jako reprezentacja różnych śro−
dowisk, powołana jest do dyskusji. Ist−
nieje wiele modeli gospodarki komunal−
nej i nie ma powodu obrażać się na opo−
zycję wskazującą, że pewne rzeczy można
zrobić lepiej i taniej, o ile faktycznie wy−
stępuje ona z troską o dobro ogólne,
a nie przeciw jakiejś osobie z powodów
nieracjonalnych lub ambicjonalnych. Tego
typu postawa niczego nie wnosi do wspól−
nego rozwoju. Wszelkie dyskusje winny
trwać tylko do momentu podjęcia decy−
zji. Później można tylko kontrolować ich
wykonanie. W rozwiniętym systemie de−
mokratycznym nie wyobrażam sobie
prób odwrócenia postanowień czy zdeza−
wuowania ich autorów. Jeżeli większość
ustali sposób załatwienia sprawy, to
wszyscy, niezależnie od zajmowanych
stanowisk, powinni to akceptować, a na
pewno nie przeszkadzać w realizacji.
– Specyfika wyborów samorządo−
wych wyraża się w tym, iż mieszkań−
cy głosują na ludzi, których spotykają
na co dzień i bardzo często znają oso−
biście. W jaki sposób ta sytuacja prze−
kłada się na samych radnych, czy
kontrola społeczna nad nimi faktycz−
nie jest większa?
– Ktoś, kto uczciwie podchodzi do spra−
wowania mandatu, pracuje rzetelnie nie
tylko z poczucia obowiązku, ale także
odpowiedzialności za sprawy, które inni
mu powierzyli. Jeżeli dzieje się inaczej,
to radny powinien się zastanowić, kogo
tak naprawdę reprezentuje. W radzie

– Słowo „marionetka wójta” stanowi zupełnie
niezasłużoną etykietkę dla radnych mających
zaufanie do autora projektu uchwał –
twierdzi Roman Ciepiela
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zasiada się nie we własnym imieniu, ale
w imieniu setek lub tysięcy osób, które
nadały mandat.
– Ze strony radnych spotkałam się
z zarzutami, iż nie mają wpływu na
to, co dzieje się w gminie. Czy w świe−
tle Pana doświadczenia zdobytego
w innym mieście są to opinie słuszne
czy też sposób na łatwe usprawiedli−
wienie bezczynności?
– Trudno mówić o bezczynności, jeżeli
ktoś narzeka, że nic nie może zrobić. To
znaczy, iż ma jakieś pomysły, artykułu−
je je i podnosi na forum publicznym. Inną
rzeczą jest to, czy jego propozycje są po−
trzebne i społecznie akceptowane; czy
ma rację, twierdząc, że dosłownie nic nie
może zrobić. Nasze potrzeby ciągle
rosną. Dzisiaj np. nie akceptujemy już
szkół, w których nie można utrzymać
temperatury, denerwują nas dziury
w drogach czy brak kanalizacji. Czym
kraj lub gmina bogatsza, tym nowocze−
śniejszych rozwiązań komunalnych ocze−
kujemy. Kiedyś kryte baseny były tylko
w metropoliach, a dzisiaj w zasadzie
w każdym większym mieście. Ocena
tego, co jest potrzebne do zbiorowego
życia, jest względna. Osoby, które mówią,
że nic nie mogą zrobić, powinny więc
miarkować swoje oczekiwania.
– Na jakie przeszkody najczęściej
może napotkać radny w procesie
uchwałodawczym, jak również wy−
stępując w interesie grupy miesz−
kańców?
– Radny powinien być skuteczny. Jeżeli
chce przeforsować sprawę swojego środo−
wiska, nie może poprzestać wyłącznie na
obecności na posiedzeniach rady lub na−
wet na zabraniu głosu. Musi przedsię−
wzięcie tak zaprezentować i pilotować, by
prędzej czy później doszło do jego reali−
zacji. Powinien więc znaleźć sojuszników,
zachęcić innych do poparcia jego starań
i przygotować się do zawarcia kompro−
misów, bo oprócz jego ważnej sprawy jest
jeszcze szereg innych. Nieodzowna staje
się więc umiejętność współpracy oraz pla−
nowania, zwłaszcza w wypadku dużych
koncepcji, np. kanalizacji, kiedy najpierw
trzeba sporządzić projekty, plany zago−
spodarowania, poszukać źródeł finanso−
wania. Nieodzowną cechą radnego jest
również cierpliwość…, ale także stanow−
czość. Jeżeli te cechy połączy, to na ko−
niec kadencji będzie mógł swoim wybor−
com powiedzieć, że nie zawiódł ich za−
ufania, wykonał swoje zadanie dobrze,
a efekty widać czasem gołym okiem.
– Czy tylko po tych widocznych efek−
tach można mierzyć skuteczność
radnego?
– Po to jesteśmy aktywni społecznie, by
zmieniać rzeczywistość. Jeżeli radni nie

pobudzają swojego wójta, burmistrza
do pracy, lecz trwają w letargu, ich
gminy przegrywają konkurencję z inny−
mi. Wiele mamy również w Małopolsce
miejscowości, gdzie nie sięga się po pie−
niądze europejskie, nie przygotowuje
planów, nie aktywizuje społeczności.
Efektem tego jest brak pracy, pogor−
szenie warunków życia i degradacja
całego środowiska. Jeżeli mamy być
zadowoleni z miejsca, w którym żyjemy,
to nawet w trudnych sytuacjach rąk nie
należy opuszczać…
– Jaki – Pana zdaniem – powinien być
zakres spraw, które pojawiają się na
szerokim forum sesji rady gminnej?
Być może nie wszystkie winny się
tam znaleźć, np. rodzaj książek o wy−
chowaniu w miejscowej bibliotece?
– Od 16 lat jestem aktywny w samorzą−
dach – wcześniej w radzie Tarnowa, a te−
raz w sejmiku wojewódzkim – i zastana−
wiam się, skąd się bierze ta chęć czy wręcz
uwielbienie publicznego mówienia
o szczegółach, które zajmują czas i nicze−
go rozsądnego do dyskusji nie wnoszą,
a równocześnie bez odpowiedniej reflek−
sji przyjmuje się duże programy czy ak−
ceptuje się zmiany w budżecie na milio−
ny lub dziesiątki milionów złotych. My−
ślę, że wynika to z faktu, iż nie zawsze
reprezentacja wiąże się z kompetencja−
mi. Bardzo często osobom obdarzonym
mandatem, pomimo najlepszych chęci,
zwyczajnie brakuje wiedzy i doświadcze−
nia. Chcąc wykazać swoją aktywność,
zajmują się sprawami małej wagi. Sto−
sunkowo łatwo mówić o drobiazgach,
a trudniej o planie zagospodarowania lub
potrzebie budowy nowej szkoły bądź li−
kwidacji starej, gdyż wtedy wypadnie
zająć zdecydowane stanowisko i komuś
się narazić. Tymczasem na temat miej−
sca książki na regale zdanie może być
różne i nie wywoła kontrowersji.
Atmosfera, o której pani wspomina, za−
leży też od liderów. W każdej radzie są
osoby kreujące opinię publiczną, w tym
przypadku opinię rady. Jeżeli stać je na
odpowiedni dystans i refleksję, ucinają
sprawy drobiazgowe krótkimi stwierdze−
niami i nie rozpętują wokół nich wojny.
Dzięki temu jest czas na zajęcie się za−
sadniczymi problemami.
Wydaje mi się, że w Brzesku mamy do
czynienia z konstruktywną radą. Przy
wartościowej postawie burmistrza uda−
je się zdobywać środki zewnętrzne w wy−
miarze absolutnie godnym polecenia in−
nym samorządom i sprawiać, że o gmi−
nie mówi się w superlatywach. Zresztą
nagrody, które urząd zdobywa, mówią
same za siebie.
– Rada Miejska jest organem stano−
wiącym lokalne prawo, a więc wy−

znaczającym granice i możliwości
działań władzy wykonawczej – wój−
ta lub burmistrza. W praktyce wy−
suwane przez nich projekty uchwał
podlegają konsultacjom na komi−
sjach rady gminnej. Tam zostają
skonfrontowane z nowymi, może lep−
szymi rozwiązaniami lub grupami in−
teresów i po opracowaniu trafiają
pod głosowanie wszystkich radnych.
W tym momencie nie powinno być
już żadnych wątpliwości. Mimo to
powstają opinie, że aprobata dla
uchwał sprowadza radę do roli ma−
rionetki w rękach burmistrza lub
wójta. W związku z tym rodzi się py−
tanie o model współpracy między
władzą wykonawczą i uchwało−
dawczą w gminie. Czy możliwe jest
zastosowanie takich rozwiązań, któ−
re sprawią, że obie strony będą za−
dowolone ze współpracy?
– Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gru−
pa radnych wystąpiła z inicjatywą
uchwałodawczą, zaproponowała rozwią−
zanie, poddała je pod publiczną debatę
i ostatecznie głosowała na posiedzeniu
rady. Jednak życie pokazało, że tych ini−
cjatyw jest stosunkowo niewiele. Pra−
wie w całej Polsce tylko kilka procent
propozycji legislacyjnych wychodzi od
samych radnych. Nie krytykuję tego roz−
wiązania, bo zweryfikowała je prakty−
ka. Po to są urzędnicy, zarządy w po−
wiatach czy województwach, a na po−
ziomie gminy – wójtowie czy
burmistrzowie, żeby to oni proponowa−
li rozwiązania, gdyż dysponują instru−
mentami formalnymi, prawnymi i ca−
łym aparatem administracyjnym, by
dobrze przygotować każdą koncepcję
oraz poprzedzić ją konsultacjami, ana−
lizami czy wręcz wykonanymi projek−
tami. Jeżeli któryś z radnych ma nie−
dosyt i chciałby uczestniczyć w tym pro−
cesie od początku do końca, to może się
więcej angażować. Jednak bez potrze−
by zmieniać ról nie należy. Radny ma
opiniować i ostatecznie wyrażać zgodę
lub dezaprobatę, a sposób załatwienia
sprawy podsuwa urzędnik. Jeżeli te
funkcje zostaną zrozumiane, to może
poziom frustracji się zmniejszy. Słowo
„marionetka wójta” jest wprawdzie czę−
sto spotykane, ale stanowi zupełnie nie−
zasłużoną etykietkę dla radnych mają−
cych zaufanie do autora projektu uchwał.
Sprawne działanie nie polega na ciągłych
utarczkach, tylko na bezkonfliktowym
rozwiązywaniu problemów.

Rozmawiała
Iwona Dojka

�
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– Uczelnia nie ma za dobrej opinii. Pra−
codawcy na informację o studiach tutaj
nie reagują z entuzjazmem. Szkoła jest
za mało znana, jednak to dopiero począ−
tek jej działalności – tłumaczy Joanna,
zaocznie studiująca stosunki międzyna−
rodowe w Małopolskiej Szkole Wyższej
w Brzesku.
Przyszła, bo skusił ją atrakcyjny kieru−
nek. Dla jej koleżanek powód był często
najzupełniej pragmatyczny: – Mam ro−
dzinę, dlatego nie mogłam sobie pozwo−
lić na studia w trybie dziennym, ani na
dojazdy do dużego miasta. Co prawda,
ten sam kierunek mogłabym kończyć na
Akademii Ekonomicznej, ale tam koszt
byłby znacznie wyższy – wylicza Rena−
ta Gryzło, która samotnie wychowuje
trójkę dzieci, a na zajęcia dojeżdża 50
km. Dla niej nauka to szansa na pod−
niesienie swojej pozycji na rynku pracy.
– Liczy się zasób wiedzy, a nie uczelnia
– odpiera zarzuty o prowincjonalności
szkoły. – Przecież magisterium można
robić potem na państwowej uczelni w du−
żym mieście – dodaje.

Taniej
Wiesław Janus ma podstawę do porów−
nań. Po roku studiowania tryb dzienny
zmienił na zaoczny, ponieważ dostał się
na finanse i bankowość na Akademii
Ekonomicznej. – Poziom w Krakowie jest
niewiele wyższy – konstatuje.
Przyczyna podjęcia nauki w miejscu była
prozaiczna: zwykła ciekawość. – Chcia−
łem zobaczyć jak tu będzie – kwituje.
Ciągnęło go jednak do dużego miasta:
– Studiowanie wymaga swobody, a tu jest
za blisko domu. W Krakowie mieszkam
samodzielnie.
– Przecież to kosztuje! – ripostuje Łukasz
Czuchra. Dla niego decydujący był wła−
śnie argument finansowy. Nauka w Brze−
sku jest tańsza.

JAKA PRZYSZŁOŚĆ?

Miasto nad Uszwicą

Studia pod domem

Uczelnie w miastach powiatowych kształcą w kierunkach, na które jest popyt. Absolwenci szkół wyższych
z dużych miast kwitują je machnięciem ręki. Najczęstszy zarzut to niski poziom nauczania. Kameralne
studia i mieszkanie pod okiem rodziców trafiły w upodobania wygodnickich, a pracującym matkom dało
szanse na zdobycie kwalifikacji.

Janus nie porzucił studiów w MSzW.
– Dostałem fundamenty wiedzy, które
przydały mi się na Akademii. Ma nadzie−
ję, że dwa kierunki zaowocują w przyszło−
ści. Nie wyklucza ubiegania się o zagra−
niczną praktykę lub stypendium w MSzW.
Teresa Kosior odżegnuje się od tych za−
miarów: – Dla mnie to problem z językiem.

Wygodniej
– Nie jest tutaj łatwo – przyznaje Ko−
sior. Wtóruje jej koleżanka: – Egzaminy
są trudne i jest ich bardzo dużo, np. w tym
semestrze aż dziewięć.
– Wykładowców mamy z Akademii Eko−
nomicznej. Nie sądzę, by poziom odbie−
gał od krakowskiego. – twierdzi Kata−
rzyna, członek Rady Uczelni. – Myślę, że
osoby ambitne też są usatysfakcjonowa−
ne. Jeżeli ktoś nie uczy się w ogóle, to
w każdej szkole będzie mu trudno.
Studiuje zaocznie. – Pracuję i wychowuję
trójkę dzieci. Dojazdy to koszt czasowy
i finansowy.
Skończyła dwuletnie studium ekonomicz−
ne. Uczelnia w Brzesku była dla niej
strzałem w dziesiątkę. – Bliskość i wy−
goda – lapidarnie podsumowuje. – Od
kilkunastu lat wybierałam się na stu−
dia. Jedne musiałam przerwać. Szkoła
wyszła z ofertą w odpowiednim dla mnie
momencie. Miałam 11 lat przerwy.

Bez entuzjazmu
Elżbieta z oferty szkoły wybrała pedago−
gikę z terapią przez sztukę. – Planowa−
łam odłożyć studia na przyszły rok. Jed−
nak rodzice namawiali mnie do podjęcia
ich już teraz ze względu na stratę roku –
wyjaśnia przyczyny wyboru miejscowej
uczelni. Z decyzji nie jest jednak w pełni
zadowolona: – Zastanawiam się nad
zmianą szkoły, ale na razie zostaję. I tak
magistra będę robić w Krakowie – mówi
z przekonaniem. Nie żałuje tylko obra−

nego kierunku. Jednocześnie podjęła staż
w zawodzie. – Ważne jest to, by robić, co
się lubi – stwierdza z satysfakcją i po
chwili przypomina o mankamentach.
W niewielkim Brzesku brakuje podręcz−
ników do pedagogiki. Okazuje się też, że
pogodzenie nawet zaocznych studiów
z pracą jest trudne. – Pracownice dzieka−
natu są niemiłe, a przecież my też mamy
zatrudnienie – tak samo, jak one. Na je−
den dokument trzeba czekać nawet go−
dzinę. Panuje bałagan. O terminach week−
endowych zajęć dowiadujemy się w ostat−
niej chwili. Kilkakrotnie bywało tak, że
podawano nam je w piątek wieczorem –
wylicza z rozgoryczeniem i zapowiada:
– Jeżeli te problemy będą nadal trwać,
nie wiem, czy się nie przeniosę.
Elżbiety nie przeraża nawet wyższa cena
studiów w Krakowie: – Przynajmniej pój−
dzie za tym renoma uczelni. Na Akade−
mii Pedagogicznej zajęcia są co dwa ty−
godnie, a tutaj co tydzień. To naprawdę
duże obciążenie, jeśli się pracuje.

Mamusina spódnica
Za komfort nauki na miejscu studenci
płacą nie tylko w formie czesnego. Omija
ich życie kulturalne dużego miasta.
Mieszkanie przy kuchni mamusi nie wy−
maga zaś samodzielnego radzenia sobie
z tradycyjnie skąpym portfelem żaka.
Szczęśliwym paradoksem wydaje się to,
że mała uczelnia dysponuje ciekawą
ofertą zagranicznych stypendiów. Łatwo
je zdobyć, gdyż ilość studentów jest mała.
To niekwestionowany atut dla tych, któ−
rzy pragną wyjechać.
Z drugiej strony Małopolska Szkoła Wy−
ższa jest jedyną drogą wyjścia dla tych,
którzy na dojazdy nie mają czasu ani pie−
niędzy. Rodzina i nawał obowiązków za−
wodowych odbierają im bowiem możliwość
zdobywania wiedzy na renomowanych uni−
wersytetach. W ten sposób uczelnia wypeł−
nia dotkliwą lukę na rynku edukacyjnym.

Iwona DOJKA
*Imiona niektórych studentek

zostały zmienione.
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Kinomaniacy pozostaną niepociesze−
ni. Na nocne seanse nie mają co li−
czyć. „Bałtyk” został sprzedany, a no−
wy właściciel nie udostępnił go na ra−
zie do użytku. Nie wiadomo, czy
w ogóle będziemy mieli kontakt z du−
żym ekranem. Na pocieszenie dodam,
że w niedalekiej Bochni znajduje się
„Regis”, gdzie filmy są wyświetlane
niemalże codziennie.

Kegi nie odchodzą do lamusa
Znawcy piwa nie mają się czym mar−
twić. Brzescy przedsiębiorcy nastawili
się raczej na konsumentów chmielo−
wego napoju. W popularnym „Koma−
rze” można nie tylko napić się, ale
również oglądnąć mecz i posłuchać
muzyki. Podobne atrakcje znajdzie−
my w „B&J” oraz w „Caffe Azyl”. Mło−
dzi ludzie, którzy lubią dobrze zjeść
lub raczyć się napojami, trafią do „Kli−
matów”. Smaczny i niedrogi jadłospis
oraz nastrojowe wnętrze to główna
zaleta tego miejsca. Dla mniemają−
cych, że „co na smak to i na zdrowie”,
lokal oferuje min. pyszne, choć tłu−
ste, placki ziemniaczane po węgier−
sku. Mała scena, powstała z zabudo−
wanej werandy, zapowiada mini kon−
certy w przyszłości.
Niestety, niepalący nie znajdą
w Brzesku dla siebie wieczorowej
knajpy. Papierosy królują wszędzie,
więc po powrocie czeka ich zawsze
wielkie pranie, by usunąć zapach
dymu z wszelakiej odzieży.

Scena zamiast ławki
Dla zapalonych spacerowiczów nie
mam dobrych informacji. Wieczorami
w Ogródku Jordanowskim jest mnó−
stwo ludzi i nierzadko nie mają gdzie
usiąść. Natomiast Park Götza nie po−
siada dobrego oświetlenia, przez co
staje się niebezpieczny. Miejskie służ−
by porządkowe to, niestety, również
rzadkość w tych okolicach.
– Lubię chodzić do miejskiego ogród−
ka. To fajne miejsce, gdzie jest pełno

Z PERSPEKTYWY MŁODYCH

Nocny spacer
nastolatka

Latem, kiedy wieczorem nadchodzi ulga chłodu, młodzież chciałaby wyjść ze swych
przeciwsłonecznych kryjówek. Również zimą potrzebuje odreagować stresy. Gdzie zatem iść,
gdy przychodzi na to ochota? Czy Brzesko zapewnia młodym ludziom miejsce właściwego
odpoczynku i rekreacji?

zieleni. Szkoda tylko, że stoi tam za
mało koszy na śmieci. Poza tym
w Brzesku, oprócz parku jordanowskie−
go nie ma innych miejsc, gdzie młodzi
ludzie mogliby usiąść i porozmawiać.
Myślę, że MOK powinien bardziej za−
dbać o młodzież – twierdzi Agata.
Rynek zieje pustką. Na placu Kazi−
mierza Wielkiego stałym miejscem od−
poczynku jest scena, bo ławek najzwy−
czajniej tam nie ma. Może warto wzo−
rować się na pobliskiej Bochni, gdzie
punkt centralny jest doskonale zago−
spodarowany? Dobrze, że jednak pod
miejskim amfiteatrem można zjeść
smaczne lody.
Nocne życie młodym brzeszczanom or−
ganizują władze basenu. Można tu
wspomnieć chociażby całonocne zawo−
dy pływackie, turniej piłki siatkowej
z pokazami tańca z ogniem w wyko−
naniu Dzieci Ognia czy prezentację
uzbrojenia średniowiecz−
nego woja. Szkoda tylko,
że pływalnia nie jest
czynna całodobowo.

Piłkarzyki
w rytm techno
Rancho „Pasja” jest miej−
scem przyciągającym
młodzież, kiedy tylko wła−
ściciele zorganizują tam
koncert lub inną impre−
zę. Na scenie przy ulicy
Szczepanowskiej wystą−
piły już takie gwiazdy jak
zespół TSA lub wokalist−
ka Alicja Janosz. Ostat−
ni koncert brzeskiej gru−
py Stan Cywilny zapo−
wiedział występ formacji
Bruno Schulz
Dla tych, którzy chcieli−
by poszaleć w rytm mu−
zyki, Brzesko i okolice
proponują dyskoteki:
„Attenzione” przy ulicy
Kopernika, „Exclusive”
w Dębnie czy „Akropol”

w Czchowie. Te kluby muzyczne mają
również rozbudowaną bazę rozryw−
ki. W brzeskim kompleksie tanecz−
nym fani futbolu mogą zagrać np.
w piłkarzyki.

Miasto tylko dla piwoszy?
– Jakie sukcesy? Właściwie to nie
mieliśmy żadnych. Kilka koncertów
w Brzesku to nic wielkiego – narze−
ka Tomek.
– Teraz tworzymy nowy materiał,
żeby się stąd wyrwać, bo w Brzesku
naprawdę nie da się niczego osiągnąć
– irytuje się Piotrek. Wypowiedzi
członków zespołu No Stage Diving za−
mieszczone na brzeskiej stronie in−
ternetowej mówią same za siebie.
Miastu brakuje miejsca ogólnie do−
stępnego dla młodzieży w każdym
wieku. Nie wszyscy wszak uwielbiają
raczyć się piwnym trunkiem. MOK
powinien wygospodarować miejsce,
w którym młodzi ludzie mogliby za−
prezentować swoje możliwości.
„Młodzież to przyszłość” – szkoda, że
dorośli coraz częściej o tej banalnej już
zasadzie zapominają. Przecież bez ich
wsparcia młodzi ludzie nie mogą roz−
wijać swych zainteresowań. Ich przy−
chylność i zwrócenie uwagi na problem
sprawiłyby, że po studiach więcej osób
chciałoby zamieszkać w Brzesku.

Gabriela SMULSKA
* Autorka jest uczennicą

trzeciej klasy LO
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– Chyba chorowałem. Leżałem. Wtedy
przyszli po mnie: polski i niemiecki poli−
cjant. Mówili, że potrzebują zeznania i że
zaraz wrócę do domu. Zastałem pełny
posterunek. Patrzę, a tu moi koledzy. Zza
drzwi słyszałem krzyki. Tata przyszedł,
by mnie odebrać. Nie puścili. A jego po−
bili – opowiada krótkimi zdaniami nie−
gdysiejszy gimnazjalista, który 3 maja
1940 roku powinien uczyć się w drugiej
klasie. Mieszkał z rodziną tuż obok Wy−
działu Powiatowego przy ul Mickiewicza.
Na przesłuchaniu Zbigniew Tryczyński
nie przyznał się do harcerskiego mundur−
ka. Pytany o przynależność do organiza−
cji, wymienił tylko Sodalicję Mariańską.
Jednak nie uchroniło go to od więzienia
w Tarnowie. Przez strażników podał gryps
do domu. W umówionym terminie wychy−
lił się przez okno. Zobaczył mamę. W paczce
dostał cebulę, smalec ze skwarkami i su−
szoną kiełbasę. Gorzej było w Oświęcimiu.
Pakunki szły długo i zawartość psuła się.
W drukowanych na papierze listowym in−
strukcjach komendantura przestrzegała
rodziny, by nie przysyłały więźniom nicze−
go, „da die Gefangenen im Lager alles kau−
fen können” [ponieważ więźniowie wszyst−
ko mogą kupić w obozie].
Tryczyński każdą wiadomość zaczynał od
przypomnienia daty ostatniego listu.
Wyliczał otrzymane skarpetki, sweter,
rękawiczki, szalik, chusteczki… Dawał
do zrozumienia, co mogło zginąć. Pytał
o ogród. – To była dla mnie ciekawa rzecz
– kwituje, przesuwając po stole dziewięć−
dziesiąt zachowanych listów.

Kultura tylko fizyczna
W czerwcowe południe 1940 roku przy−
jechał z Tarnowa osobowym pociągiem
na malutką stacyjkę. Zobaczył napis
„Oświęcim”. Skład stał do 17.00, po
czym koła zaskrzypiały i wjechały na
bocznicę. Na prawo od wysadzanej to−
polami alei stały murowane budynki
byłych koszar, po lewej – baraki. Tylko
jedna budowla była ogrodzona drutem

Materiał
pracujący

Czas wyznaczały tu kolejno powstające ceglane budynki: blok trzeci, piąty, piąty „A”,
dwudziesty drugi, dwudziesty piąty i pojawianie się grup ludzkich: kobiet i jeńców

rosyjskich. Tylko to mówiło o rozszerzającym się panowaniu III Rzeszy.
Auschwitz był zamkniętym światem o własnych regułach.

i zaopatrzona w wieżyczki strażnicze.
Zobaczył dwóch mężczyzn w pasiakach
i czapkach. – Marynarze? – pomyślał.
– Okazało się, że to byli kapo, bandzio−
ry, które miały się nami „opiekować”.
Od rana do wieczora trwała gimnastyka:
– Rollen, hipfen [toczyć się, skakać] i róż−
ne kombinacje. Śniadanie, obiad i kola−
cja to były przerwy.
W wyłożonych słomą pomieszczeniach po−
jawiał się esesman. – Padnij! Powstań!
Wszystko latało w powietrzu – opowiada
brzeszczanin. Potem młody oficer wycho−
dził z budynku pokryty kurzem. – Grunt,
że się wyładował i był szczęśliwy – twierdzi.
Żołnierze bawili się ludźmi. Nakazywali
w ciągu sekundy wejść wszystkim do bu−
dynku. W wąskich drzwiach więźniowie
tratowali się nawzajem. Innym razem es−
esman nazywany „Laleczką”, przechadza−
jąc się po obozowych ulicach z pieskiem,
zatrzymał się na widok ćwiczących, umę−
czonych osób i zaczął przemawiać. Twier−
dził, że podobają mu się ćwiczenia, ale
mimo to postanawia wypróbować ich
efekt. Rozkazał zebranym wejść na małe
drzewko na środku placu. Za jego złama−
nie pięciuset ludzi musiało dłużej biegać
i robić skłony.

Hierarchia ważności
Heftlingi [więźniowie] należeli do najniż−
szej kategorii. Dzielili się na komanda.
– To był zespół ludzi. Na czele stał kapo.
Do pomocy miał vorarbeitrów, niemiec−
kich bandziorów – wyjaśnia Zbigniew Try−
czyński. – Po przybyciu na trzeci blok,
zacząłem chodzić do pracy we wsi Pławy.
Kopaliśmy wielki rów. Na co? Po co? Nie
pamiętam. Ustawiali nas na dnie co kil−
ka metrów. Komandoführer z kapo pędzi−
li między nami i bili pałkami. W czasie
zbiórki stawaliśmy piątkami. Wtedy rzu−
cał w nas drewnianymi belkami. Dla przy−
jemności? Nie wiem. Jakby uderzył w gło−
wę, zabiłby – mnoży pytania.
W kartoflarni starsi ludzie obierali ziem−
niaki przy wielkim kotle. Skrobali tak, by

łupiny były przeźroczyste. System musiał
być przecież wydajny. Wyłamali się. W ko−
minie na wyższej kondygnacji zrobili wnę−
kę na puszkę po cukierkach. Mogli tam
bezpiecznie ugotować kartofle. Był wśród
nich sędzia z Brzeska, Stankiewicz.
Kiedy Niemcy rozpoczęli budowę zakła−
dów mechanicznych, do pracy zagnali lu−
dzi z ausserkomand [drużyna zewnętrz−
na] i grup wewnętrznych: kuchni, Effek−
tenkammer [magazyn z ubraniami]
i Krankenbau [szpital]. Wyczerpani więź−
niowie na teren budowy chodzili po 6 km.
Wstawali już o 3.00 rano, by przybyć na
7.00. Strażnicy przenieśli wszystkich do
jednego bloku w Auschwitz: – Mieli spo−
kój i wszystkich w jednym bloku – przy−
pomina niemieckie zamiłowanie do
sprawnej organizacji Tryczyński.
On kopał rowy przy drodze. W czasie desz−
czu stał po kostki w wodzie i ładował gli−
nę do wagonów. Z jakiegoś powodu przy−
padł do gustu kapo z zielonym winklem
[trójkąt naszywany na pasiaku], przestęp−
cy. Ten zatrudnił go jako sztubediensta,
sprzątającego na bloku. Hierarchia była
stała: pierwszy był blokowy, niżej pisarz,
fryzjer, a na końcu dwóch lub trzech sztu−
bedienstów. Nad wszystkim panował es−
esman, blockführer.
Gimnazjalista z Brzeska sprzątał, przy−
nosił pożywienie i kawę z żołędzi. – Naj−
tragiczniej mieli ci robotnicy, którzy wy−
chodzili rano. Cały dzień nie jedli. Połu−
dniową porcję dostawali wieczorem.
Rozlewaliśmy to do misek w porze obia−
du. Po kilku godzinach zupa robiła się
sina i zastygała w galaretę.

Piękno użyteczne
Na piątym bloku Tryczyński ponownie
został sztubedienstem: – To była duża
rzecz. Człowiek nie chodził do pracy, tyl−
ko siedział na miejscu. Chcąc się utrzy−
mać na stanowisku, musiałem kombi−
nować. Niemcy lubią porządek.
Blockführer co jakiś czas robił przeglądy
i oceniał blokowego. Żeby mu się przypo−
dobać, układałem fantazyjnie łyżki, mi−
ski w piramidę, a ręczniki w kwiaty.
W zugangu [nowy transport więźniów]
zobaczył dwóch profesorów ze swojej szko−
ły: Ignacego Patolskiego i Jana Gardzie−
la. Ostatni z nich grał w orkiestrze obo−
zowej. – Codziennie ich słyszałem. Kon−
certowali przy kuchni, na prawo od
głównej bramy. Do pracy szliśmy „eleganc−
ko” z orkiestrą! A że z powrotem osłabłych
nieśliśmy na barana lub taszczyliśmy
zmarłych…? Nic to nie znaczyło – waż−
ne, że z muzyką! – ironizuje po latach
starszy pan, patrząc przed siebie.
– To nie było nic nadzwyczajnego – wska−
zuje pastel na ścianie ze swoją podobizną.
– Ten więzień, Szczepan Andrzejewski,
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był malarzem z zawodu. Studiował
w Akademii Monachijskiej.
Kartka pozostawała w ukryciu, dopóki
nieznajomy nie zaproponował: „Jak chcesz
przekazać list lub gryps, daj. Wyślę go
dalej.” – Siadłem. Napisałem list, taki
bardzo oględny, bo jak wpadnie… – za−
wiesza głos. Oprócz wiadomości pracują−
ca w kantynie dla esesmanów kobieta
przekazała Helenie Datoń portret, który
ta zawiozła rodzinie w Brzesku. Teraz
oprawiony wisi w krakowskim mieszka−
niu Zbigniewa Tryczyńskiego.

Czystość bez ducha
Obozowe zasady higieny były przyjazne
dla istot żywych szczególnego typu: – Prze−
nieśli mnie na blok 25. Wcześniej budy−
nek zdezynfekowali tym samym gazem,
którym zabijali ludzi. Wchodzę i widzę:
światło padające z okna na podłogę utwo−
rzyło kwadrat. Wydawało się, jakby był
wypełniony makiem. To były martwe
pchły – opowiada Tryczyński, kreśląc
czworobok palcem na stole. – Tam gdzie
było dużo wszy, nie było pcheł. I na od−
wrót. Lepsze były wszy, bo nie były takie
szybkie. Co jakiś czas mieliśmy lause−
apel [Laus – wesz] i mordowaliśmy je bez
litości. Pchły oblepiały nogi, gdy tylko sta−
nęło się na podłodze.
Miejsce, w którym mieszkali robotnicy
z kuchni i kartoflarni, okazało się przy−
chylne więźniowi z Brzeska. – Komanda
były czyste. Nikt ich nie popędzał, nie
bił, nie wrzeszczał, nie karał zbiorowo.
Nigdy wszyscy nie cierpieli za jednego.
Byli zdrowi.
W miejsce zwolnionego Ślązaka Skolika
został schreiberem. Miał skrzyneczkę, a
w niej przeciętnie 300 kart z nazwiska−
mi, danymi osobowymi i tym, co dla wy−
dajności Oświęcimia miało największe
znacznie – datą przybycia i opuszczenia
budynku. Każdego dnia 28 schreiberów
podliczało liczbę „swoich” heftlingów i po−
dawało ją w schreibstubie.
Kombinowanie było podstawą przetrwania.
Istniały jednak niepisane prawa: – Miałem
na bloku kucharzy. Zawsze coś przynieśli.
Zabierali z magazynu. Z kuchni nie wolno
było kraść – to było dla więźniów.
Kiedy do bloku wchodził esesman nale−
żało ustawić się równo na korytarzu. Raz
padł numer Tryczyńskiego. W niby−szpi−
talu otrzymał zastrzyk w lewą pierś. Za−
chorował na tyfus. Nie dostawał leków.
W 25 bloku Zbigniew Tryczyński przeby−
wał do 28 października 1944 roku. Datę
zapamiętał, choć innych zdarzeń nie po−
trafi umieścić na osi czasu. W pamięci
pozostały mu tylko zmieniające się bu−
dynki. – To był okres, gdy zaczęli ewaku−
ację Oświęcimia. Transporty wychodziły
do różnych obozów. Wzięli nas na kwa−

rantannę do Brzezinki – opowiada i wspo−
mina odwszenie: – Nasze ubrania brali
do komory, do gazu… A nas smarowali
czymś wstrętnym, cuchnącym”. Potem była
kąpiel, to znaczy dwie krople lub woda
wrząca tak, że nie sposób było do niej wejść.
Z Birkenau pojechał prosto do Litomie−
rzyc w Czechach.

Bóg
– Ciągle twierdzę, że to mama wyprosiła
mi przeżycie – uśmiecha się. – Byłem sła−
beuszem. Miałem takie migreny, że trzy
dni nie chodziłem do szkoły. Nigdy się nie
gimnastykowałem – dziwi się losowi.
Niezwykłe przypadki utrzymały go przy
życiu. Gdy pracował na bauhoffie, placu,
gdzie przyjeżdżały wagony z materiała−
mi budowlanymi, głód zmusił go do kra−
dzieży ziemniaków dla świń z pobliskiej
hodowli. Podszedł, ale zatrzymał się przy
stodole. Z desek wystawały kłoski zboża.
Cisza, spokój… Nagle stanął przed nim
esesman. Więzień wiedział, że są różne
typy. Jedni lubią, gdy uderzony upadnie
bezwładnie i nie podnosi się. Inni wolą
hardych, którzy stoją i można ich bić wie−
lokrotnie. Tryczyński zameldował się:
„Häftling Nummer 276 meldet sich zur
Stelle!”. – Stanąłem na baczność. Zrobi−
łem „Mütze ab!”, a on pyta: „Zimno ci?
To zrób przysiady. Biegaj!”
Myślał, że na apelu pójdzie „na słupek”,
a po wielu godzinach wiszenia za związa−
ne ręce straci w nich władzę. Okazało się
jednak, że Niemiec tylko się zabawił.
Szczęście przyniosło nawet oparzenie
wrzątkiem. Nieświadomi skutków koledzy
posypali ranę solą. Po „zabiegu” bezwład−

ny z bólu leżał w swoim bloku. Wtedy wła−
śnie z Oświęcimia wyjechał transport do
innego obozu. – Przeznaczyli mnie do tego
pociągu. Pfleger [pielęgniarz] zaniósł mnie
na plecach na apel. Esesman oglądał
wszystkich. Pokazałem na nogę – opowia−
da. – Gdybym wtedy pojechał, mógłbym
nie wrócić… jak inni z tego transportu.

Prawda
Przy Birkenalee powstał basen i skocz−
nia. Wprawdzie po tygodniu od otwarcia
dno pękło i ze zbiornika wyciekła woda,
ale pierwsze siedem dni wystarczyło, by
w obozie pojawiła się kamera i sfilmowa−
ła, jak dobrze się tu żyje.
Nie zawsze śmierć przychodziła z ze−
wnątrz. Nieraz ofiara sama o niej decy−
dowała. – Pewnego razu nas, sztubedien−
stów, zwołali i wywieźli ciężarówką na
bocznicę kolejową. Tam stały wagony
z ziemniakami do kopcowania. Mieliśmy
je rozładować, a całe komando nosiło
kartofle do kopca – relacjonuje rzeczowo.
Grupa składała się z nowych więźniów,
francuskich Żydów. Ich dopiero co ogolo−
ne głowy były czerwone. Vorarbeitrzy roz−
stawieni między kopcem a wagonami
poganiali przymusowych robotników,
taszczących drewniane nosidła. Po kilku
godzinach biegu część leżała bez sił. Try−
czyńskiemu pozostał obraz ich dłoni: –
To jedna wielka rana. Krew się lała. Nie
wyobrażam sobie, jak oni mogli to nosić.
Ciągle widzę te ręce. Jeden z mężczyzn
nie wytrzymał. Gdy nikt nie zauważył,
podbiegł do cofającej ciężarówki. Położył
głowę pod koło…

Iwona DOJKA

Chociaż po wojnie zamieszkał w Krakowie, niegdysiejszy więzień Oświęcimia 3 maja
otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Brzeska”
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Niesymbolicznie i bez Dody
Tuż po 15.30 chłopaki z „Dude Evo−
lution” wprowadzili rockowy klimat.
Grupa z Bochni zaprezentowała rów−
nież utwory z półki country. Szczegól−
na pochwała należała się basiście
Pawłowi Borowieckiemu, który
wspierał na scenie również „Deforma−
cję” oraz perkusiście Piotrowi Boro−
wieckiemu, którego bębny świetnie
współbrzmiały z innymi instrumenta−
mi. Niestety, fani Dody zostali nie−
pocieszeni. „Sunshine” nie zagrał

W sobotę, 22 lipca na płycie pl. Kazimierza Wielkiego pojawiły się zespoły z różnych klimatów
muzycznych, choć przegląd miał być stricte rockowy. Niektóre kapele wybijały się, inne trochę
zawiodły. Czy taki koncert to dobry pomysł? A może jest to demoralizujący młodych ludzi kicz?

„Dżagi”, lecz postawił na autorskie
piosenki. Wokalistów nieco zagłusza−
ły instrumenty.
Na scenie nie pojawił się „Symbolic”
z Piotrkowa Trybunalskiego. Jak
można przeczytać na oficjalnej stro−
nie grupy, zrezygnowała z przyjazdu
z powodów technicznych: – Dowiedzie−
liśmy się, że mamy tylko 30 minut
na rozstawienie się i zagranie seta,
czyli trochę mało, a do Brzeska mamy
250 km. Poza tym organizator zaży−
czył sobie nas z całym sprzętem. Nie

wiemy, jak oni sobie to wyobrażają,
że kapela ma pół godziny na wnie−
sienie sprzętu, zagranie i zniesienie
sprzętu. Przepraszamy zatem
wszystkich, którzy liczyli na naszą
obecność.
„Swamp of dream”dla wielu osób za−
prezentował się najlepiej z lokalnych
zespołów, mimo że dowiedział się
o koncercie dzień przed przeglądem.
„Kitish Object” pokazał, że można
wejść na scenę z wielkim hukiem. Wo−
kalistka zaprezentowała mocny, choć
niestety niezachwycający barwą głos.
Frontman „No Stage Diving” wyglą−
dał na prawdziwego rockmana. Nie−
stety, jego wokal nie współbrzmiał
z instrumentami. Odnośnie tej grupy
mogę napisać jedno: w pierwszym
utworze było „No Percusion” w drugim
„No Strojenie”, a w każdym z kolei „No
Śpiewanie”. W całości po prostu: „No
Stage Music”. Nie chcę jednak obra−
zić gitarzystów, którzy grali napraw−
dę dobrze. Szkoda tylko, że ze stroje−
niem był mały problem. Bez tego pew−
nie kapela zaprezentowałaby się dużo
lepiej. Trochę pracy i będzie całkiem
sympatycznie dla ucha. Nie wystar−
czy tylko rockowo wyglądać.

Babski band, silny band
Prawdziwe szaleństwo zaczęło się, gdy
na scenę weszła niepozorna grupa
„Carrion”. Zespół powalił na kolana
jury oraz większość publiczności. Nie
mogło być inaczej. To właśnie ta ka−
pela otrzymała nagrodę w wysokości
1500 złotych. Prawdziwym hitem oka−
zał się utwór „Zapach szarości”, któ−
ry można ściągnąć ze strony interne−
towej grupy. Wokalista był mistrzem
w swym fachu.
Ku uciesze męskiej części publiczno−
ści ostatnim zespołem konkursowym
były dziewczyny z „The Dolls”. „La−
leczki” sięgnęły po swój repertuar
i zdobyły drugie miejsce oraz 500 zł.
Po części konkursowej na scenę wkro−
czyła „ Deformacja”. Lider grupy, a za−
razem organizator przeglądu, nawią−
zał świetną łączność z młodzieżą, któ−
ra dopingowała zza barierek.
W skład jury weszli: Jan Musiał, bur−
mistrz; Wojciech Klich, kompozytor
i gitarzysta; Małgorzata Cuber, dy−
rektor MOK w Brzesku; Ewelina Stę−
pień, instruktor muzyczny; Paulina
Kornaś z portalu brzesko.com.pl oraz
Krzysztof Mucha, kompozytor, gita−
rzysta zespołu „Deformacja”. Ich wer−
dykt odzwierciedlił odczucia ludzi
obecnych na placu. Jak się okazało,
nie tylko zawodowcy potrafią być
obiektywni.

Według obserwatorów…
Joanna: – Uważam, że przegląd zespołów rockowych to ciekawa sprawa. Na pewno jest to dobry
sposób na zachęcenie młodych ludzi do rozwijania swych umiejętności i talentów. Takie koncer−
ty mogłyby być organizowane częściej.
Iza: – Dawno nie organizowano tego typu imprezy, chociaż podobno wywołało to jakieś sprzeczki.
Można było się pobawić i posłuchać dobrej muzyki. Myślę, że takie przeglądy dają młodym
szansę, bo mogą się sprawdzić przy większej liczbie słuchaczy i chociaż spróbować, jak to jest
grać przed dużą publicznością.
Piotr: – Myślę że ten przegląd nie był zbyt udany. Ludzie nie dopisali. W poprzednich latach
gromadziło się ich więcej na imprezach organizowanych przez władze miasta. Bracia Cugowscy
nie są zbyt popularnym zespołem. Z komentarzy innych osób wywnioskowałem, że liczyły na
lepszą zabawę. Czas trwania koncertu i pozostałe atrakcje nie były zbyt imponujące. Dawniej
występy były prawdziwym wydarzeniem, ludzie tłumnie na nie przybywali, a zespoły wybierano
z górnej półki. Dziś władze miasta serwują nam drugorzędne grupy, które niezbyt interesują
słuchaczy.
Gabriela: – koncert Braci bardzo mi się podobał. Potrafili zmusić do jako takiej zabawy chyba
najbardziej sztywne miasto. Ani jednego złego słowa, no… może za krótko. A co do nagrody,
sadzę, że będą mogli zainwestować te pieniądze w rozwój.

czy rykowisko?
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Wreszcie około 21.00 na scenie poja−
wiły się prawdziwe gwiazdy. Bracia
Cugowscy zrobili wielki show. Wśród
publiczności nieco omamionej upałem
nastąpiło ożywienie. Razem z Piotr−
kiem śpiewała hity: „Szara twarz”,
„Mary Jane”, „Jak ogień” czy „ Nicze−
go więcej”. Grupa grała około 2 godzin.
Po występie Cugowscy chętnie rozda−
wali autografy i pozowali do zdjęć.

Szatańskie dźwięki?
Myślę, że kontrargumentem wobec
jednego z brzeskich księży, pomstu−
jącego, iż przegląd zespołów rocko−
wych „afrykanizuje” nas (cokolwiek to
znaczy) oraz demoralizuje, powinien
być występ zespołu „Jeden Milion
Myśli”. Muzycy z Dębna śpiewali
przecież o Chrystusie, a słuchacze
przyjęli ich bardzo ciepło i serdecz−
nie, o czym świadczy nagroda publicz−
ności dla tej formacji. W oknach po−
jawiły się również mieszkające przy
placu zakonnice i nie przebywały tam
jedynie wtedy, gdy ta grupa znajdo−
wała się na scenie.
Rock nie jest szatańskim pomysłem
zdemoralizowanej młodzieży. Boga
można chwalić w różny sposób. Szcze−
gólnie widać to w Afryce, gdzie ludzie
tańczą i śpiewają dla Niego.
Czyżby Murzyni byli od nas gorsi, sko−
ro organizując przeglądy zespołów roc−
kowych, „afrykanizujemy się”? Nie ro−
zumiem, po co wyrażać głęboki żal
względem władz miasta, które wpa−
dły na „szatański pomysł” i podały
dłoń młodym ludziom?

Zdaniem fachowców…
Wojciech Klich, kompozytor i gitarzysta, grał w „Zyio”, teraz w „Bardzo Orkiestra”:
– Poziom przeglądu był bardzo przyzwoity. Jednak należało wyróżnić trzy zespoły: „Carrion”,
„The Dolls” i „Jeden Milion Myśli”. Każdy z nich mógł się podobać z różnych powodów. „Car−
rion” powalił wszystkich profesjonalizmem, ułożonymi kompozycjami, sprawnym warsztatem.
Natomiast „The Dolls” to pięć kobiet, które zagrały piosenki z duszy. Może zrobiły to mniej
profesjonalnie, ale ujęły słuchaczy swoją szczerością. „Jeden Milion Myśli” reprezentował granie
jakby „ze szkoły muzycznej”. Pokazał wiele pracy aranżacyjnej, ułożenie linii melodycznej głosu
i basu. Jury zwróciło uwagę na aranżacyjne przyłożenie się do sprawy. Słychać w tej muzyce
miłość do Chrystusa i to ujmuje. Natomiast najwięcej takiego fajnego, brudnego rock and rolla
było w „The Dolls”. To była prawda z duszy, a w nie do końca wygrane riffy gitarowe dało się
wierzyć… Uwierzyłem również tekstom „The Dolls” – obserwacyjnym, na wskroś oryginalnym.
Nie uderzyły mnie natomiast teksty laureata przeglądu: „Carrion”. Ich cały majstersztyk sceniczny
to żywiołowość oraz niezwykle precyzyjne granie. To nieprzypadkowe, że ci chłopcy tak sprawnie
grają! Mam wrażenie, że bardzo wiele próbują i są efekty… Poziomem technicznym stali dwie
półki wyżej niż reszta uczestników przeglądu. Wokalista zaśpiewał czysto i energetycznie, co
w połączeniu z resztą grupy dało piorunujący efekt! To zapowiedź bardzo dobrej kapeli! Było
płasko i nagle pojawił się „Carrion”… To uderzyło!
Ewelina Stępień, instruktor muzyczny w MOK−u:
– Zespoły były bardzo zróżnicowane w stylu, aczkolwiek reprezentowały wyrównany poziom.
Jury było niemalże jednogłośne w ocenie poszczególnych grup. Zdecydowanie twierdzę, że
zespół, który zwyciężył, wykazał się najwyższym profesjonalizmem. Był najlepszy pod względem
aranżacyjnym. Na marginesie pozostaje kwestia, czy mógł się podobać wszystkim. Jednak
sędziowie oceniali przecież poziom techniczny kapel, a nie umiejętność dopasowania się do
gustu przeciętnego słuchacza. „The Dolls” był bardzo ciekawy muzycznie i pod względem
tekstów. Zespół zwrócił uwagę także tym, że składa się z samych kobiet. To dość niezwykłe.
„Jeden Milion Myśli” reprezentuje zupełnie inny świat niż pozostali wykonawcy. Wyróżnił go
bardzo rozbudowany wokal.

Doceniony przez jury Carrion odebrał swoją nagrodę od burmistrza Jana Musiała.
Michał Kornaś z portalu brzesko.com.pl – głównego organizatora imprezy – podobnie
jak zespół nie krył zadowolenia…

Szkoda, że wciąż zbyt wiele osób nie
zdaje sobie sprawy, jak ważne jest
dla młodzieży poparcie dorosłych. I to
w każdej sprawie: w szkole, w domu,
w pracy. Również w kościele. Czeka−
my na propozycje; zwłaszcza te, któ−
re ożywiają kulturę w małym mieście.

Zabawa ze stylem
Tegoroczny przegląd to debiut ze stro−
ny organizatorów. Być może pogoda
nie była zbyt sprzyjająca słuchaniu
muzyki, ale brzeszczanie okazali się
twardzi i wytrzymali na żar. Sadzę,
że lipcowy przegląd udowodnił, iż rock
nie jest przeznaczony dla wąskiego
kręgu odbiorców, o czym świadczy
brak ograniczeń wiekowych wśród słu−
chaczy. Impreza odbyła się bez afer
alkoholowych. Myślę też, że kiedy
władze miasta wyciągają do młodych
ludzi rękę, oni potrafią się świetnie
i stylowo bawić.
Często oceniamy ludzi po wyglądzie.
Przegląd jednak udowodnił, iż pozo−
ry mylą. Okazuje się, że tzw. rock−
mani nie muszą kojarzyć się z piw−
nymi libacjami, ani brudnymi ubra−
niami – ale może wręcz odwrotnie –
pokazują, jak żyć lepiej, bez pójścia
na łatwiznę komercji.
To ważne, by młodzi ludzie mogli się
rozwijać. Bez szans, które dają doro−
śli, młodzież nie dowie się, jakie ma
możliwości.

Gabriela SMULSKA
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– Gracie od 1997 roku. Pierwszy wiel−
ki sukces to występ na Koncercie
Debiutów w Opolu. Trudno było za−
istnieć na polskiej scenie muzycznej?
Piotr Cugowski: – Na pewno, choć ist−
nieje „prawo debiutanta”, zgodnie z któ−
rym na pierwszą płytę publiczność cze−
ka. Tak naprawdę – moim zdaniem –
trudniej jest się utrzymać na scenie niż
debiutować.
Wojciech Cugowski: – Już nie czujemy
się debiutantami. Pierwszą płytę mamy
za sobą, podobnie jak opolskie debiuty
prawie pięć lat temu. Teraz wciąż idzie−
my naprzód. A czy nam się to udaje? O to
trzeba zapytać ludzi, którzy słuchają
naszej muzyki. My nie narzekamy.
– Zwracacie uwagę na reakcję słu−
chaczy?
Wojciech: – Oczywiście, jest dla nas
bardzo ważna. Chociaż – nie ukrywam –
najlepiej byłoby zapytać kogoś o opinię,
stojąc z nim twarzą w twarz, a nie czy−
tać księgę gości na naszej stronie inter−
netowej. Ona też jest potrzebna, ale nie
sądzę, żeby była miarodajna, bo…

Wyszli na plus

Zespół „Bracia” w przeciwieństwie do uczestników lipcowego przeglądu rockowego debiut
ma już za sobą. Przed finałowym koncertem imprezy Piotr i Wojciech Cugowscy opowiadali
o drodze do kariery.

Piotr: – Nie zapomnij, że nasza księga
jest moderowana! Bliżej prawdy jest fo−
rum, którego moderowanie nie obejmuje.
Rejestruje zupełnie wolne wypowiedzi.
Spotkania z ludźmi też są ważne. Jeste−
śmy otwarci na wszelkiego typu krytykę.
– Jakie opinie przeważają?
Wojciech: – Staramy się wykonywać ten
zawód na jak najwyższym poziomie, by
muzyka nadal nas bawiła i oddziaływać
na ludzi jak najbardziej pozytywnie.
Oczywiście, oceny są różne, ale na szczę−
ście, póki co przeważają te dobre.
– Jest to pytanie tym bardziej istot−
ne, iż gracie rock, a więc gatunek
poniekąd elitarny, bo niekomercyj−
ny. Można śmiało powiedzieć, że nie
wybraliście „drogi na skróty” do
kariery.
Piotr: – To, co gramy i sposób, w jaki to
robimy jest wynikiem tego, jacy jesteśmy
i czego słuchamy. W wyborze nie było pre−
medytacji. Nigdy nie staraliśmy się robić
niczego na siłę. Jednak czasem też chce−
my wyjść do ludzi z czymś bardziej przy−
stępnym i nie ma w tym niczego złego.

– Macie wykształcenie mu−
zyczne?
Wojciech: – Chodziliśmy do
szkoły muzycznej i wiedza teo−
retyczna z tamtych lat pozosta−
ła. Myślę jednak, że w gatun−
ku, który gramy, ważniejsze
jest osłuchanie się ze styli−
styką. A zajęć z rock and rolla
i muzyki rozrywkowej nie mie−
liśmy. Nawet jazz w szkole po−
strzegano jako zło wcielone. Gó−
rowała klasyka. Dzisiaj funk−
cjonują już ośrodki, które
parają się edukacją w zakre−
sie muzyki rozrywkowej. Jed−
nak rock and rolla nie da się
nauczyć w szkole, bo towarzy−
szy mu filozofia i ideologia.
– Na Waszej stronie inter−
netowej można przeczytać:
„i dla wiadomości ogólnej
– muzycy Budki Suflera nie
mieli żadnego wpływu na
zawartość tej płyty”. Czy
długo zamierzacie odże−
gnywać się od posądzeń
o „wpływ rodziny”?
Piotr: – To stwierdzenie to,
oczywiście, prawda. Choć nie

ma już po co do niego wracać. Ten czas
już minął. Na płycie słychać, że to, co
gramy, jest od Budki Suflera bardzo
odległe.
Wojciech: – Zdecydowanie stoimy na
własnych nogach i nie zwracamy uwagi
na to, czy ktoś nas porównuje. Oprócz
tego, że wokalista Budki jest naszym tatą,
nie ma mowy o żadnych wpływach.
– Gracie jako gość na przeglądzie ad−
resowanym dla debiutantów, czyli
muzyków znajdujących się na tym
etapie twórczości, który „Bracia” już
mają za sobą. Czy występy na ta−
kich imprezach dają jakieś perspek−
tywy kariery?
Piotr: – Oczywiście, że tak. Bardzo do−
brze, że są takie imprezy, ale istotne jest
też to, co stanie się po ogłoszeniu wyni−
ków. Być może w jury zasiądzie człowiek,
który wyciągnie rękę do zwycięzcy? Tak
to właśnie powinno wyglądać: najpierw
lokalny sukces, a potem występy dla co−
raz szerszej publiczności.
– Jakie cechy debiutantów zapowia−
dają przyszłą karierę?
Wojciech: – Kilkakrotnie oglądaliśmy
już takie przeglądy. W rocku ważna jest
autentyczność, warsztat instrumenta−
listów. W Polsce brakuje wokalistów
rockowych, więc zwraca się uwagę na
to, czy ktoś dobrze śpiewa, czy robi to
z pasją.
– Mówicie o pasji, o samodzielnych
wyborach. Czyżby umiejętność dopa−
sowania się do trendów na rynku nie
odgrywała żadnej roli w sukcesie?
Piotr: – To zależy od tego, jaką ktoś ma
filozofię życia. Można celowo, z premedy−
tacją grać tylko to, co ma szansę na po−
wodzenie. Dla nas sukcesem jest to,
że gramy koncerty, muzykujemy i robi−
my to z pasją, choć uważam, iż wszystko
nadal przed nami. Najgorzej jest powie−
dzieć, że wszystko się osiągnęło. Po co
wtedy dalej żyć?
Wojciech: – Nigdy nie wyznawaliśmy
zasady kalkulacji, ani nie próbowaliśmy
nagrywać tylko po to, by piosenkę za−
grało radio albo pokazała telewizja lub
dopasowywać się do popularnych tren−
dów. Myślę, że trzymanie się wybranej
stylistyki, brzmienia – czy jakkolwiek
inaczej to nazwać – jest bardzo ważną
sprawą.
– Czyli wierność sobie przede
wszystkim?
Piotr: – Lojalność wobec siebie i ludzi,
którzy słuchają zespołu. Wprawdzie błę−
dów nie można się ustrzec, ale własny
rachunek należy mieć na plus!

Rozmawiała
Iwona DOJKARodzeństwo zgrane… muzycznie
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DWA LATA TEMU francuski zespół zafascynowany polskim folklorem zaprosił
„Jadowniczan” i „Porębian” na 10−lecie swojego istnienia do Anor. W lipcu dwie
polskie grupy świętowały swoje rocznice i zrewanżowały się gospodarzom. W tym
roku minęło ćwierć wieku od powstania zespołu jadownickich tancerzy i piętna−
ście lat grupy z Poręby Spytkowskiej. „Wojtek” składa się głównie z potomków
polskich emigrantów we Francji. Jego członkowie tańczą i śpiewają pieśni wschod−
nich krakowiaków. Przez pół roku ćwiczył ich choreograf Jacek Dzidur, ten sam,
który zajmuje się programem grup spod Brzeska. Dzięki jego kontaktom w do−
mach młodzieży z „Jadowniczan” pojawili się zagraniczni goście. Od 16 do 28 lipca
zdążyli poznać niemal wszystkie atrakcje Małopolski. – Mają swoje korzenie w Pol−
sce – mówi Elżbieta Loranty, opiekun miłośników fokloru z Jadownik. – Dało się
odczuć ich ogromne zaangażowanie w nawiązywaniu kontaktu z Polakami. Liczyli
na zetknięcie się z kulturą – ocenia i przypomina emigranta Jerzego Styrnę z Wo−
kowic, który odwiedził rodzinne okolice.
Trzydziestu Francuzów sfinalizowało pobyt wspólnym z „Porębianami” i „Jadow−
niczanami” krakowiakiem na pl. Kazimierza Wielkiego. Wyjechali jednak przed
głównymi uroczystościami rocznicowymi. Te zaś ruszyły 30 lipca na stadionie „Ja−
downiczanki”. Wspólnie z grupą folklorystyczną swoje 60−lecie świętował Ludowy
Klub Sportowy. Dlatego też na murawie towarzyski mecz zagrali piłkarze i… tance−
rze, którzy tak jak na parkiecie pojawili się w zestawie mieszanym. Chociaż mi−
strzowie krakowiaka przegrali, to zapewne swoje odebrali z nawiązką na trwającej
do rana zabawie pod chmurką.  (D)

IV BRZESKI PIKNIK COUNTRY 19 sierpnia na Rancho „Pasja” zaczął się od
zawodów w strzelaniu z łuku o puchar Burmistrza Brzeska. Muzyczną część zaini−
cjował bocheński Duet w Kapciach. Grzegorz Kapcia oraz Tadeusz Apryjas po−
rwali do wspólnego śpiewania. Po nich na scenę wkroczył Coach i poruszył nieco
onieśmielonych słuchaczy. Na samym końcu wystąpił zespół Alabama.
Podczas krótkiej przerwy umiejętności prezentowali motocykliści. Dopisała nie tyl−
ko pogoda, ale również publiczność. (GS)

Wojtek na święto

Duet w Kapciach
nie nosił jednak
bamboszy…

Kowboje w kapciach

– SIEDEMDZIESIĄT PROCENT czasu
stroi się ten instrument, a trzydzieści gra
na rozstrojonym – żartowała z wzorowa−
nej na wczesnobarokowej wioli da gamba
Grażyna Klein, rozpoczynając koncert
muzyki renesansowej w MOK−u 21 lipca.
W czasie upałów struny skręcone z jelit
baranich odmawiały posłuszeństwa. Pocho−
dzące z Zabrza flecistki, stanowiące część
zespołu „Allegro”, wystąpiły w replikach ślą−
skich strojów epoki odrodzenia. Zagrały
utwory, które niegdyś rozbrzmiewały w cza−
sie dworskich przyjęć i wciąż, mimo upły−
wu stuleci, zachęcają do tańca. (d)

LEKKOŚĆ OGRÓDKOWYCH, letnich
teatrów zagościła 20 sierpnia w szacow−
nych wnętrzach zabytkowej sali koncer−
towej na zamku w Dębnie. Grupa teatral−
no−muzyczna z MOK−u pod kierunkiem
Eweliny Stępień wystawiła po raz
pierwszy arie z „Księżniczki Czardasza”,
które w Brzesku zabrzmią dopiero na
jesień. Fakt, iż zamiast operowych śpie−

Zaśpiewali o miłości

fo
t.

 G
. S

m
u

ls
k
a

waków wystąpili licealiści, sprawił, iż
znane koneserom pieśni stały się łatwiej−
sze w odbiorze. Dialog młodych artystów
odtwarzał znany i czytelny dla wszyst−
kich odbiorców sztuki topos miłości.
– Jakże mam ci wytłumaczyć to, co serce
wie – zapewniał On, na co przekornie
odśpiewywała Ona: – Zamieni się dzi−
siejszy ogień w popiół w sercu twym.(d)

Kłopotliwy instrument

9 WRZEŚNIA Brzesko tradycyj−
nie już pożegna wakacje cyklem
koncertów. Na scenie jako gwiaz−
da wieczoru pojawią się „Czarno−
Czarni”. Przed nimi wystąpi lau−
reat Małopolskiego Przeglądu Roc−
kowego, „Jeden Milion Myśli”
z Dębna oraz specjalizujący się
w etnicznych rytmach, murzyński
„Jambo Africa”. Firma „Granit”
sfinansowała zaś występ war−
szawskiej, czteroosobowej kapeli
„Frogoff”, która w zeszłym roku
zdobyła sobie gusta brzeskich
amatorów muzyki. (id)
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Na koniec lata

Występ
z dworskim
dygnięciem
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Z latania…nici
Nie spełniły się jego młodzieńcze marzenia, aby zostać lotni−
kiem. Komisja wojskowa już na początku rozmowy stwierdzi−
ła, że 194 cm wzrostu to za dużo o 6 cm. Wtedy kolega, obecnie
szwagier, przekonał go, by razem poszli na AGH w Krakowie.
Od 1979 r. pochłaniał wiedzę geologiczną. Po pierwszym roku
studiów pojechał na praktykę do Wieliczki. Chodząc po starych
kopalnianych i chodnikach, znalazł pierwsze w życiu okazy –
przepiękne kryształy soli.
Od tej pory nie było miesiąca, żeby nie wyruszył na wyprawę
w poszukiwaniu minerałów i kamieni. Ze Strzegomia wracał
z kolekcją rud różnych metali. Stopniowo zapuszczał się dalej:
do Czech, bo to – jak twierdzi – pierwsza europejska liga kolek−
cjonerska. Potem przyszedł czas na Niemcy, gdzie minerały
były modne, gdyż zbierał je sam Kohl. Każda wędrówka owoco−
wała kolejnymi kamieniami. I tak powoli rodziła się kolekcja.
Dziś śmieje się, że zbieractwem jest już skażony. – Nie przejdę
obojętnie koło wykopów, żwirowni, kamieniołomów, bo tam prze−
cież można znaleźć cudne okazy – przyznaje z błyskiem w oku.

Ząb mamuta
Doskonale wie, co to zmęczenie. Na swym koncie ma setki go−
dzin z młotkiem, majzlem, łopatą czy kilofem w dłoniach. – Na
metrze sześciennym przerzuconych kamieni znajdują się je−
den, dwa okazy, więc jest to tytaniczna praca – stwierdza.
– Jedynie jak się trafi na minerały żyłowe, jak kwarc, to można
sporo wydobyć. Kiedy kopiąc, trafię na coś cennego, rzucam zmę−
czenie, czuję przypływ nowych sił i to jest piękne! Gdy byłem na
wyprawie w Zalasiu, odsuwając kamienną płytę, przygniotłem
sobie palec u dłoni. Potem dostrzegłem stanowisko z amonita−
mi i zapomniałem o bólu, kopiąc jeszcze jakieś trzy godziny.
Dziś może się pochwalić kolekcją liczącą kilkaset sztuk mine−
rałów i skamieniałości. Najbardziej ceni te, które sam wyko−
pał. Ma sporo ulubionych pegmatytów, tworzących się z resztek
pomagmowych. Choć nie zbiera minerałów ze świata, jest po−
siadaczem kilku takich egzemplarzy. – Po prostu spodobały mi
się i je przywiozłem. Teraz przypominają mi pobyt w niektó−
rych krajach – zamyśla się. – Czasami je dostawałem lub za−
mieniałem, jak na przykład wanadynit z Maroka.
W jego zbiorach znajduje się jedna z ciekawszych w Polsce ko−
lekcji okazów siarki z Machowa koło Tarnobrzegu, celestynu,
barytu i kalcytu, które na światowych giełdach osiągały zawrot−
ne ceny. Ma też różę pustyni i sporo bursztynu. Nie brakuje
chryzoprazów, krzemienia pasiastego, ametystów i agatów.
Wśród skamieniałości na uwagę zasługują amonity, muszle
zwinięte spiralnie w jednej płaszczyźnie. Pan Andrzej z dumą
pokazuje muszelki mioceńskie oraz kawałek soli z trawami
i liśćmi, mające około 20 milionów lat. W okolicach Raby zna−
lazł szczątki mamuta, w tym jego olbrzymi ząb.

Wsjo balszoje
Po okazy do zbiorów wyjeżdżał niemalże do wszystkich krajów
europejskich. – Nie zapomnę jednak wędrówki po Kaukazie.
Wszedłem do druzy, pustki w skale wypełnionej kryształami

Wszystko największe…

Przemierzył setki, a może nawet tysiące kilometrów. To nic, że z nieba leje się żar, bo każdy wydobyty minerał migocze tęczą barw.
Podziwia jego kształty, rysy, załamania, chropowatość ścian i otarcia. – Ileż ten kamień musiał przeżyć! – mówi Andrzej Bezkorowajny
z Brzeska, geolog, hydrogeolog, od przeszło dwudziestu lat kolekcjoner skamieniałości i minerałów.

kalcytu – opowiada. – Do tej pory mam przed oczyma ten wi−
dok. Gdy przyświeciłem latarką, zobaczyłem dookoła wszyst−
kie kolory tęczy. I wtedy doceniłem słynne powiedzenie Rosjan:
„u nas wsjo balszoje”…
Aktualnie jeździ przede wszystkim w Karpaty, na Dolny Śląsk
i okolice Krakowa, jak również na Węgry, Słowację i do Czech.
– Wiosną i jesienią wraz z kolegami wybieramy się na granity
karkonoskie – zapowiada. – Podczas orki wychodzą na wierzch
różne kryształy.
Od lat jest bywalcem polskich i światowych giełd minerałów,
m. in. w Niemczech, Czechach, Francji. – Kiedyś ze znajomym
artystą Zbylutem Grzywaczem pojechaliśmy do Paryża – wspo−
mina. – Podczas targów przydzielono nam miejsce zupełnie
nierzucające się w oczy. Na małym stoliku nie zdążyliśmy na−
wet rozpakować swoich okazów, a już obstąpili nas ludzie. Wśród
stert gazet, w które były owinięte minerały, nasze kamienie nie
wyglądały imponująco, ale dla cudzoziemców były tanie. Nie
zapomnę zazdrosnych spojrzeń wystawców z Włoch i Niemiec,
którzy mieli wspaniałe ekspozycje, tylko że bardzo drogie…

Areszt za kamienie
Z wyjazdami po kamienie wiążą się liczne przygody, które
dziś pan Andrzej wspomina z humorem. – Dawniej na grani−
cach bywały różne problemy związane z przewożeniem mine−
rałów – przypomina sobie. – Pewnego razu wiozłem rumuń−
skie, niezwykle delikatne antymonity; szare, o metalicznym
połysku minerały. Zainteresowała się nimi celniczka. Kiedy
już sięgnęła po nie dłonią, wykrztusiłem: Ostrożnie proszę,
a ona na to z wyrzutem: Ależ proszę pana, ja jestem kobietą…
– Innym razem, kiedy płynąłem promem przez Szwecję do
Norwegii na targi minerałów, straż graniczna zapytała, czy
mam coś do oclenia.
Odparłem, że nie,
a potem pokazałem
im kolekcję kamieni.
Uznali to za chęć oszu−
stwa wobec urzędu cel−
nego, gdyż wtedy mi−
nerały należało już
oclić; o czym nie wie−
działem. Groziło mi za
to trzydzieści dni
aresztu lub kara pie−
niężna, której wyso−
kość zależała od zarob−
ków. Kiedy dowiedzie−
li się, jaką mam
w Polsce pensję, zgłu−
pieli ze zdziwienia, bo
tak niskiej kwoty nie
mieli w tabelach. Wy−
mierzyli mi najniższą
karę – zapłatę kilku
koron.

Z kolekcji geolog wydobywa
kolejne amonity
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Na swym koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia oraz wysta−
wy krajowe (głównie w Krakowie i Bochni) i zagraniczne: m. in.
w Anglii, Francji, Belgii, Niemczech, Austrii, Czechach, Danii,
Szwecji, Norwegii, dawnej Jugosławii, na Węgrzech i Słowacji.
Ubolewa nad tym, że na dzisiejszych giełdach dominują wy−
roby ze złota, srebra, kamienia oraz muszelki i motyle. – Na
tysiąc stolików może kilka jest z minerałami – wyznaje.
– To czysta komercja. Ludzie najczęściej kupują tanie świe−
cidełka. A i światek kolekcjonerski nie spotyka się już od
prawie piętnastu lat. Nie jest nas tak dużo w Polsce, może
kilkudziesięciu i znamy się prawie wszyscy. Od kiedy giełda
minerałów zaczęła przynosić dochody, jej organizatorom za−
leży na tych, którzy mają dużo pieniążków, a my nie posia−
damy ich zbyt wiele…

Co siedzi w piasku?
– Jedno z moich wielkich marzeń spełniło się – podkreśla.
– Pojechałem do Afryki. Zwiedziłem Tanzanię i Kenię. Zawsze
mnie tam ciągnęło, bo to tereny ciekawe pod względem geolo−
gicznym, a poza tym przez sześć lat przebywały tam mama
i babcia. W 1940 roku mieszkający na Wołyniu dziadek, legio−
nista Piłsudskiego, jego żona i czwórka dzieci zostali zesłani
na Syberię w rejon Archangielska. Kiedy rozpoczęto rekrutację
do armii Andersa, babcia z dziećmi trafiła do Kazachstanu,
a stamtąd do portu Dar es−Salam i Kondoa koło Tengeru w Tan−
zanii, gdzie było 500−osobowe polskie osiedle. Mama dopiero
teraz więcej o tym mówi. Dawniej milcząc chroniła nas, ale ja,
będąc w szkole średniej, wiedziałem o tym od rodziny i na hi−
storii zadawałem trudne pytania. Gdy zwiedzałem Kondoa, nie
było już śladów po domkach, w których mieszkali uchodźcy pol−
scy. Anglicy zlikwidowali je w 1952 roku. Jest za to zadbany
cmentarz, gdzie obok krzyży rzymskokatolickich widnieją pra−
wosławne i gwiazdy Dawida.
Jako geologa i pasjonata przyrody zachwyciły go tamtejsze pej−
zaże: płaskowyż Uniamwezi rozcięty rowami tektonicznymi,
masywy wulkaniczne – Kilimandżaro i Meru, jeziora, sawan−
na, dżungla, wybrzeżne namorzyny, Park Narodowy Serengeti
i rezerwaty przyrody.
– Pobyt tam to było dla mnie wielkie przeżycie – mówi.
– Zwłaszcza gdy oglądałem stanowisko archeologiczne, gdzie
odnaleziono najstarsze szczątki człowieka, ale przede wszyst−
kim, kiedy patrzyłem na dolinę ryftową. Czułem wówczas,
że jestem tam, gdzie dzieje się historia Ziemi.
Pamiątki z Afryki: rubiny, tanzanity i malachitowe figurki
skrzętnie przechowuje. – Przywiozłem stamtąd też troszkę pia−
sku, by pooglądać pod mikroskopem, co w nim siedzi…

Zepsuta kostka i obojczyk
Kolekcjonowanie skamieniałości i minerałów jest dla Andrzeja
Bezkorowajnego wielką pasją. – To ucieczka od ponurej rze−
czywistości – wyznaje. – Jak mam wszystkiego dosyć, to idę
sobie pomyć i poustawiać kamienie. Na pamięć znam ich
kształty i kolory. Nawet na giełdach rozpoznaję okazy, które
przeszły przez moje ręce.
Jak twierdzi, w tej profesji pomagają upór i wyobraźnia prze−
strzenna. Obecnie prowadzi własną firmę geologiczną. Fascy−
nują go też archeologia, kryptozoologia oraz badanie najstar−
szych śladów człowieka na ziemi. – Z tych dziedzin wciąż się
dokształcam i czytam mnóstwo fachowej literatury – akcen−
tuje z dumą i dorzuca: – Ale przede wszystkim ciągle wy−
jeżdżam i poszukuję nowych rzeczy. Czasami prawie cały dzień
potrafię spędzić np. w okolicach Krakowa kopiąc dziesięcioki−
logramowym młotem, by wykuć ze skały coś ciekawego. To
nic, że mam zepsutą kostkę u nogi i nadwerężony obojczyk.
Przecież się zagoją do następnej wyprawy…

Najbardziej cieszy go sam fakt znalezienia. – Kiedy już coś
zbadam i rozwiążę, zainteresowanie troszkę spada i nie dopro−
wadzam pracy do końca, czyli nie opisuję i nie kataloguję –
twierdzi. – Na szczęście mam bardzo dobrą pamięć wzrokową
i wiem, co skąd przywiozłem.

Szczęściarz, co nigdy się nie nudzi
Do wypraw nie przygotowuje się długo. Wystarczy specjali−
styczny sprzęt i plecak. W kamieniołomach wszelkie prace
należy uzgodnić z właścicielem bądź sztygarem, a na hał−
dach nie ma takiej potrzeby, gdyż w świetle prawa, jeśli nie
wykonuje się robót geologicznych, to można pozyskiwać mi−
nerały na własną rękę w celach naukowych, dydaktycznych
i kolekcjonerskich.
Bezkorowajny ma mnóstwo planów. Znajomy z Węgier namó−
wił go, aby zrobił w domu ekspozycję minerałów i skamieniało−
ści. – Będzie więc dużo pracy, bo okazy chcę uporządkować pod
względem lokalizacji i pokazać piękno zaklęte w kamieniach –
mówi. – Muszą przecież dobrze wyglądać, by cieszyły oko.
Kolekcjoner marzy o tym, by zobaczyć Wielki Kanion Kolora−
do i Jezioro Bajkał. – Może kiedyś to się uda?– pyta sam sie−
bie. Martwię się tylko, że nie będzie miał kto przejąć po mnie
pasji. Wprawdzie najstarszy syn studiuje geologię, ale do ka−
mieni aż tak go nie ciągnie. Drugi ma półkę z kolekcją, ale
chyba bardziej po to, by pochwalić się kolegom. Nie tracę jed−
nak nadziei, żyję chwilą. Nie lubię nudy. Uwielbiam zmiany
i wyzwania. Muszę przyznać, że jestem szczęściarzem, bo ro−
bię to, co lubię.

Tekst i fot.
Renata SKÓRNÓG
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Historia sprzed tysiąca lat
Rozciągające się z jego kulminacji roz−
ległe widoki, sięgające Wisły oraz Pusz−
czy Niepołomickiej i radłowskich lasów,
podnoszą atrakcyjność wzniesienia. Bo−
cheniec należy postrzegać również jako
szczególne zjawisko przestrzenno−histo−
ryczne. Wszak znaczną część rozległej
wierzchowiny zajmują elementy grodzi−
ska w postaci odcinków potężnych nie−
gdyś ziemno−drewnianych wałów obron−
nych i przekopów wczesnośredniowiecz−
nego grodu. Przypomnę tylko, iż osada
funkcjonująca najpewniej od końca VIII
do początków XI wieku była jednym z po−
nad sześćdziesięciu podobnych miejsc
składających się na system osiedleń−
czo−obronny plemiennego „państwa”
Wiślan, obejmującego całą historyczną
Małopolskę.
Istnienie owego grodziska odkrył dla
nauki polskiej i dla nas dokładnie sto
lat temu kustosz Krakowskiego Mu−
zeum Archeologicznego Włodzimierz
Demtrykiewicz. On też ustalił, iż
gród na Bocheńcu miał kształt niere−
gularnego owalu o wymiarach 200 na
125 m, że osłaniał go wał mający
u podstawy ok. 18 m i wysokość 8 m,
a po wschodniej jego stronie rozciąga−
ło się podgrodzie albo zabezpieczone
palisadą refugium, służące okolicznej
ludności jako miejsce schronienia pod−
czas najazdu wrogich wojsk.
Do dziś zachowały się tylko dwa czte−
rometrowej wysokości odcinki wschod−
niej części wału obronnego oraz resztki
wałów i przekopu zachodniego odcinka
umocnień. Grodzisko należy do najlepiej
zachowanych z ośmiu znajdujących się
między Rabą a Wisłoką. Dlatego właśnie
od wielu już lat pozostaje ono pod ścisłą
ochroną konserwatorską, obejmującą
wszystkie jego elementy, teren dawnego
podgrodzia, zbocza góry, a także stojący
pośrodku „mieściska” siedemnastowiecz−
ny kościółek św. Anny i „cudowną” stu−
dzienkę, nad którą wznosi się kamien−
na, polichromowana figura św. Anny Sa−
motrzeć z 1854 roku.

PERŁY OKOLICY

Rzecz o górze
Bocheniec

Wznosząca się nad południową częścią Jadownik, sięgająca 400 metrów nad poziom morza
góra jest bez wątpienia jednym z najciekawszych punktów na turystycznej mapie powiatu.
Dominując zaś nad sporymi połaciami Podgórza Bocheńskiego i sąsiadującymi z nią wzniesieniami
Pogórza Wiśnickiego, stanowi znaczącą część składową krajobrazu okolic Brzeska.

Historyczny park
Góra Bocheniec – pomimo znaczących
walorów krajobrazowych i znajdującego
się na niej grodziska z dogodnym doń
dostępem – pozostaje na uboczu ważnych
tras turystycznych i tylko z rzadka odwie−
dzana jest przez wycieczkowiczów. Żyje
zaś chyba tylko dzięki stałej obecności
ludzi mieszkających w kilku zagrodach
w obrębie wałów i w dawnym podgrodziu
oraz dorocznym uroczystościom kościel−
nym poświeconym patronce kościółka.
A przecież mogłaby, a wręcz powinna,
stać się turystyczną perłą w koronie mia−
sta i gminy oraz jedną z największych
atrakcji powiatu, a nawet regionu.

Zamysł reanimacji Bocheńca i jego gro−
dziska narodził się w Urzędzie Miejskim
w Brzesku już cztery lata temu. Myśl
podjął burmistrz Jan Musiał, zlecając
przygotowanie odpowiedniej dokumenta−
cji. I tak to w połowie 2003 roku powstał
konserwatorski program rewaloryzacji
i kompleksowego zagospodarowania za−
równo grodziska, jak też jego otoczenia
wraz otuliną krajobrazową. Dla autorów
owego studium: archeologa Jerzego
Okońskiego i niżej podpisanego Andrze−
ja Krupińskiego, nakreślone przez brze−
ski samorząd zadanie okazało się wiel−

kim wyzwaniem i niezwykłym doświad−
czeniem. Dotyczyło wszak założenia
obronnego sprzed ponad tysiąca lat, do−
tychczas nieprzebadanego, znajdującego
się na terenie mocno zdewastowanym
w wyniku trwającego wiele wieków użyt−
kowania rolniczego, wydobywania piasku
i chaotycznej zabudowy. Chodziło nie tylko
o zgodne z zasadami postępowania kon−
serwatorskiego zachowanie i ochronę za−
bytkowych wałów i przekopów, a także
walorów krajobrazowych grodziska i je−
go otoczenia, ale również o uczynienie
z niego „podręcznika historii” oraz
o wskazanie możliwości adaptacji Bo−
cheńca dla celów turystyki, rekreacji i kul−
tury. Stąd też w programie społecznej
i kulturowej jego reanimacji na pierw−
szym miejscu znalazł się postulat prze−
prowadzania niezbędnych badań arche−
ologicznych, a następnie opracowania stu−
diów krajobrazowych i chłonności terenu,
które winny określić dopuszczalny zakres
i charakter działań adaptacyjnych. Ale już
teraz autorzy programu wskazali potrze−
bę utworzenia na części grodziska rezer−
watu archeologicznego. Wykazali przy
tym na możliwość rekonstrukcji dla ce−
lów poglądowych odcinka wczesnośre−
dniowiecznego wału obronnego z ukaza−
niem specyfiki jego budowy, bramy gro−

dziska oraz kilka słowiańskich chat
z ich niegdysiejszym wyposażeniem.
Dopuścili także możliwość aranżacji
naturalnego amfiteatru, organizacji
pola namiotowego z zapleczem sani−
tarnym, a nawet budowy domków
kempingowych i zainstalowania nar−
ciarskiego wyciągu orczykowego. Po−
nadto – wytyczenia tras spacerowych
oraz przeznaczonych do uprawiania
biegów przełajowych, biegów z prze−
szkodami oraz sportów zimowych.
Chodzi wszak o to, aby Bocheniec
mógł służyć mieszkańcom Brzeska
i okolicznych wsi, a przede wszystkim
młodzieży, przez okrągły rok.

W zgodzie z zasadami
Jak więc widać, przedstawiony program
aktywacji grodziska i Bocheńca stano−

wi naszą odpowiedź na zalecenia i po−
stulat sformułowany już w roku 1932
przez ówczesnego konserwatora zabytków
województwa krakowskiego, Bogdana
Tretera: „Stosunek do zabytków i pamią−
tek naszej przeszłości powinien polegać
nie tylko na trosce o ich istnienie, bronie−
nie przed zniszczeniem, konserwowaniu
lub restaurowaniu, ale także i na stara−
niach, aby je jak najdłużej uczynić poży−
tecznymi i z życiem powiązanymi”.

Andrzej B. KRUPIŃSKI

Każda wędrówka na Bocheniec kończy się
przed kościółkiem św. Anny
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Piętnastoletniego ucznia kształcił maj−
ster Józef Gurgul. Chłopiec od ponie−
działku do soboty pokonywał piechotą
drogę z Jasienia do zakładu. Zaczynał
o 7 rano. Najpierw przyglądał się tylko
pracy innych, a potem otrzymał swoje sta−
nowisko. Wtedy zaczął naprawiać becz−
ki. Razem z dziewięcioma pozostałymi
uczącymi się zawodu dostawał do repe−
racji od jednej do trzech sztuk. Z reali−
zacji zlecenia rozliczał sam majster. Stu−
kał w dno. Jeśli brzęczało, pracę nale−
żało wykonać jeszcze raz.
Po trzech latach terminowania Julian
Zachara postawił przed komisją cechową
własnoręcznie wykonaną dębową, 20−li−
trową beczkę. Trzy dni pracy i poprawne
odpowiedzi na pytania egzaminatorów
dały mu prawo do tytułu czeladnika.

Smoła do piwa
Aby policzyć, jak długo trwa wyrób dę−
bowego zbiornika, trzeba byłoby przy−
wołać lata. Same klepki, które do bro−
waru przyjeżdżały m.in. z Hajnówki,
schły w magazynie siedem lat. Jedynie
deski do napraw mogły być mokre. Go−
towe drewno należało przyciąć do pożą−
danych wymiarów, zwęzić końce i ostru−
gać. Potem ustawione w pionie i spięte
metalowymi obręczami deski wędrowa−
ły do kotła. W jednym mieściło się pięć
takich „przedbeczek”. Zbiornik do goto−
wania był tak ogromny, iż – zdarzyło
się – nieuważne pochylenie się nad nim
pracownica przypłaciła życiem.

Tylko w dębie

Chciał zostać ślusarzem. Jednak tuż po wojnie rodzice nie znaleźli dla niego miejsca
u odpowiedniego rzemieślnika. Za to w browarze mógł terminować jako bednarz. W 1945
roku Julian Zachara, ostatni kierownik okocimskiej bednarni, zaczął swoją przygodę z fachem,
który niebawem miał zaginąć.

Nakładane na „granik” półprodukty ob−
racały się ściśnięte linami dla nadania
im charakterystycznego, pękatego kształ−
tu. Po nabiciu kolejnych dwóch obręczy
w każdej beczce bednarz rozpalał ogni−
sko. Po piętnastominutowym schnięciu
od gorąca czekało ją jeszcze garbowanie,
czyli wygładzanie końców i „kimowanie”
– tzn. wycięcie rowka (kimy) na denko.
Okrąg rzemieślnicy odmierzali dokładnie
od beczki cyrklem, a potem odwzorowy−
wali na ciasno zbitych deskach i wycina−
li z nich żądany kształt. Po dostosowa−
niu kręgu do kimy z beczki należało ścią−
gnąć dolne obręcze. Tak poszerzona
umożliwiała wciśnięcie dna. Ale to nie
wszystko! Beczka na piwo musiała mieć
podwójne denko. Proces powtarzał się.
Zdjęte metalowe kręgi rzemieślnik po−
wtórnie wciskał na pękaty antałek za
pomocą młotka i stawiacza. Potem po−
wierzchnię czyścił strugiem. Nigdy becz−
ki nie malował. – No, chyba że miała być
ozdobna – zastrzega Zachara. Wtedy
przydawał się lakier bezbarwny i rączki
ze stali nierdzewnej. Duże zbiorniki na
piwo czekała jeszcze trajbówka, czyli ma−
szyna do naciągania obręczy, oraz smo−
łowanie i mierzenie objętości.
W ten sposób powstawały 12−litrowe
„ósemki”, 25−litrowe „ćwiartki”, pięćdzie−
siątki, setki i „dwójki” mieszczące 200
litrów chmielowego wywaru. Rozlane do
nich piwo rozwoziły pociągi i samochody,
dopóki aluminiowe zbiorniki nie wypar−
ły ich całkowicie. Zmiana odbiła się na

smaku złotego napoju. – W piwie czuć
smołę z dębiny. Smakosz to pozna – pod−
kreśla rzemieślnik.

Już nie wróci
Jako czeladnik pracował w grupie 30 bed−
narzy. Nigdy potem ich liczba nie wzro−
sła. Po wojnie nie wyrabiali już kuf o ob−
jętości od 70 do 120 hektolitrów. Od lat
70. przestali produkować nowe beczki i za−
jęli się jedynie naprawą starych.
By zostać mistrzem bednarskim, Zacha−
ra musiał wykazać się przed komisją
w Krakowie. Nie był „partyjny”, więc do
egzaminu doliczono mu jeszcze pytania
„polityczne”. Najważniejsza jednak była
beczka – ozdobna, z owalnym dnem.
– Taką sobie zażyczyła komisja i taką
musiałem zrobić. Znałem odpowiedzi na
pytania, więc zdałem – podkreśla swój
ówczesny sukces.
Po Józefie Gurgulu w okocimskiej bed−
narni rządził Jan Duda. Gdy przeszedł
na emeryturę, jego miejsce zajął nowy
mistrz. Jak się okazało był ostatnim kie−
rownikiem. To jemu przypadło zdanie do
magazynu narzędzi bednarskich. Zaś
w warsztacie od tej pory ktoś inny przy−
gotowywał masę wykładzinową do olbrzy−
mich, metalowych tanków.
Zachara kierował magazynem pustych
butelek, potem umywalnią beczek,
a przed emeryturą pracował jako zwykły
brygadzista w piwnicy. Czasem miał żal.
Mógł przecież zostać ślusarzem.
W lipcu tego roku runęły ostatnie ściany
starej bedniarni. Maszyna rozkładała ce−
glane konstrukcje powoli i metodycznie, bez
kurzu i hałasu. Jej matematyczna precy−
zja położyła kres dębowej tradycji.

Iwona DOJKAFabryka beczek jeszcze za barona Götza

Po latach, na emeryturze można snuć
opowieści o bednarskiej profesji…
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MAGDALENA WIECHA (na zdjęciu)
zdobyła medal w zawodach rangi mi−
strzostw Polski. Brzeska tenisistka tym
razem wywalczyła brązowy krążek w grze
deblowej w krajowym championacie ju−
niorek do lat 18, rozgrywanym w Zabrzu.
Partnerką Magdy była Monika Mical ze
Stalowej Woli. W pierwszej rundzie po−
konały parę Paulina Myć, Marietta
Bigus (Arka Gdynia) 7:5, 6:2, a w walce
o medal zwyciężyły zawodniczki z Zielo−
nej Góry – Magdalenę Zduń i Sylwię
Humińską 7:5 i 6:1.
Do tej pory Magda, zaliczająca się do ści−
słej czołówki krajowej młodziczek, miała
w dorobku 5 medali mistrzostw Polski
w różnych kategoriach wiekowych. Do Za−
brza przyjechała niemal prosto z otwar−
tych mistrzostw kraju seniorek, w których
wywalczyła srebrny medal. W ostatnich
dniach brała udział w turnieju ogólnopol−
skim juniorek do lat 18 w Stalowej Woli,
gdzie triumfowała w grze podwójnej wraz
z Moniką Mical. W finale pokonały one
debel Paulina Klimkiewicz i Paulina
Myć 6:4, 6:1. W grze singlowej nasza te−
nisistka zajęła drugie miejsce.
Magda ma na koncie 20 wygranych tur−
niejów ogólnopolskich oraz 60 drugich
i trzecich miejsc w zawodach rangi ogól−
nopolskiej. W ostatnim czasie, dzięki po−
mocy Okocimskiego Klubu Narciarskie−
go, pozyskała sponsora, firmę „Igloo”
z Bochni, która zakupiła tenisistce sprzęt
oraz sfinansowała wyjazdy na turnieje.

NA OGÓLNOPOLSKIEJ Olimpia−
dzie Młodzieży w Łodzi zajął 12. miej−
sce w trójboju nowoczesnym. 15−letni
Sergiusz Sorys (na zdjęciu) trenuje
w Klubie Sportowym „Wiking”, dzia−
łającym przy brzeskiej pływalni.
W skład trójboju wchodzą: pływanie na
200 m stylem dowolnym, bieg na
2000 m i strzelanie z pistoletu pneu−
matycznego. Sergiusz przepłynął 200 m
w czasie 2:23,5 min.; 2 km przebiegł
w ciągu 7:02, a w strzelaniu uzyskał
170 punktów.
Prawo do startu w lipcowej olimpiadzie
przysługiwało 32 zawodniczkom i za−
wodnikom, którzy wcześniej wywalczyli
kwalifikację z listy rankingowej Pucha−
ru Polski i mistrzostw wojewódzkich.
Sorys był jedynym uczestnikiem, który
reprezentował klub funkcjonujący
w mieście poniżej 50 tysięcy mieszkań−
ców. Jego rywale pochodzili m.in. z:
Łodzi, Warszawy, Lublina.

TEGOROCZNY PIKNIK Country wzbogacił się w tym roku o Pierwsze Otwar−
te Zawody Łucznicze o Puchar Burmistrza Brzeska. W rywalizacji wzięło udział
23 zawodników w różnym wieku i o rozmaitym poziomie umiejętności. Zwy−
cięzcą został Tymoteusz Legutko ze Sterkowca, wyprzedzając Zbigniewa
Bernackiego i Jakuba Korbasia. Zawodnik trenuje w nowoutworzonej sekcji
łuczniczej w LKS „ISKRA” Szczepanów, która została zarejestrowana w Pol−
skim Związku Łuczniczym. Posiada ona podstawowy sprzęt, a kilku młodych
ludzi od początku wakacji prowadzi regularne treningi. Teraz planuje się na−
bór w Brzesku, gdzie sekcja miałaby działać przy Brzeskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji.
Łucznictwo jest w powiecie brzeskim zupełnie nowym, wręcz egzotycznym
sportem. Okazuje się jednak, że znalazła się już dość liczna grupa zaintere−
sowanych jego uprawianiem. Łucznictwo uczy opanowania i koncentracji. To
bardzo ważne elementy, bez wątpienia przydatne młodzieży nie tylko w spo−
rcie, ale również w szkole, czy w ogóle w życiu. Ważne jest również i to, że
łucznictwo można uprawiać i startować w rywalizacji sportowej przez wiele
lat. Tak więc, nie tylko młodzież, ale również ludzie bardzo dojrzali mogą
rozpocząć swoją sportową przygodę.  (AP)fo
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Kolejny medal
Magdy

Potrójny sukces

Naukę pływania rozpoczął w Brzesku
dopiero trzy lata temu. Wsparcie zna−
lazł w ojcu, który początkowo przywo−
ził go na wakacyjne zajęcia trzy razy
w tygodniu. Po rozpoczęciu roku szkol−
nego chłopiec zaczął trenować w nowej
sekcji pływackiej pod okiem trenera
Marcina Kacera. Osiągał coraz lep−
szy czas i wydłużał dystanse. Wtedy
wstąpił do klubu pięcioboju nowocze−
snego „Delfin” w Tarnowie. Tam
osiągnął poziom, pozwalający na start
w Pucharze Polski w dwuboju nowocze−
snym, polegającym na połączeniu pły−
wania i biegania. W tej dyscyplinie nie
miał rewelacyjnych wyników, lecz zo−
stał wybrany do reprezentacji woje−
wództwa małopolskiego w sztafetach
trójboju nowoczesnego na Ogólnopol−
skiej Olimpiadzie Młodzieży.
Chociaż ze względu na wiek powinien
jeszcze przez rok startować w dwu−
boju, trener z „Delfina” zadecydował,
że przejdzie on do trójboju rok wcze−
śniej. Początki były trudne, a stres nie
pozwalał skupić się na strzelaniu.
Z pomocą przyszli rodzice, kupując pi−
stolet pneumatyczny Steyr LP10.
Dzięki temu młody zawodnik poczuł
się pewniej i nie musiał już codzien−
nie dojeżdżać do Tarnowa, ponieważ
możliwe stały się ćwiczenia w domu
lub na nowej strzelnicy w Brzesku.
Treningi pływackie nadal odbywał
z Marcinem Kacerem, natomiast biegi
doskonalił razem z tatą. Rok temu,
po utworzeniu klubu w Brzesku, So−
rys zamienił barwy tarnowskiego
„Delfina” na brzeskiego „Wikinga”. To
był początek kolejnych, intensywnych
treningów. Teraz przyjdą zapewne
kolejne sukcesy.

(AP)
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NIESTETY, długo wyczekiwany przez
brzeskich sympatyków piłkarskich powrót
do trzeciej ligi piłkarzy Okocimskiego nie
wypadł dobrze. W trzech pierwszych me−
czach „Piwosze” zdobyli zaledwie jeden
punkt w zremisowanym meczu na wła−
snym boisku z rezerwami kieleckiej Ko−
rony. Zespół trenera Zbigniewa Kordeli
niewiele miał do powiedzenia w konfron−
tacji z Kolejarzem Stróże i Motorem Lu−
blin. Pewnym usprawiedliwieniem słab−

Po trudnych początkach...

6.08
KOLEJARZ Stróże – OKS 3:0 (1:0)
OKS: J. Palej (7 Szuba) – Stanula (58
Bizoń), Atanaskovic, Pociecha, Kostecki,
Drużkowski, Bryl (72 Matras), Metz, We−
inar, Kozieł, Imiołek (68 Policht).

12.08
OKS – KORONA II Kielce 1:1 (0:1)
Bramka dla OKS: Wawryka
OKS: Kasprzycki – Stanula, Pociecha,
Jagła, Bizoń (33 Ogar), Kostecki, Metz
(80 Karwat), Weinar, Bryl (59 Matras),
Wawryka, Kozieł.

19.08
MOTOR Lublin – OKS 3:1 (2:0)
Bramka dla OKS: Imiołek
OKS: Kasprzycki – Bizoń, Jagła (24 Sta−
nula), Weinar, Ogar, Kostecki (66 Druż−
kowski), Metz (69 Karwat), Kozieł, Bryl
(62 Matras), Wawryka, Imiołek.

27.08
OKS – HETMAN Zamość 2:0 (0:0)
Bramki dla OKS: Jagła, PolichtOKS: Palej
(46 Kasprzycki) – Bizoń, Weinar, Jagła,
Drużkowski – Matras (46 Karwat), Kozieł
(46 Policht), Kostecki, Metz, Bryl (85
Ogar) – Imiołek.

30.08
WISŁOKA Dębica − OKS 3:1 (3:1)
Bramka dla OKS: Imiołek
OKS: J. Palej − Bizoń, Weinar, Jagła, Druż−
kowski, Bryl (46 Karwat), Metz, Kostecki
(71 Wawryka), Matras (82 Ogar), Imiołek
(63 Policht), Kozieł.

Następne mecze w rundzie jesiennej
02.09, 17.00: HUTNIK Kraków – OKS
09.09, 16.30: OKS – STAL Sanok
16.09, 17.00: STAL Rzeszów – OKS
20.09, 16.00: OKS – WIERNA Małogoszcz
23.09, 15.00: AKS Busko Zdrój – OKS
1.10, 15.00: OKS – AVIA Świdnik
7.10, 14.30: GÓRNIK Wieliczka – OKS
14.10, 14.00: OKS – WISŁA II Kraków
22.10, 14.00: SANDECJA N. Sącz – OKS
29.10, 11.00: OKS – ORLĘTA Radzyń Podl.

PIŁKA NOŻNA
III LIGA JESIEŃ 2006

W górnym rzędzie od lewej: Tomasz Grzyb, Tomasz Kozieł, Rafał Policht, Daniel,
Pociecha, Rafał Bryl, Paweł Weinar, Robert Stanula, Krzysztof Żurawski (masażysta),
Marian Puchała (członek zarządu). W środkowym rzędzie od lewej: Sławomir Jagła,
Mariusz Stawiarski, Sławomir Matras, Jarosław Palej, Krzysztof Szuba, Sergiusz
Kostecki, Tomasz Ogar, Zbigniew Kordela (trener), Antoni Klupa (kierownik drużyny),
Marcin Manelski (asystent trenera). W dolnym rzędzie od lewej: Bogumił Szafrański,
Goran Atanasković, Dominik Robak (odszedł po testach do  Orła Dębno), Grzegorz
Bizoń, Tomasz Metz, Łukasz Drużkowski, Marcin Imiołek, Mateusz Wawryka.
Na zdjęciu brak: Tymoteusza Kasprzyckiego (bramkarz), Jarosława Dzięciołowskiego,
Bartłomieja Kurasia, Dariusza Karwata

szych występów była prawdziwa plaga kon−
tuzji, jaka spadła na drużynę.
Przebudzenie nastąpiło dopiero w spo−
tkaniu z Hetmanem Zamość. Dobra
gra, szczególnie w drugiej połowie,
uwieńczona dwoma golami, zdobytymi
przez Sławomira Jagłę i Rafała Po−
lichta, dały Okocimskiemu pierwsze
zwycięstwo w sezonie, nadzieję na zdo−
bywanie kolejnych punktów oraz
marsz w górę tabeli.
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Kadra OKS – sezon 2006/2007

Pucharowa specjalność

ROZGRYWKI o Puchar Polski stały
się już specjalnością piłkarzy Okocim−
skiego. W ubiegłym sezonie odpadli
dopiero w walce o ćwierćfinał z pierw−
szoligowym zespołem poznańskiego
Lecha. W tej edycji – po zwycięstwach
4−3 z drużyną z Radzynia Podlaskie−
go i pogromie 6−0 niedawnego drugoli−

gowca Drwęcy Nowe Miasto Lubaw−
skie – dotarli już do 1/16 finału.
W następnej rundzie przeciwnikiem
drużyny Zbigniewa Kordeli będzie
obrońca trofeum – pierwszoligowy ze−
spół Wisły Płock. Mecz odbędzie się
na stadionie w Brzesku 19 lub 20
września.

ZESPÓŁ OKOCIMSKIEGO KS meczem z MKS MOS Bę−
dzin rozpoczyna kolejny sezon rozgrywek drugoligowych. W dru−
żynie trenera Józefa Gawędy szykuje się mała rewolucja ka−
drowa, bo odeszło kilku podstawowych zawodników: Mateusz
Śrutowski, Tomasz Rakoczy, Bartek Gawęda, Krzysztof
Flis. Treningów nie wznowił też Wojtek Bednarz. Drużyna
zostanie więc znacznie odmłodzona. Mecze, podobnie jak w ubie−

głych sezonach, będą rozgrywane w sali Zespołu Szkół Ponad−
gimnazjalnych nr 1 w Brzesku.
23 września OKS podejmuje MKS MOS Będzin, a tydzień póź−
niej MKS Andrychów. Początek obu spotkań o godz. 18.00.
Natomiast trzecioligowy sezon rozpoczynają siatkarki Gryfu Brze−
sko. 16 września nasz zespół podejmuje Skawę Wadowice, a 30.09
zagra z Pogonią Proszowice. Oba mecze rozpoczną się o 18.00.

Proces odmładzania
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Burmistrz Brzeska
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku

Przedmiotem przetargu będą nieruchomości gruntowe będące do dnia 26.09.1089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko za wyjątkiem
działki 1411/197, która jest własnością Gminy Brzesko, według poniższego wykazu:

Działki 3090/14 i 1411/197 będą zbywane łącznie tylko na rzecz jednego nabywcy.
Przedmiotowe nieruchomości położone są w południowo−zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 400 m od
jego centrum. Od strony wschodniej przylegają do obwodnicy miasta tj. trasy nr 4 o kierunku Kraków–Tarnów, a od południowej do drogi
asfaltowej wewnętrznej, która stanowi połączenie z trasą nr 4 i ul. Mickiewicza o kierunku Brzesko–Nowy Sącz. Jest to teren uzbrojony, niezabudo−
wany, sklasyfikowany jako grunt klasy R IVa i Ps IV. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami powinny były złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 28.10.2005 r.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporzą−
dzaniu nimi.
Przetarg (część jawna, otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 18.09.2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat Brzesko,
woj. Małopolskie, przy ul. Głowackiego 51, sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi
pełnomocnictwami.
Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul Głowackiego 51,
nr 18 1020 4984 0000 4202 0005 3470 w PKO BP Oddział Brzesko w taki sposób, aby w dniu 12.09.2006 r. cała kwota znajdowała się na
rachunku bankowym. Na przelewie należy podać numer działki, na którą wpłacono wadium.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Oferty należy składać w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie z napisem PRZETARG OFERTOWY – Pomia−
nowski Stok – działka nr.............. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; 32−800 Brzesko, pokój 101. Do koperty
z ofertą należy dokleić kopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert upływa z dniem 13.09.2006 r. o godz. 15.30. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać informacje określone w pkt. 17 regulaminu przetargu. Wnoszący ofertę może ją wycofać
bądź dokonać zmian jedynie przed terminem określonym do jej złożenia. W przypadku skierowania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu
przesyłki do Urzędu Miejskiego w Brzesku.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny
wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

Burmistrz Brzeska zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, woj. Małopolskie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30, pokój 119 lub
telefonicznie (014) 68−63−100 wew. 157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod
adresem: www.brzesko.pl
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