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Ale doczekali�my czasów! Prokurator, maj¹cy �cigaæ przestêpców, u³atwia
im ucieczkê, lekarz, którego misj¹ jest ratowanie ¿ycia, zabija, a nauczyciel
 molestuje wychowanków. Pró¿no szukaæ autorytetów, ludzi, którym mo¿-

na by bezgranicznie ufaæ i m³odym stawiaæ ich za wzór. Honor, cnota, uczciwo�æ -
có¿ znacz¹ dzisiaj te s³owa? Czy w ogóle s¹ jeszcze w u¿yciu?
Niew¹tpliwie, pierwsze strony gazet zdominowane s¹ przez barwne opisy kolej-
nych afer, skandali, morderstw, aktów terroru i wszechogarniaj¹cej korupcji. De-
precjacja najwy¿szych warto�ci postêpuje w zastraszaj¹cym tempie, podobnie jak
eskalacja najbardziej pospolitych przestêpstw. Prawo nie nad¹¿a tworzyæ admi-
nistracyjnych zabezpieczeñ przed kolejnymi zagro¿eniami, bo doczekali�my dni,
kiedy wrêcz zabiega siê o to, by tworzone regu³y usprawiedliwia³y i nak³ania³y do
rozmaitych przekrêtów (uff, có¿ to za s³owo w tej nowomowie!). Najwiêkszy para-
doks naszych czasów polega na tym, ¿e cz³owiek czysty jak ³za musi udowadniaæ
nieustannie sw¹ uczciwo�æ, a przestêpca w najlepsze ¿yje na cudzy koszt.
Ile¿ to razy znale�li�my siê w sytuacji, kiedy musieli�my udowadniaæ, ¿e nie jeste-
�my wielb³¹dami? Czy to raz, bêd¹c petentem w jakiej� sprawie, traktowano nas
jak potencjalnych oszustów? A ile razy otrzymywali�my rozgrzeszenie, korzystaj¹c
z protekcji znajomych, b¹d� rewan¿uj¹c siê za podpis na dokumencie mniej lub
bardziej warto�ciowym drobiazgiem? Mówimy wtedy, ¿e to normalna rzecz. Nie-
stety, ten - wydawa³o siê - relikt poprzedniego ustroju wci¹¿ dzisiaj ujawnia siê z
jeszcze wiêksz¹ wyrazisto�ci¹. W nat³oku nag³a�nianych afer korupcyjnych, stali-
�my siê obsesyjnie uczuleni na ka¿d¹ najmniejsz¹ okazjê, mog¹c¹ staæ siê pretek-
stem do nadu¿yæ. Bywa wiêc, ¿e id¹c po kredyt do banku, trzeba w zastaw posta-
wiæ wielokrotno�æ zaci¹ganej po¿yczki i w dodatku daæ jak najwiêcej gwarancji,
¿e przed sp³at¹ ostatniej raty szlag nas nie trafi.

W tych ocenach ³atwo zatracamy zdrowy rozs¹dek. Có¿, takie nasta³y cza-
sy, ¿e stali�my siê chorobliwie podejrzliwi i nieufni. Ale nie uwierzê, ¿e
nie ma ju¿ na tym �wiecie ludzi uczciwych, potrafi¹cych bez odrazy spo-

gl¹daæ w lustro. Czy do cholery, zawsze w przetargowych jurorach trzeba upatry-
waæ korupcyjnych przestêpców? Ostatni przyk³ad, kiedy w Urzêdzie Miejskim
rozstrzyga³y siê losy firm rywalizuj¹cych o przejêcie niespotykanego w dziejach
Brzeska kontraktu, utwierdza jak dalece mo¿na posun¹æ siê w swej ob³¹kañczej
grze. Komu mog³o zale¿eæ na tym, by przetarg zosta³ uniewa¿niony i przepad³y
miliony euro dla gminy? Kolportowanie anonimowych ulotek i - co gorsze - publi-
kowanie ich w mediach nie jest ju¿ niewinn¹ igraszk¹, lecz powa¿nym nadu¿y-
ciem o wysokiej szkodliwo�ci spo³ecznej. Dziwne, ¿e spraw¹ nie zaj¹³ siê jeszcze
prokurator.
Jest taki dowcip o bacy, w którego stodole wykryto aparaturê do pêdzenia bimbru,
ale nie znaleziono ani butelczyny okowity. Kiedy s¹d orzek³ jednak karê za ³ama-
nie monopolu spirytusowego, ten poprosi³ o do³o¿enie mu kolejnej za dokonanie
gwa³tu. Wprawdzie dowodów na to nie ma, ale przecie¿ aparaturê posiadam -
wyja�nia³ bezradny baca.
To prawda, ¿e okazja czyni z³odzieja, ale czy na przynêtê ³apie siê ka¿da ryba?

Marek Latasiewicz

Aparatura to
nie wszystko
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S³uchaæ ekonomistów!
Prof. Maria Sierpiñska zajmuje siê dziedzin¹ w jednakowym stopniu
przez Polaków znienawidzon¹, jak i daj¹c¹ nadziejê, pozwalaj¹c¹
szukaæ w nauce recepty na lepsze jutro. Jest profesorem
ekonomii, zajmuje siê w swej pracy naukowej problemami
zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstw, analizy finansowej
oraz controllingu w przedsiêbiorstwie. W okresie przemian
gospodarczych odnios³a wiele sukcesów, udzielaj¹c pomocy
przedsiêbiorstwom w przystosowaniu siê do nowych
warunków rynkowych. Przez wiele lat zajmowa³a siê
ekonomicznymi problemami hutnictwa,
energetyki, gospodarki surowcowej i ochrony
�rodowiska. Autorka blisko 300 publikacji
naukowych jest cenionym konsultantem
wielu programów restrukturyzacyjnych. Za
sw¹ dotychczasow¹ pracê i osi¹gniêcia
naukowe zosta³a uhonorowana licznymi
nagrodami ministerialnymi (m.in. Nagroda
Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa
Wy¿szego za pracê doktorsk¹,
wyró¿nienie za najlepszy podrêcznik
akademicki z zakresu teorii ekonomii
stosowanej, polityki ekonomicznej i
historii my�li ekonomicznej, nagrody
Ministra Edukacji Narodowej za ksi¹¿ki
�Polityka dywidend w spó³kach
kapita³owych� oraz �Zarz¹dzanie
p³ynno�ci¹ finansow¹ w
przedsiêbiorstwie�), a tak¿e
odznaczeniami pañstwowymi.
Jest profesorem Katedry
Ekonomiki i Organizacji
Przedsiêbiorstw Akademii
Ekonomicznej w Krakowie , Katedry Ekonomiki i Zarz¹dzania w Przemy�le na Wydziale Górniczym AGH oraz od
2001 r. rektorem Wy¿szej Szko³y Finansów i Zarz¹dzania w Warszawie. W drugiej po³owie lat 60. podstaw ekonomii
uczy³a siê w Brzesku, w ówczesnym Technikum Ekonomicznym, mieszcz¹cym siê wraz z Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
pa³acu Goetza. - To by³y ciê¿kie, ale zarazem wspania³e czasy - wspomina. - Urodzi³am siê w Buczu jako jedno z
dziesiêciorga rodzeñstwa. Mo¿na wiêc sobie wyobraziæ, jak wielkim wysi³kiem dla rodziców by³o wys³anie mnie do
szko³y i op³acenie stancji. Dzieciñstwo i lata m³odzieñcze na wsi kojarz¹ mi siê z nieo d³¹czn¹ prac¹. Ale w
Technikum Ekonomicznym trafi³am na znakomitych pedagogów, dziêki którym mog³am kontynuowaæ naukê na studiach...
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Pó³torej godziny na skróty
- Pocz¹tkowo przez dwa lata wynajmo-
wa³am ze starsz¹ siostr¹ i pi¹tk¹ kole-
¿anek pokój w mieszkaniu pani Rojko-
wej, przy ulicy Zielonej - cofa siê pamiêci¹
o blisko czterdzie�ci lat. - Pó�niej, gdy
ruszy³a linia autobusowa z Bucza, do-
je¿d¿a³am do szko³y. Problem by³ jednak
w tym, ¿e autobus dowozi³ pracowników
na godzinê siódm¹, a lekcje rozpoczyna-
³y siê o ósmej. Czêsto wiêc godzinê trze-
ba by³o spêdziæ na ³awce w parku. A w
zimie, gdy nasypa³o wiêcej �niegu, by-
wa³o, ¿e autobus w ogóle nie przyje¿d¿a³
i wtedy trzeba by³o na piechotê brn¹æ
przez zaspy. Na skróty sz³o siê pó³torej
godziny, a mimo tego zawsze dochodzili-
�my na czas. Mo¿e dlatego teraz jestem
bardzo uczulona na spó�nianie.
Pani profesor z nostalgi¹, choæ lekko jej
nie by³o, wspomina swój brzeski okres.
- Co tu du¿o mówiæ, by³a wielka bieda.
Brakowa³o na jedzenie, w³a�ciwie na
wszystko - opowiada. - Naprzeciwko
naszej stancji by³a piekarnia, z której
pracuj¹cy w niej ch³opcy przynosili nam
na okno �wie¿e bu³ki. Ale¿ one wtedy
smakowa³y - nie mo¿e siê nadziwiæ...
Tak samo dobrze pamiêta zapach dar-
mowych bu³ek, jak i nauczycieli z tech-
nikum. - Wszystkich pamiêtam - roz-
pala siê wspomnieniami m³odzieñczych
lat. - Dyrektorem by³ profesor Franci-
szek Bal, taki starszy, ciep³y pan. Re-
welacyjn¹ polonistk¹ by³a pani Janina
Horn, matematyki uczy³ profesor Mie-
czys³aw Dyl¹g, a z jego ¿on¹ Janin¹ mie-
li�my rachunkowo�æ. W³a�nie rachun-
kowo�æ i prawo administracyjne by³y
tak �wietnie wyk³adane, ¿e na studiach
nie mia³am z tymi przedmiotami naj-
mniejszych problemów. Mo¿ecie nie
wierzyæ, ale w tym prowincjonalnym
miasteczku by³a szko³a na bardzo wy-
sokim poziomie, w której pracowa³a re-
welacyjna kadra dydaktyków.
Maria Sierpiñska by³a dobr¹ uczenni-
c¹, ale - jak mówi - nie mia³a samych
�pi¹tek�. Jedynie przedmiotów zawodo-
wych nie zaniedbywa³a. Lubi³a te¿, jak
ka¿dy chyba w tym wieku, popsioczyæ.
- Profesor Dyl¹g by³ bardzo nerwowym
cz³owiekiem - opowiada. - Kiedy zez³o-
�ci³ siê na kogo�, kto czego� nie rozu-
mia³, t³uk³ o tablicê pokazuj¹c deltê,
krzycza³, ¿e to jest pêpek �wiata. Pew-
nego razu, wpadli�my na pomys³, by na
gazetce szkolnej napisaæ na niego wier-
szyk tej tre�ci: �Dlaczego przed mate-
matyk¹ ka¿dy ob³¹kany lata? Bo chce
siê dowiedzieæ, gdzie jest pêpek �wia-
ta!� Da³ mi potem za to popaliæ. Ale
wysz³o mi to tylko na dobre, bo pó�niej
matematyka nie sprawia³a mi naj-
mniejszego k³opotu. Jêzyka niemieckie-

go uczy³ natomiast profesor Zaj¹c, któ-
ry doje¿d¿a³ z Gnojnika i by³ bardzo prze-
jêty sw¹ dydaktyczn¹ misj¹. Pamiêtam,
jak bardzo siê stara³, ale nikt tego jêzyka
nie chcia³ siê uczyæ. A geografiê mia³am z
panem Pi¹tkowskim z Okocimia. Na nie-
go te¿ naskroba³am na gazetce taki pasz-
kwil: �Zagrzmia³ g³os dzwonka, cisza gro-
bowa, ze strachu wytrzeszczasz oczy, z
min¹ tygrysa, z globusem w rêku do kla-
sy profesor Pi¹tkowski kroczy�...

Wyrywaj na studia
W Technikum Ekonomicznym ukoñczy-
³a klasê ze specjalizacj¹ - administracja
publiczna, ale wybór ten nie mia³ wiêk-

szego znaczenia, bo - jak przyznaje -
wówczas nie my�la³a o studiach. Ju¿
samo pos³anie pi¹tego dziecka do szko³y
�redniej by³o dla rodziców ogromnym
wysi³kiem. Do zmiany decyzji nak³oni³a
j¹ m³oda nauczycielka, która zaraz po
studiach przysz³a uczyæ do brzeskiej
szko³y. - Dziewczyno, wyrywaj st¹d, na
studiach jest fajnie i dasz sobie radê -
przekonywa³a mnie. Ca³y czas nurtowa³
mnie jednak problem, jak ja siê utrzy-
mam w Krakowie, ale ona i na to znala-
z³a sposób: - bêdziesz okna myæ w �¯acz-
ku� i zarobisz sobie na ¿ycie. Dzisiaj
wiem, ¿e by³a to jedna z wa¿niejszych
dla mnie osób, jakie spotka³am w ¿yciu...
- Najpierw jednak musia³am zarobiæ
sobie pieni¹dze na wyjazd na egzamin
wstêpny - kontynuuje. - W domu spe-
cjalnie z moich planów nie ucieszono siê.
W wielkiej tajemnicy przed rodzicami
spakowa³am swoje rzeczy do pude³ka
tekturowego i poci¹giem pojecha³am do
Krakowa. Niewiele brakowa³o, a spó�-
ni³abym siê na egzamin, bo nieopatrz-
nie wysiad³am na stacji Kraków-P³a-
szów. Sk¹d mia³am wiedzieæ, ¿e jest
jeszcze Kraków G³ówny, skoro wcze�niej

tylko raz by³am w tym mie�cie. Na wy-
cieczce, która by³a nagrod¹ za wygra-
nie konkursu szkolnego z wiedzy o Pol-
sce i �wiecie wspó³czesnym.
Akademia Ekonomiczna zaskoczy³a m³o-
d¹ dziewczynê z prowincji. - Prawdê po-
wiedziawszy, spodziewa³am siê trudniej-
szego egzaminu z matematyki -
opowiada. - A tu cztery zadania rozwi¹-
za³am bez trudu w pó³ godziny. Nudz¹c
siê, rozwi¹za³am te¿ i te z drugiej grupy,
a potem rozes³a³am po sali kilka �ci¹ga-
wek. Za to geografiê zda³am s³abiej, braki
nadrabiam do dzisiaj. Ka¿dego roku
wyje¿d¿am za granicê i zwiedzam inny
zak¹tek �wiata. Kiedy dowiedzia³am siê,

¿e zosta³am przyjêta, wakacje po�wiêci-
³am na pracê. W Bochni sprz¹ta³am
mieszkania w nowo oddanych do u¿yt-
ku blokach i zarobi³am tyle, ¿e starczy³o
mi prawie na ca³y rok akademicki...

Bêdê profesorem!
Kiedy pytam, czy ju¿ w trakcie studiów
snu³a plany o karierze naukowej i pro-
fesurze, przypomnia³a epizod jeszcze z
czasów szko³y podstawowej. - Kiedy�
mama kole¿anki, która za bardzo nie
chcia³a siê uczyæ, zapyta³a mnie: A kim
ty dziecko bêdziesz w przysz³o�ci? Bez
namys³u odpowiedzia³am: Jak to kim?
Profesorem! Ona tylko pokiwa³a g³ow¹
i doda³a: Oj dziecko, dziecko... Mia³am
wtedy 14 lat i przyznam szczerze, ¿e
wtedy to s³owo oznacza³o dla mnie po
prostu nauczyciela. A w tym czasie na-
uczyciel mia³ wielki autorytet.
Wydzia³ Ekonomiki Produkcji skoñczy-
³a w 1973 roku, a rok pó�niej rozpoczê-
³a pracê na uczelni. - Zadecydowa³ o tym
trochê przypadek - wspomina. - Podo-
ba³a mi siê praca z m³odzie¿¹, jednak
dostaæ etat na uczelni nie by³o ³atwo.
Zw³aszcza dla kogo�, kto nie nale¿a³ do

Kiedy� do obowi¹zków uczniów LO i TE by³o dbanie o porz¹dek w parku. Dlatego by³ taki
piêkny. Na zdjêciu pierwsza z prawej - Marysia, pó�niejsza pani profesor.
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partii. Ale okazja pojawi³a siê niespo-
dziewanie z Huty im. Lenina, która roz-
poczyna³a wspó³pracê z Akademi¹ Eko-
nomiczn¹, otwieraj¹c Zak³ad Ekonomiki
i Organizacji Hutnictwa. Wielu chêtnych
do pracy w kombinacie nie by³o, a mnie
odpowiada³a jakakolwiek praca. Pó�niej
okaza³o siê, ¿e by³ to trafny wybór.
W HiL pracowa³a do stanu wojennego,
przygotowuj¹c i broni¹c w tym czasie
pracê doktorsk¹. - Z perspektywy cza-
su oceniam ten okres bardzo dobrze -
mówi prof. Sierpiñska. - Maj¹c ³atwy
dostêp do danych empirycznych, bar-
dzo du¿o wtedy publikowa³am. Pozna-
³am specyfikê hutnictwa i nauczy³am
siê metalurgii - to by³ dodatkowy plus.
Z uczelni¹ nie traci³am kontaktu, bo po
po³udniu mia³am zajêcia dydaktyczne
ze studentami. Pracy, jak zwykle, mi
nie brakowa³o.

Czym by³a ekonomia socjalizmu?
Czy uczy³a studentów ekonomii socja-
lizmu, sztucznej teorii, stworzonej na
u¿ytek minionego systemu polityczne-
go? - Nie, bo tak naprawdê czego� ta-
kiego nie by³o - zaprzecza i na dowód
tego podaje przyk³ad swej ksi¹¿ki �
�Ocena przedsiêbiorstwa wed³ug stan-
dardów �wiatowych�, wyró¿nionej  w
1996 roku za najlepszy podrêcznik aka-
demicki, przy pisaniu której wykorzy-
sta³a swoje do�wiadczenia praktyczne
jeszcze z poprzedniego okresu.  - Poza
tym moj¹ specjalno�ci¹ by³a ekonomi-
ka przedsiêbiorstw, interesowa³am siê
przemys³em, a nie ekonomi¹ politycz-
n¹ socjalizmu. A w tej dziedzinie nie-
wiele mo¿na by³o namieszaæ.
Mieszano jednak przez wiele lat. - Dzia-
³o siê tak dlatego, ¿e na si³ê próbowano
przenie�æ prawid³a ekonomii kapitali-
zmu do systemu socjalistycznego - t³u-
maczy i podaje kolejny przyk³ad: - W
gospodarce wolnorynkowej celem przed-
siêbiorstwa jest maksymalizacja zysku,
to nasi �specjali�ci� doszli do wniosku,
¿e w socjalizmie celem przedsiêbiorstwa
ma byæ maksymalizacja zaspokojenia
potrzeb spo³ecznych. No, dobrze, ale
kiedy zaspokoi siê te potrzeby? Wiado-
mo, ¿e wówczas, kiedy klient zaakcep-
tuje produkt, kupuj¹c go. A jak go kupi,
to zrealizuje siê zysk. I ko³o siê zamy-
ka. Niestety, to tak¿e przyk³ad na to,
jak polityka krzywi prawid³a ekono-
miczne. Jestem przekonana, ¿e gdyby
w naszej gospodarce nie by³o dominacji
polityki nad regu³ami ekonomicznymi,
wówczas gospodarka mia³aby siê znacz-
nie lepiej. Niestety, ten prymat polity-
ki jest teraz nawet znaczniejszy, ni¿ w
socjalizmie. Wystarczy przyjrzeæ siê
procesom prywatyzacyjnym.

Spojrzenie krytyczne
Pani profesor o¿ywia siê, gdy podajê
ogromne kwoty zad³u¿enia naszego
pañstwa. Mizerna kondycja wielu
przedsiêbiorstw, trzy miliony bezrobot-
nych, bieda zagl¹daj¹ca do wielu pol-
skich rodzin - nie trzeba byæ ekonomi-
st¹, ¿eby krytycznie oceniæ stan naszej
gospodarki.. Coraz powa¿niej zarysowu-
je siê problem obs³ugi d³ugu. W tej chwi-
li co pi¹ta �z³otówka�, wydana z bud¿e-
tu pañstwa, przeznaczona jest na ten
cel. - Istotnie, nasz kraj znalaz³ siê w
bardzo trudnej sytuacji - potwierdza. -
Ale do niej nie doprowadzili ekonomi-
�ci, lecz politycy. Mo¿e to niepopular-
ne, co powiem, ale ¿eby uporaæ siê z
bezrobociem strukturalnym, bo takie
g³ównie nas dotknê³o, potrzeba oko³o
dwudziestu piêciu lat. Dopiero w tak
d³ugim okresie jest szansa, ¿e gospodar-
ka wch³onie tak du¿e zastêpy pozosta-
j¹cych bez pracy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
w najbli¿szym czasie poziom bezrobo-
cia mo¿e wzrosn¹æ, gdy¿ bêd¹ nastêpo-
waæ kolejne redukcje zatrudnienia, bo
wiele ga³êzi przemys³u: górnictwo, hut-
nictwo, koleje, przemys³ chemiczny i
zbrojeniowy - nie zosta³o jeszcze zre-
strukturyzowanych. Ponadto wiele firm
nie spe³nia wymogów Unii Europejskiej
i mo¿e zostaæ zamkniête z tego powo-
du, kiedy ju¿ w Unii bêdziemy.
Czy zatem nie ma wyj�cia z tej zapa-
�ci? Nie istniej¹ programy naprawcze?
Có¿ oznacza wiêc okre�lenie - restruk-
turyzacja? - Sk³ama³abym, gdybym po-
wiedzia³a, ¿e istnieje jaka� cudowna
metoda ozdrowieñcza - ocenia prof. Sier-
piñska. - Z przykro�ci¹ muszê stwier-
dziæ, ¿e restrukturyzacja jest rozumia-
na u nas opacznie, bo to przecie¿
przebiegaj¹cy w wielu obszarach ci¹g³y
proces przystosowywania przedsiêbior-
stwa do zmian otoczenia i rynku. U nas
natomiast najwiêkszy nacisk po³o¿ono
na restrukturyzacjê zatrudnienia, za-
pominaj¹c, ¿e powinna ona uwzglêdniaæ
przemiany organizacyjne, technologicz-
ne, produktowe. Tymczasem powodem
do chwa³y mened¿erów wielu zak³adów
pracy jest liczba zwolnionych. Takie
postêpowanie do niczego nie prowadzi.
S¹ jednak wyj¹tki prawid³owego funk-
cjonowania przedsiêbiorstwa w nowych
warunkach, jak choæby, bliski Brzesku,
bocheñski Stalprodukt.
Prof. Maria Sierpiñska z natury jest
optymistk¹, ale - podkre�la - od realiów
uciec siê nie da. - Nie ma innej rady -
trzeba zmniejszyæ deficyt bud¿etowy -
twierdzi. - Na czym polega to, os³awio-
ne ju¿ pojêcie, uzdrawiania finansów
publicznych. Symptomem skutecznej
naprawy bêdzie zej�cie deficytu bud¿e-

towego do 3 procent Produktu Krajo-
wego Brutto. W �lad za tym musi pój�æ
uzdrowienie strony wydatków w bud¿e-
cie, które powinno przejawiaæ siê w
zmianie ich struktury. Na czym mo¿na
oszczêdzaæ? Szkolnictwo, s³u¿ba zdro-
wia, wojsko, ca³a sfera bud¿etowa praw-
dopodobnie dostanie mniej �rodków,
je�li politycy bêd¹ mieli odwagê podj¹æ
tak¹ niepopularn¹ decyzjê. Bo przy
obecnej polityce na zwiêkszenie aktyw-
no�ci gospodarczej i znaczny wzrost
dochodów bud¿etowych w krótkim okre-
sie liczyæ nie mo¿na. Zamiast bowiem
tworzyæ nowe zak³ady, wydaje siê ze-
zwolenia na uruchomienie nowego,
kolejnego supermarketu, który na
oczach fiskusa wyprowadza pieni¹dze
za granicê.
Takich irytuj¹cych przyk³adów prowa-
dzenia polityki gospodarczej w naszym
kraju jest wiêcej. Pani profesor przeciw-
na jest m.in. wyprzeda¿y podstawowych
ga³êzi gospodarki, takich, jak chocia¿-
by energetyka. - Jednorazowy wp³yw
�rodków do bud¿etu pañstwa wystar-
czy na podwy¿kê emerytur o kilkana-
�cie z³otych, ale pozbawia nas jakiego-
kolwiek dochodu w przysz³o�ci -
t³umaczy. - Inne pañstwa nie pod¹¿aj¹
tak¹ drog¹, aby zapewniæ sobie sta³e
wp³ywy do bud¿etu kupuj¹ zak³ady w
Polsce, te najmniej poddane konkuren-
cji rynkowej, stanowi¹ce na rynku lo-
kalnym monopol naturalny, jak np.
energetyka cieplna.

Szansa dla Brzeska
Spotkanie w krakowskim mieszkaniu
pani profesor przeci¹ga siê. Mam skru-
pu³y, bo oderwa³em j¹ od pisania ko-
lejnej ksi¹¿ki. Tymczasem mija trze-
cia godzina znakomitego wyk³adu z
ekonomii, dziedziny tak bliskiej nasze-
mu codziennemu ¿yciu, ale jak¿e czê-
sto marginalizowanej. G³ównie przez
polityków. - Nie chc¹ nas s³uchaæ - pu-
entuje. Mo¿e jednak pos³uchaj¹ w bli-
skim pani sercu Brzesku - próbujê na
koniec jak¹� receptê otrzymaæ dla na-
szych samorz¹dowców. - Takie miasta,
jak Brzesko, staj¹ przed ogromn¹ szan-
s¹ siêgniêcia po �rodki unijne - podpo-
wiada. - Nie mo¿na przegapiæ okazji.
Owszem, wymaga to wygospodarowa-
nia czê�ci w³asnych �rodków, wiêc
szczególnie teraz od urzêdników wy-
magaæ trzeba kompetencji i sprytu.
Tego drugiego nigdy Polakom nie bra-
kowa³o. Tkwi w nas ogromny poten-
cja³ intelektualny i dlatego tak bardzo
boj¹ siê nas na Zachodzie. Mocno wie-
rzê, ¿e tego kapita³u nie roztrwonimy.

MAREK LATASIEWICZ
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pad³ mi kamieñ z serca - mówi burmistrz Jan Musia³ po zatwierdzeniu
przetargu na realizacjê ze �rodków unijnych rozbudowy infrastruktury
miasta i gminy w ramach �Zintegrowanego programu rozwoju
gospodarczego po³udniowej czê�ci gminy Brzesko�.

S

- Udane mia³ Pan wakacje?
- Je�li ma pan na my�li urlop, to jeszcze go
nie wykorzysta³em. Natomiast wakacje
obfitowa³y w wydarzenia wielkiej rangi dla
naszego miasta i gminy. Podobnie jak inne
gminy w Polsce, tak¿e i my rozpoczêli�my
intensywne prace nad przygotowaniem
wniosków o pozyskanie �rodków z fundu-
szy strukturalnych. To niezwykle wa¿na
sprawa dla przysz³o�ci naszego regionu,
wiêc nie mo¿emy niczego zaniedbaæ. Jed-
nak najwa¿niejszym i najbardziej spekta-
kularnym wydarzeniem by³ budz¹cy wiel-
kie emocje przetarg na realizacjê inwestycji
zwi¹zanej z powa¿n¹ rozbudow¹ infrastruk-
tury Brzeska. Gra toczy³a siê o jak najlep-
sze zagospodarowanie 4,6 mln euro, jakie
zosta³y nam przyznane z unijnego progra-
mu PHARE 2002 zgodnie z kosztorysem
ofertowym. Z satysfakcj¹ mogê poinformo-
waæ, ¿e z koñcem wrze�nia wszelkie proce-
dury przetargowe zosta³y pomy�lnie zakoñ-
czone. Wygra³o go konsorcjum 
Wolimex-Insbud z cen¹ kontraktow¹
3.774.889,02 euro, w tym udzia³ funduszu
PHARE � 2.819.913,95 euro .
- Rzeczywi�cie, nie obesz³o siê - jak de-
likatnie Pan to okre�li³ - bez emocji.
Rozrzucano ulotki, a w prasie ukaza³
siê nawet na ten temat, zaprzeczaj¹cy
wszelkim dobrym obyczajom, oszczer-
czy anonim.
- Tym bardziej to przykre, bo kto� chcia³
zniweczyæ dwuletnie wysi³ki wielu ludzi,
dziêki którym uda³o siê pozyskaæ unijne
�rodki. Nasz projekt w konkurencji oko³o
100 gmin okaza³ siê najlepszy. Kolejnym
etapem by³ ¿mudny proces przygotowania
do przetargu wed³ug procedur ustalonych
przez UE. Emocje by³y du¿e, bo nigdy wcze-
�niej nie uda³o siê naszej gminie wywal-
czyæ tak du¿ych pieniêdzy. Ba, jeste�my
pierwsi w Ma³opolsce, którym uda³o siê
zmaterializowaæ te ambitne plany. To nie
mrzonka - dziêki tym inwestycjom jest szan-
sa, ¿e mieszkañcom Brzeska bêdzie siê ¿y³o
lepiej. To tak¿e dla wielu szansa pozyska-
nia miejsc pracy.
- W g³owie siê wiêc nie mie�ci, ¿e brzesz-
czanin móg³ j¹trzyæ w tak wa¿nej dla
ca³ej spo³eczno�ci sprawie.

Kamieñ z serca
- I ja nikogo z mieszkañców Brzeska o to
nie podejrzewam. Niewykluczone, ¿e inspi-
ratorem medialnego zamieszania by³ kto�
zwi¹zany z jedn¹ z firm zainteresowanych
przetargiem. Je�li gra toczy siê o du¿e kon-
trakty, niektórzy posuwaj¹ siê do dzia³añ
nie maj¹cych nic wspólnego z zasadami fair
play. Jestem zbulwersowany jednak¿e i tym,
¿e powa¿ne media siêgaj¹ po anonimowe i
niesprawdzone �ród³a informacji. To s¹ nie-
dopuszczalne praktyki. Najwa¿niejsze jed-
nak, ¿e przetarg zosta³ zatwierdzony i naj-
wiêksze jak dotychczas pozyskane z
zewn¹trz pieni¹dze bêd¹ mog³y byæ wyko-
rzystane przez nasze miasto.
- Istotnie, by³o zagro¿enie, ¿e tak siê
nie stanie?
- Oczywi�cie. Wspomnia³em o rygorach pro-
cedur, które komisja zaakceptowana przez
w³adzê wdra¿aj¹c¹ musia³a przestrzegaæ w
najmniejszym punkcie. Przewodnicz¹c¹
komisji by³a Ewa Gruchalska, reprezentu-
j¹ca w³adzê wdra¿aj¹c¹, dzia³aj¹c¹ przy
Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji, a ponadto w pracach komisji
uczestniczy³ obserwator z Unii Europejskiej.
Medialny, nonsensowny ferment  móg³
zdestabilizowaæ  pracê komisji i prawdo-
podobnie o to komu� chodzi³o.
- Czy mo¿e wiêc Pan powiedzieæ, dla-
czego przegrali konkurenci Wolime-
xu-ABM Solid S.A. oraz Skanska  S.A.?
Oni podobno byli g³ównymi udzia³ow-
cami startuj¹cych do przetargu kon-
sorcjów.
- Z raportu komisji przetargowej wynika,
¿e firmy te nie uzyska³y akceptacji z po-
wodów technicznych i administracyjnych.
O szczegó³y nale¿a³oby zapytaæ zaintere-
sowane firmy, które otrzyma³y na pi�mie
pe³n¹ argumentacjê i uzasadnienie takiej
decyzji.
- To znaczy, ¿e firmy te nie dope³ni³y w
swych ofertach jakich� formalnych
kryteriów przetargu ustalonych
przez UE? 
- Wynika z tego, ¿e tak. Wiêcej nie mogê
powiedzieæ, bo nie uczestniczy³em w pra-
cach komisji. Gdybym nawet zna³ wszyst-
kie szczegó³y, nie wiem czy ich ujawnienia
¿yczyliby sobie odrzuceni kontrahenci.

Znam jedynie raport komisji, który by³ pod-
staw¹ udzielenia odpowiedzi tym firmom.
- Kiedy nast¹pi rozpoczêcie robót ob-
jêtych przetargow¹ ofert¹?
- Jeszcze w tym roku. Prace bêd¹ prowa-
dzone równocze�nie na wielu frontach, w³a-
�nie ustalany jest harmonogram robót. W
ramach tego programu bêdzie wykonany
m.in. pó³kilometrowy zjazd z obwodnicy, 5
km nak³adek asfaltowych, a przede wszyst-
kim bêdzie budowana nowa, licz¹ca 45 km
d³ugo�ci kanalizacja w Jasieniu-Pomiano-
wej i du¿ej czê�ci Okocimia Górnego. Zo-
stanie  równie¿ rozdzielona na os. Zielon-
ka kanalizacja sanitarna i burzowa. Prace
powinny potrwaæ dwa lata. Warto przy
okazji podkre�liæ, ¿e rozbudowa infrastruk-
tury drogowo-kanalizacyjnej przyspieszy re-
alizacjê kolejnych inwestycji. To bardzo wa¿-
ne dla firm ju¿ istniej¹cych w tym rejonie,
ale tak¿e dobry sygna³ dla nowych inwe-
storów, którzy stworz¹, jak¿e potrzebne,
nowe miejsca pracy.
- Wspomnia³ Pan o przygotowanych
wnioskach o pozyskanie funduszy
strukturalnych. Jakich przedsiêwziêæ
dotycz¹ te projekty?
- Jest ich w sumie kilkana�cie. Najistotniej-
sze dotycz¹  wielu inicjatyw zwi¹zanych z
rozbudow¹ dróg, kanalizacji, wodoci¹gów.
Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e pozy-
skuj¹c pieni¹dze z zewn¹trz, mogliby�my
znacznie wcze�niej uporaæ siê z tymi wy-
zwaniami. Pytanie tylko, jak du¿e �rodki
zostan¹ przyznane gminom. Bo to, ¿e kon-
kurencja w wy�cigu po nie bêdzie ogrom-
na, jest wiêcej ni¿ pewne. Jeste�my jednak
przygotowani do tej walki.
- A na jakim etapie znajduje tworzenie
zak³adu utylizacji, o którego lokaliza-
cjê przed wakacjami toczy³y siê za¿ar-
te dyskusje?
- Z uwagi na lokalne uwarunkowania in-
frastrukturalne w tej chwili budowa ta-
kiego zak³adu nie ma racji bytu. Nie usta-
jemy jednak w przygotowaniach sortowni
odpadów dla Gminy Brzesko oraz wywo¿e-
nia balastu poza nasz obszar. Je�li projekt
zostanie zaakceptowany przez radnych i
spo³eczno�æ lokaln¹, to na wiosnê uporamy
siê z tym problemem. 
 Rozmawia³ MAREK LATASIEWICZ

Dokumenty parafowali burmistrz Jan
Musia³ i prezes Wolimexu, Eugeniusz Wojak.



8

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNY pa�dziernik  2003Z WIZYT¥ U STAROSTY

- Sprawuje Pan urz¹d starosty brze-
skiego drug¹ kadencjê. Jak Pan oce-
nia tamte cztery lata i pierwsze mie-
si¹ce obecnej kadencji?
- Pocz¹tki s¹ zawsze trudne, tym bar-
dziej, ¿e w 1999 r. od podstaw musieli-
�my tworzyæ struktury administracji sa-
morz¹dowej na szczeblu powiatu.
Wszyscy siê wtedy uczyli�my i to prak-
tycznie od podstaw. Dzisiaj mogê powie-
dzieæ, ¿e te sprawy s¹ ju¿ poza mn¹, na-
bra³em do�wiadczenia, ci¹gle jednak
przybywaj¹ nowe zadania i wyzwania.
Pocz¹tkowy okres kadencji zawsze po-
�wiêcony jest na przygotowanie pewne-
go programu dzia³añ na te kilka lat.
Obecnie przystêpujemy ju¿ do realiza-
cji wcze�niejszych za³o¿eñ.
- Jakie to zadania?
- Przede wszystkim s¹ to sprawy zwi¹-
zane z popraw¹ funkcjonowania s³u¿by
zdrowia. Wspólnie z dyrekcj¹ szpitala
przygotowujemy siê do realizacji du¿e-
go zadania, jakim jest termomoderniza-
cja. Jest szereg inwestycji polegaj¹cych
m.in. na dociepleniu �cian, wymianie
stolarki okiennej, modernizacji kot³ow-
ni. Innym naszym celem jest kontynu-
acja olbrzymiej inwestycji w Czchowie.
Wspólnie z tamtejszymi w³adzami sa-
morz¹dowymi realizujemy budowê szko-
³y �redniej wraz z hal¹ sportow¹, zbli-
¿onych parametrami do kompleksu
oddanego do u¿ytku przed rokiem w
Brzesku. No, i przede wszystkim chce-
my siê skupiæ nad pozyskiwaniem unij-
nych �rodków przedakcesyjnych.
- W jakim stopniu samorz¹d powia-
towy jest przygotowany do czerpa-
nia tych �rodków? Czy starostwo
dysponuje specjalnymi s³u¿bami,
które w sposób profesjonalny potra-
fi¹ zdobywaæ unijne pieni¹dze?
- Starostwa maj¹ o wiele mniejsze mo¿-
liwo�ci pozyskiwania �rodków zewnêtrz-
nych. Generalnie na gminach spoczywa
obowi¹zek budowy kanalizacji, oczysz-
czalni, wodoci¹gów i ca³ej pozosta³ej in-
frastruktury. Natomiast nasze wnioski
w 80 procentach zwi¹zane s¹ z moder-
nizacj¹ sieci drogowej. Mo¿emy siê po-
szczyciæ pierwsz¹ inwestycj¹ tego typu,

Uzdrawianie
nie tylko szpitala

O problemach powiatu z Grzegorzem Wawryk¹, starost¹ brzeskim,
rozmawiaj¹ Marek Latasiewicz i Ireneusz Wêglowski

finansowan¹ przez SAPARD, oddan¹ do
u¿ytku i rozliczon¹. To przebudowa drogi
Mokrzyska - Szczepanów. W ubieg³ym
roku, przy udziale funduszu PHARE, wy-
remontowali�my odcinek Maszkienice -
Szczepanów.
- Czy przy okazji inwestycji komu-
nikacyjnych uda siê tak¿e rozwi¹-
zaæ problem koniecznej przebudo-
wy drogi 768, wiod¹cej z Brzeska do
mostu w Górce?
- To jest bardzo powa¿ne zadanie, które-
go wykonanie le¿y w gestii Dyrekcji Ge-
neralnej Dróg Krajowych i Autostrad
oraz Zarz¹du Województwa. Pomimo to,
jest to dla nas priorytetowa inwestycja.
Z tego wzglêdu niedawno w Starostwie
Powiatowym w Brzesku zorganizowa³em
spotkanie z udzia³em parlamentarzystów
naszego regionu, przedstawicieli w³adz
województwa oraz samorz¹dowców po-
wiatu brzeskiego i nowos¹deckiego. Ce-
lem spotkania by³o omówienie  kwestii
zwi¹zanych z przyspieszeniem realiza-
cji tego zadania. Chodzi o ujêcie w pro-
jekcie zjazdu z autostrady i po³¹czenia
go z drog¹ 768 oraz przebudowê tej dro-
gi na odcinku z Brzeska do Szczurowej.
Pierwszym etapem tej inwestycji by³
most w Górce. Teraz zale¿y nam na tym,
by planowany ci¹g zamierzeñ nie zosta³
przerwany. W pierwszej kolejno�ci mo-
dernizowane bêd¹ dwa odcinki dróg: od
mostu w kierunku Proszowic oraz od
mostu w kierunku Szczurowej. Do zro-
bienia pozostanie natomiast kilkunasto-
kilometrowy ³¹cznik pomiêdzy Niedzie-
liskami a Mokrzyskami, który nie mo¿e
przebiegaæ starym traktem. Musi tu po-
wstaæ nowa droga, omijaj¹ca te miejsco-
wo�ci, która znacznie usprawni ruch.
Ostatnim etapem bêdzie przebudowa
drogi do Nowego S¹cza. Je�li te wszyst-
kie zamierzenia zostan¹ zrealizowane, to
droga z po³udnia Polski do Warszawy
bêdzie krótsza o 40 km. Nie bez znacze-
nia jest równie¿ fakt, ¿e podjêcie takich
inwestycji stworzy nowe miejsca pracy -
powstan¹ stacje benzynowe, punkty ga-
stronomiczne, a przy budowie znajd¹
zatrudnienie firmy i ludzie z tego tere-
nu. To szansa dla ca³ego regionu.

- Wróæmy do sprawy termomoder-
nizacji szpitala. Pojawi³y siê pog³o-
ski, i¿ audyt wykonany z my�l¹ o
modernizacji systemu ocieplenia
tego obiektu zosta³ sporz¹dzony nie-
rzetelnie. Czy to prawda, ¿e przez
niedopilnowanie procedur szpital
mo¿e wiele straciæ?
- Pewne nie�cis³o�ci w tym dokumencie
by³y, ale wynika³y one z niedok³adnych
danych, jakimi dysponowa³ szpital. Na
bie¿¹co s¹ one korygowane, dlatego dzi-
wi nas opinia jakoby audyt, wykonany z
my�l¹ o modernizacji systemu ocieplenia
tego obiektu, zosta³ sporz¹dzony nierze-
telnie. Dyrektor szpitala zwróci³a siê na
pi�mie do kompetentnych osób, w³adnych
oceniæ ten dokument o opiniê i nie otrzy-
ma³a takiego potwierdzenia, mo¿na wiêc
uznaæ, ¿e by³y to jedynie pog³oski. Nie-
prawd¹ jest równie¿, ¿e je¿eli nie wyko-
namy projektu w tym roku, nie otrzyma-
my pieniêdzy z Funduszu Ochrony
�rodowiska. Corocznie dysponuje on bo-
wiem odpowiedni¹ kwot¹ i przyznaje
�rodki w trybie ci¹g³ym. Nad projektem
pracujemy bardzo dok³adnie i skwapli-
wie, gdy¿ termomodernizacjê chcemy
wykonaæ przy zaanga¿owaniu siedem-
dziesiêciu procent �rodków z zewn¹trz.
Na wykonanie wszelkich niezbêdnych
ekspertyz by³y og³aszane przetargi. Trze-
ba te¿ zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e
uzyskanie tak du¿ych pieniêdzy nie jest
spraw¹ prost¹. Realizacja tego progra-
mu, którego koszt szacuje siê na 5-6 mln.
z³, potrwa oko³o dwa lata.
- Czy tak kosztowna inwestycja nie
wp³ynie niekorzystnie na kondycjê
szpitala? Przecie¿ i tak jest on ju¿
teraz zad³u¿ony.
- Niewykonanie tego zadania spowoduje,
¿e koszty sta³e funkcjonowania szpitala
(ogrzewanie, dostawa ciep³ej wody) bêd¹
wzrastaæ. Jest to wiêc jedyna szansa, ¿eby
wyj�æ na prost¹, dlatego nie obawia³bym
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siê podjêcia tej inwestycji. W³a�nie takie
dzia³ania dyrekcji oraz im podobne wp³y-
waj¹ na to, ¿e brzeski szpital jest jednym
z lepszych w Ma³opolsce, a termomoder-
nizacja przyniesie wymierne korzy�ci ju¿
w przysz³ych latach. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e
szpital by³ budowany ponad dwadzie�cia
lat temu i od tego czasu niewiele siê w
nim modernizowa³o. Robimy te¿ wszyst-
ko, aby ten szpital siê rozwija³.  Jest l¹do-
wisko, oddzia³ ratunkowy, w najbli¿szym
czasie bêdzie zakupiony tomograf kom-
puterowy, który te¿ podniesie standard i
jako�æ �wiadczonych us³ug.
- Kiedy zatem rozpoczn¹ siê prace
zwi¹zane z modernizacj¹ systemu
ocieplenia szpitala?
- My�lê, ¿e na prze³omie roku, chocia¿ trze-
ba siê liczyæ z tym, i¿ nie wszystkie prace
da siê prowadziæ w zimie. Na razie gro-
madzimy dokumentacjê i przygotowuje-
my siê do realizacji inwestycji.
- Zatem pacjenci nie musz¹ siê obawiaæ,
¿e w zimie bêd¹ marzli w szpitalu?
- Nie ma takiej obawy,  pacjenci zreszt¹
nigdy nie marzli w szpitalu. W przypad-
ku wiêkszych mrozów szpitalne pomiesz-
czenia by³y dogrzewane piecykami elek-
trycznymi. Ponadto od dwóch lat
sukcesywnie wymieniamy okna w po-
szczególnych oddzia³ach, tam gdzie s¹
one w najgorszym stanie.
- Od pewnego czasu mieszkañców
Brzeska nurtuje problem odrestau-
rowania pa³acu Goetzów. Ta sprawa
oczekuje na szybkie rozwi¹zania, w
innym razie obiekt ulegnie jeszcze
wiêkszemu zniszczeniu. Co zatem
powiat robi, by zagospodarowaæ ten
piêkny zabytek?
- Powiat przej¹³ pa³ac od Skarbu Pañstwa
dwa lata temu. W ubieg³ym roku prze-
prowadzili�my szko³ê do nowego budyn-
ku i od tego czasu sami troszczymy siê
zarówno o obiekt, jak i teren wokó³ niego.
Zatrudniamy ludzi, którzy pe³ni¹ dozór
w parku. Równocze�nie czynimy bardzo
konkretne starania o pozyskanie inwesto-
ra. Zamieszczamy oferty na stronie inter-
netowej, w ró¿nego rodzaju folderach.
Pojawili siê zreszt¹ pierwsi potencjalni
nabywcy, którzy jednak s¹ zainteresowa-
ni nie tylko pa³acem, ale i przylegaj¹cym
terenem. I tutaj pojawiaj¹ siê obawy, ¿e
nowy w³a�ciciel zamknie teren parku dla
mieszkañców. Co wtedy? Jaka bêdzie re-
akcja brzeszczan? Dlatego trzeba podj¹æ
rozs¹dn¹ decyzjê. Z drugiej strony, trze-
ba te¿ zrozumieæ inwestora, który prze-
cie¿ nie bêdzie chcia³ lokowaæ olbrzymich
pieniêdzy w nie swój obiekt. A trzeba w
odnowienie pa³acu w³o¿yæ niema³o. Degra-
dacja tego obiektu nie nast¹pi³a w ci¹gu
ostatniego roku, ale tak naprawdê w ci¹-
gu minionych piêædziesiêciu lat. Obecnie

we wnêtrzach wykonywane s¹ drobne
prace naprawcze, a w okresie zimowym
funkcjonuje ogrzewanie.
- Jak¹ kwotê trzeba bêdzie zainwe-
stowaæ w odnowienie pa³acu?
- Na razie trudno to oszacowaæ, ale na
pewno sporo. Zgodnie z procedurami, by
sprzedaæ budynek, trzeba najpierw do-
konaæ jego wyceny, która obecnie jest
przygotowywana. Ma byæ gotowa pod
koniec wrze�nia. Potem sporz¹dzimy
konkretn¹ ofertê, a efektem bêdzie de-
cyzja o ewentualnej sprzeda¿y, któr¹ po-
dejm¹ radni.
- Skoro mo¿e byæ problem z dostêp-
no�ci¹ parku dla mieszkañców, to w
takim razie o jakiej funkcji pa³acu
marz¹ w³adze powiatu?
- Chcieliby�my, aby inwestor przeznaczy³
obiekt lub przynajmniej jego du¿¹ czê�æ
na cele publiczne. Mo¿e to byæ jaka� eli-
tarna szko³a, hotel, pomieszczenia na
konferencje naukowe. Takie te¿ propo-
zycje pojawiaj¹ siê ze strony potencjal-
nych inwestorów. ¯adne jednak decyzje
nie zosta³y jeszcze podjête. Gdyby jed-
nak ewentualna propozycja inwestora
budzi³a sprzeciw mieszkañców b¹d� sa-
morz¹du lokalnego, to wówczas warto by
siê zastanowiæ, czy nie nale¿y zaanga¿o-
waæ �rodków powiatu, gmin czy fundu-
szy unijnych, je�li by³aby taka mo¿liwo�æ,
i próbowaæ stworzyæ jaki� w³asny o�ro-
dek. Nie ukrywam, ¿e najlepiej dla pa³a-
cu by³oby, gdyby zdecydowa³ siê go prze-
j¹æ miejscowy browar.
- Jak uk³ada siê wspó³praca z rad-
nymi?
- W grupie obecnych radnych jest sporo
osób rozs¹dnych i ambitnych. Nie chcia³-
bym samorz¹du upolityczniaæ, gdy¿ w
tym gronie powinien nas ³¹czyæ wspólny
cel dzia³ania, a nie polityczne przekona-
nia, tak, jak w parlamencie. Obywatel
ocenia samorz¹dowca po jego dzia³a-
niach, widz¹c wybudowan¹ drogê, wyre-
montowan¹ szko³ê, itp...
- A Pan siê czuje politykiem?
- W pierwszej kolejno�ci czujê siê samo-
rz¹dowcem, a dopiero potem politykiem.
Interesy partyjne s¹ na dalszym miej-
scu. S¹dzê, ¿e dotyczy to tak¿e innych
samorz¹dowców.
- Ju¿ drug¹ kadencjê wspó³pracuje
Pan z tym samym burmistrzem mia-
sta. Czy obecnie wspó³praca ta przy-
nosi lepsze efekty?
- Z Janem Musia³em znamy siê od wielu
lat i pomimo ¿e czasem mamy ró¿ne zda-
nie na jaki� temat, to staramy siê wiêk-
szo�æ problemów rozwi¹zywaæ wspólnie.
Mimo i¿ w wielu kwestiach cele obydwu
samorz¹dów s¹ inne, próbujemy zawsze
znale�æ niæ porozumienia. Nigdy nie by³o
miêdzy nami konfliktów. Mogê powie-

dzieæ, ¿e wszelkie kwestie rozwi¹zujemy
na drodze prawdziwie przyjacielskiej.
- W jakich sprawach czuje siê Pan
bezsilny jako starosta?
- Czêsto przychodz¹ do mnie ludzie w po-
szukiwaniu pracy. Niestety, jako starosta
mam niewielki wp³yw na niwelowanie
wszechobecnego bezrobocia. Jedyne co mo-
¿emy zaoferowaæ to sta¿e, prace interwen-
cyjne, roboty publiczne... Jest mi bardzo
przykro, ¿e nie mogê wszystkim pomóc.
- Jak Pan oceni siebie za trzy lata,
kiedy dobiegnie koñca kadencja? Czy
postawi³ Pan sobie jaki� cel, po osi¹-
gniêciu którego bêdzie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e misja zosta³a spe³niona i bê-
dzie Pan mia³ pe³n¹ satysfakcjê?
- Tak naprawdê to chyba nigdy nie bêdê
do koñca zadowolony. Zawsze przecie¿
pozostaje jaki� niedosyt. W samorz¹dzie
liczy siê dla mnie przede wszystkim re-
alizacja tych za³o¿eñ, które postanowili-
�my zrealizowaæ na pocz¹tku kadencji.
Najwa¿niejsze s¹ inwestycje, bo to w³a-
�nie one s³u¿¹ bezpo�rednio zadowoleniu
mieszkañców. W�ród tych priorytetowych
nale¿y raz jeszcze wymieniæ: inwestycjê
w Czchowie, przynajmniej rozpoczêcie pro-
cedur zwi¹zanych z przekazaniem nowe-
mu w³a�cicielowi pa³acu Goetza i szereg
inwestycji drogowych. Oczywi�cie, sen z
powiek spêdza mi problem bezrobocia,
wiêc pragnê wykorzystaæ ka¿d¹ nadarza-
j¹c¹ siê ku temu okazjê, by mo¿na by³o
zmniejszyæ jego skalê. Pragnê ponadto
podkre�liæ, ¿e osobist¹ satysfakcjê spra-
wi³o mi uruchomienie przez powiat Warsz-
tatów Terapii Zajêciowej, bêd¹cych przy-
stani¹ dla osób niepe³nosprawnych.
- Wype³nienie tak ambitnego planu da
zapewne spokój w wyborach kolejnej
kadencji...
- To przedwczesne spekulacje.

GRZEGORZ WAWRYKA
Urodzony w 1965 roku. Absolwent
brzeskiego Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go oraz Politechniki Krakowskiej na
Wydziale In¿ynierii L¹dowej. Ukoñczy³
te¿ studia podyplomowe z zakresu wy-
ceny nieruchomo�ci. Pe³ni wiele funk-
cji spo³ecznych. Jest m.in. Wiceprze-
wodnicz¹cym Zarz¹du Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Ma³opolski, Wiceprze-
wodnicz¹cym Rady Spo³ecznej przy
Ma³opolskim Oddziale Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, a tak¿e Rady Spo³ecznej
Tarnowskiego O�rodka Onkologicznego.
¯ona, Barbara, jest lekarzem neurolo-
giem, dwoje dzieci - 10-letni Piotr i 3-
letnia Marysia. Pasjonuje siê pi³k¹ no¿-
n¹, kibicuj¹c Wi�le Kraków, reprezentacji
Brazylii i Argentyny.
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Szkolne inwestycje
Od wrze�nia w 13 szko³ach podstawo-
wych na terenie gminy rozpoczê³o na-
ukê blisko 3 tysi¹ce dzieci, które uczêsz-
czaj¹ ogó³em do 130 oddzia³ów. Przy
brzeskiej �trójce� funkcjonuje równie¿
oddzia³ szpitalny, a przy SP nr 2 dwie
klasy integracyjne. W ci¹gu tego roku
placówki unowocze�ni³y swe wyposa¿e-
nie m.in. poprzez zakup pomocy dydak-
tycznych o ³¹cznej warto�ci 70 tys. z³.
Warto dodaæ, i¿ obecnie we wszystkich
szko³ach znajduj¹ siê ju¿ pracownie
komputerowe. Nieco gorzej ma siê sy-
tuacja z salami gimnastycznymi. Pod-
stawówki w Jasieniu, Okocimiu i Ster-
kowcu nie posiadaj¹ ich w ogóle, a
szko³y w Mokrzyskach, Szczepanowie,
w Jadownikach nr 2, Porêbie Spytkow-
skiej, Buczu i Wokowicach korzystaj¹ z
tzw. sal zastêpczych, które w praktyce
nie spe³niaj¹ uczniowskich wymagañ.
Co� w tej sprawie jednak drgnê³o, gdy¿
trwaj¹ przygotowania do rozpoczêcia
realizacji budowy sal gimnastycznych
w Jasieniu i Okocimiu.
- W tym roku szkolnym pierwszoklasi-
�ci bêd¹ korzystaæ nieodp³atnie z lekcji

Spó³ki
na cenzurowanym

ierpniowa sesja Rady Miejskiej w wiêkszej swej czê�ci po�wiêcona zosta³a
zapoznaniu siê rajców z aktualn¹ analiz¹ funkcjonowania jednostek
gminnych - Brzeskich Zak³adów Komunalnych, Miejskiego Przedsiê-
biorstwa Komunikacyjnego oraz Miejskiego Zak³adu Gospodarki Mie-
szkaniowej. Oceniono tak¿e przygotowanie placówek o�wiatowych do
rozpoczêtego w³a�nie nowego roku szkolnego.

S

nauki p³ywania na Krytej P³ywalni w
ramach zajêæ wychowania fizycznego.
Pozostali uczniowie otrzymaj¹ za� kar-
nety na basen na zajêcia pozalekcyjne
- mówi³ Józef Cierniak, naczelnik Wy-
dzia³u Edukacji, Kultury i Sportu UM
w Brzesku. Podobn¹ frajdê uczyniono
tak¿e gimnazjalistom.
Gmina prowadzi trzy gimnazja, do któ-
rych uczêszcza 1800 dzieci. Najm³odsi
we wszystkich tego typu placówkach
maj¹ zapewniony dostêp do kompute-
ra, biblioteki, ucz¹ siê jêzyków: angiel-
skiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.
Niestety, nie uda³o siê unikn¹æ koniecz-
no�ci dowo¿enia uczniów do gimnazjów.
W tym roku doje¿d¿aæ musi ponad 700
dzieciaków. Transport, po wygranym
przetargu, zapewnia brzeskie MPK,
dysponuj¹ce odpowiednim taborem.
Najmniej liczebne s¹ przedszkola, któ-
rych obecnie funkcjonuje dziewiêæ, a
opiekê znajduje w nich 646 maluchów.
Okres wakacyjny we wszystkich placów-
kach wykorzystano na przeprowadzenie
niezbêdnych remontów, g³ównie wymia-
nê okien, drzwi, remonty sanitariatów,
malowanie klas i zaplecza kuchennego.

Mniej pasa¿erów
Radni mieli okazjê zapoznaæ siê szcze-
gó³owo z funkcjonowaniem gminnych
spó³ek i zak³adów. Pozwoli³o im to na
ocenê kondycji przedsiêbiorstw i okre-
�lenie mo¿liwo�ci ich dalszego rozwoju.
Brzeskie Zak³ady Komunalne s¹ firm¹,
której g³ównymi zadaniami s¹: utrzy-
manie czysto�ci w mie�cie, zarz¹dzanie
wysypiskiem odpadów komunalnych,
administrowanie Cmentarzem Komu-
nalnym, wykonywanie robót drogowych
oraz oznakowañ ulic, a tak¿e utrzyma-
nie zimowe dróg. Obecnie, w zwi¹zku z
propozycj¹ jednej z firm z rejonu Tar-
nowa, spó³ka rozwa¿a mo¿liwo�æ wej-
�cia w kooperacjê i utworzenie w bazie
przy ul. Przemys³owej linii do segrego-
wania odpadów. Istotne dla firmy by³o
przejêcie od spó³dzielni mieszkaniowej
wywozu �mieci na osiedlach mieszka-
niowych. Warunkiem umowy by³o za-
kupienie od SM dwóch samochodów i
zatrudnienie dwóch pracowników.
Z niedoborami taboru od lat boryka siê
natomiast MPK. Wynika to z trudnej
kondycji finansowej. Wed³ug szacunków,
w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat ilo�æ
pasa¿erów korzystaj¹cych z komunika-
cji zbiorowej spad³a nawet od 30 do 50
procent. W tym samym okresie nast¹pi³
znaczny wzrost ilo�ci operatorów na tym
rynku, co z niezwyk³¹ jaskrawo�ci¹ wi-
daæ w naszym mie�cie. Skutkuje to -
rzecz jasna - spadkiem przewozów, a tym
samym malej¹ wp³ywy.
Mimo trudno�ci ekonomicznych brze-
skie MPK stara siê odnawiaæ mocno
wyeksploatowany tabor. Dziêki 300 tys.
z³ przekazanym z kasy miejskiej wyre-
montowane zostan¹ trzy autobusy mar-
ki �autosan�. Zyskaj¹ one now¹ sylwet-
kê nadwozia, nowoczesne wyposa¿enie,
a szereg podzespo³ów poddanych zosta-
nie generalnemu remontowi. Ma to
wp³yn¹æ na komfort jazdy pasa¿erów.
Pierwszy tak odbudowany pojazd poja-
wi siê na ulicach Brzeska ju¿ jesieni¹
tego roku.

Autobusem pod cmentarz
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunika-
cyjne uruchomi³o przed kilkoma tygo-
dniami dodatkow¹ liniê, któr¹ mo¿na
dojechaæ z centrum miasta do Cmenta-
rza Komunalnego. Autobus wykonuje
codziennie po dwa kursy i stanowi w
praktyce jedyne sta³e po³¹czenie pó³noc-
nej czê�ci miasta z centrum. - S¹dz¹c
po ilo�ci pasa¿erów korzystaj¹cych z
pozosta³ych linii MPK, nie mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e linia pod cmentarz bê-
dzie rentowna. Je�li mieszkañcy mia-
sta nie wyka¿¹ zainteresowania tymBrzeskie Zak³ady Komunalne maj¹ siê dobrze. Fot. I. Wêglowski
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po³¹czeniem, to kursy zostan¹ zawie-
szone - mówi³ podczas sesji prezes MPK,
Krzysztof Gawor.

Nie p³ac¹ czynszu
Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkanio-
wej zajmuje siê administrowaniem bu-
dynkami mieszkalnymi w ró¿nych for-
mach w³asno�ci. Obs³ug¹ tej firmy
objêtych jest w sumie ponad 16 procent
mieszkañców miasta. Obecnie �rednia
stawka czynszu w lokalach MZGM
wynosi 1,32 z³ za metr kwadratowy. Dla
porównania, w lokalach socjalnych, cha-
rakteryzuj¹cych siê niskim komfortem,
czynsz za metr kwadratowy wynosi za-
ledwie 35 groszy. Znacznym problemem
MZGM-u jest wysoka kwota zad³u¿e-
nia, wynikaj¹ca z nieuiszczania op³at
za mieszkania przez najemców. Wyno-
si ona aktualnie prawie 540 tys. z³. W
zwi¹zku z tym na drogê postêpowania
s¹dowego skierowano dwie�cie pozwów,
w tym 17 o eksmisjê z lokali.

IRENEUSZ WÊGLOWSKI

1 wrze�nia w Publicznym Gimnazjum
w Uszwi odby³a siê uroczysto�æ po�wiê-
cenia nowego budynku szko³y oraz
nadania imienia Królowej Jadwigi.
�wiêto zbieg³o siê w czasie z inaugura-
cj¹ nowego roku szkolnego. Uroczysto�æ
rozpoczê³a siê msz¹ �w., w trakcie któ-
rej nast¹pi³o po�wiêcenie sztandaru, a
nastêpnie z udzia³em lokalnych samo-

Królowa Jadwiga patronk¹

rz¹dowców nast¹pi³o symboliczne prze-
ciêcie wstêgi do nowego gimnazjum.
W uroczysto�ci wziêli tak¿e udzia³ (na
zdjêciu) ks. proboszcz Jan Kud³acz i
pochodz¹cy z Uszwi Józef Warkocz (obaj
na zdjêciu) - zastêpca dyrektora Gabi-
netu Rady Ministrów ds. Usuwania
Skutków Powodzi.

n

G³adzie szpachlowe,
malowanie, flizy

Tanio
 - szybko -

solidnie

Tel. 0 692 613 995

Og³oszenie

Og³oszenie

POSZUKUJEMY
AKWIZYTORA

CHEMII ROLNEJ
I PRZEMYS£OWEJ

KONTAKT - ¯ARKOWSKI
081 / 825 -24 - 42

PRZEPRASZAMY...
Radnego Krzysztofa Dudziñskiego przepraszamy
za okre�lenie �donosem� jego polemiki do za-
mieszczonej w czerwcowym numerze BIM-u
informacji: �D³ugo nie porz¹dzi³�. W istocie pra-
wo repliki przys³uguje ka¿demu czytelnikowi, wiêc
przyznajemy, ¿e nazwanie pisma radnego Dudziñ-
skiego �donosem� by³o nie na miejscu. Podobnie
jak pochopnym jest wyci¹ganie na tej podstawie
wniosku, ¿e autor polemiki jest �donosicielem�.
Przepraszamy.    L

Powiatowa inauguracja roku szkolnego nast¹pi³a w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Brzesku. W uroczystej akademii wzi¹³ udzia³ starosta powiatowy, Grzegorz Wawryka
- na zdjêciu w�ród grona pedagogicznego.

Do szko³y ju¿ czas
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UCHWA£¥ radnych powiatu brzeskie-
go zlikwidowany zosta³ ostatni inter-
nat funkcjonuj¹cy w Brzesku, który
mie�ci³ siê przy Zespole Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych nr 2. Uznano, ¿e dalsze
utrzymywanie bursy jest niekorzystne
dla powiatowego bud¿etu, a zaintere-
sowanie uczniów zbyt ma³e. Wskazy-
wano na to, ¿e w ubieg³ym roku szkol-
nym w posiadaj¹cym 150 miejsc
internacie zajmowanych by³o tylko 23.
Na miejsce internatu w obiekcie utwo-
rzone zostanie Szkolne Schronisko
M³odzie¿owe. Na liczne w¹tpliwo�ci,
co do mo¿liwo�ci samofinansowania
siê schroniska, zainteresowany radny
uzyska³ ma³o przekonuj¹c¹ odpowied�,
¿e schronisko dostanie subwencjê
o�wiatow¹, a sta³e dochody zapewni¹
mu uczestnicy wakacyjnego obozu jê-
zykowego, uczestnicy organizowanych
tu kursów zawodowych oraz wycie-
czek szkolnych. Czy¿ istotnie jest a¿
tylu turystów, którzy zechc¹ wybraæ
nasze miasto na sw¹ bazê?

ANTONI ZAWARTKA, mieszkaniec uli-
cy Piastowskiej w Brzesku, z³o¿y³ w
prokuraturze zawiadomienie o pope³-
nieniu przestêpstwa przez Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad
oraz Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny �rodowiska w Krakowie. Proble-
mem jest ha³as spowodowany istnie-
niem obwodnicy miasta w s¹siedztwie
posesji pana Antoniego. Powo³uje siê
on m.in. na fakt, ¿e do czasu wniesie-
nia zawiadomienia nie nast¹pi³ odbiór
techniczny inwestycji. O przebiegu
sprawy bêdziemy informowaæ w na-
stêpnych numerach BIM-u.

PO G£O�NEJ sprawie pp. Ropków, ju¿
druga sprawa mieszkañców Brzeska
rozpatrywana bêdzie przez Trybuna³
Europejski Praw Cz³owieka w Strasbur-

Pieni¹dze
szczê�cia nie daj¹

ZAPISKI  REPORTERA

Na zaproszenie Stowarzyszenia
Wspierania Rozwoju M³odzie¿y
�Wzrastanie� go�ci³ w Brzesku Ro-
man Kluska. W Auli Chrystusa Kró-
la przy Parafii Maryi Matki Ko�cio-
³a i �w. Jakuba spotka³ siê z
m³odzie¿¹ brzeskich szkó³, której
opowiada³ o swoich niebywa³ych
osi¹gniêciach biznesowych i nie-
zwyk³ych do�wiad-
czeniach ¿yciowych.
Uporczywie przeko-
nywa³, ¿e ogromne
pieni¹dze, których
siê dorobi³, nie przy-
nios³y mu szczê�cia.
Wskazywa³ nato-
miast na zagro¿enia,
jakich mo¿e dostar-
czyæ ich posiadanie.
- Gdy by³em w waszym
wieku, tak¿e marzy³em
o karierze, wielkiej for-
tunie, podró¿ach po
�wiecie i popularno�ci,
ale teraz, jako cz³owiek
do�wiadczony, który to
wszystko osi¹gn¹³,
stwierdzam, ¿e nie za-
zna³em wtedy szczê�cia

- mówi³ pochodz¹cy z Brzeska prezes
Kluska. - Przez pierwszych siedem lat
kierowania �Optimusem� nie mia³em
dnia urlopu, sypia³em w samolotach, nie
mia³em czasu dla rodziny, nieustannie
podró¿uj¹c miêdzy Los Angeles, Seulem
i Londynem. ¯y³em pod ci¹g³¹ presj¹,
by nie pope³niæ b³êdu w prowadzonych
negocjacjach biznesowych. Czy to jest,
wed³ug was, szczê�cie? - pyta³ licznie
zgromadzon¹ m³odzie¿, równocze�nie
apeluj¹c: - Wierzcie mi, s¹ w ¿yciu cz³o-
wieka warto�ci wa¿niejsze od pieniêdzy.
Roman Kluska jest dzisiaj jednym z bar-
dziej znanych filantropów, na cele do-
broczynne przeznaczy³ ponad 25 mln
dolarów. Nie jest tajemnic¹, ¿e w zna-
cz¹cy sposób wspomóg³ te¿ katolick¹
szko³ê, która we wrze�niu rozpoczê³a
pierwszy rok dzia³alno�ci. Prezes  Sto-
warzyszenia, Janusz Mastek oraz ks.
dziekan Zygmunt Bochenek podziê-
kowali za hojny dar, a w dowód
wdziêczno�ci wrêczono mu symbolicz-
n¹ statuetkê �Wzrastania�, honoruj¹-
c¹ ludzi szczególnie zas³u¿onych dla
dzie³a rozwoju m³odzie¿y. Uczniowie
nowego gimnazjum i liceum zwrócili
siê natomiast do Romana Kluski, by
ten obj¹³ patronat nad ich szko³¹.
Wzruszony, nie odmówi³, ale prosi³, by
decyzjê od³o¿yæ na pó�niejszy czas. Byæ
mo¿e na nastêpne, obiecane na listo-
pad, spotkanie w Brzesku.           LAM

�rednie wykszta³cenie
w 1 rok w Brzesku

Kursy:
- komputerowy
- strategia marketingowa
i operacyjna

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

Promocja!

Reklama

Roman Kluska przyjmuje z r¹k Janusza
Mastka, prezesa Stowarzyszenia �Wzra-
stanie�, symboliczn¹ statuetkê.

G³os maj¹ uczniowie szko³y katolickiej: Dziêkujemy i prosimy
o objêcie patronatu nad nasz¹ szko³¹...    Fot. M. Latasiewicz
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ZAPISKI  REPORTERA

Pod koniec sierpnia oddany zosta³ do
u¿ytku, po niezbêdnym remoncie,

blisko trzykilometrowy odcinek drogi
powiatowej Mokrzyska - Szczepanów.
Warto�æ robót siêgnê³a kwoty 900 tys.
z³, z czego ponad 500 tys. przekaza³ sa-
morz¹d powiatowy, natomiast resztê
pokryto z funduszu programu SAPARD.
Poprzednia nawierzchnia bitumiczna
drogi ³¹cz¹cej obydwie miejscowo�ci
zosta³a wykonana w latach 70. Wzra-
staj¹ce nieustannie natê¿enie ruchu,
przy du¿ym udziale pojazdów ciê¿aro-
wych, spowodowa³o szybk¹ dewastacjê
jezdni, co w efekcie grozi³o nawet wy³¹-
czeniem odcinka z ruchu. Z uwagi na
ten fakt, Zarz¹d Powiatu wspólnie z
Zarz¹dem Dróg Powiatowych z³o¿y³
wniosek o przyznanie dotacji na prze-
budowê drogi Mokrzyska - Szczepanów
w ramach programu SAPARD, finan-

Jêzyk angielski
- korepetycje

Mam do�wiadczenie,
chêtnie pomogê na
ka¿dym poziomie

Tel. (504) 614 673

Og³oszenie

Przebudowa
z SAPARD-em

sowanego przez Uniê Europejsk¹.
Wniosek zyska³ akceptacjê, dziêki cze-
mu starostwo otrzyma³o blisko 400 tys.
z³ na realizacjê projektu.
W ramach przebudowy wykonano now¹
trzywarstwow¹ nawierzchniê bitumicz-
n¹ na d³ugo�ci blisko trzech kilometrów,
wymieniono istniej¹cy chodnik o d³u-
go�ci 400 metrów, uk³adaj¹c nawierzch-
niê z kostki brukowej. Ponadto wypro-
filowano pobocza oraz oczyszczono i
pog³êbiono rowy odwadniaj¹ce. Wyko-
nawc¹ robót by³o Przedsiêbiorstwo Dro-
gowo-Mostowe z Brzeska.
W uroczystym otwarciu wyremontowa-
nego odcinka jezdni wziêli udzia³ przed-
stawiciele w³adz samorz¹dowych oraz
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, która wspiera³a dzia³ania
zmierzaj¹ce do realizacji inwestycji.

(IW)

gu. Sprawê za³o¿y³a p. W³adys³awa Ko-
marnicka, która uwik³ana jest w ci¹gn¹-
cy siê ju¿ kilka lat spór s¹siedzki, tycz¹-
cy naruszenia przepisów prawa
budowlanego. Sprawa znalaz³a siê na
wokandzie S¹du Rejonowego w Brze-
sku, a tak¿e w Naczelnym S¹dzie Ad-
ministracyjnym. Przedmiotem zaskar-
¿enia jest brak wykonania korzystnego
dla p. Komarnickiej wyroku.

ZBIGNIEW ¯YDEK, dyrektor Domu
Dziecka w Jasieniu, któremu z koñcem
sierpnia koñczy³a siê kadencja, pozo-
stanie na tym stanowisku kolejne dwa
lata. Tak zadecydowa³ starosta brze-
ski, Grzegorz Wawryka. Nie rozpisa-
no stosownego konkursu, uznaj¹c, ¿e
lepiej bêdzie gdy sprawami dostoso-
wania placówki do standardów obo-
wi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej zaj-
mie siê cz³owiek, który sprawy
prowadzonego przez siebie Domu
Dziecka zna od podszewki.

JAK CO ROKU, 5 wrze�nia, w parafii
Matki Boskiej Czêstochowskiej w Brze-
sku-S³otwinie zorganizowane zosta³y
uroczysto�ci patriotyczno-religijne,
upamiêtniaj¹ce ludzi, którzy 64 lata
temu zginêli w wyniku bombardowa-
nia przez niemieckie samoloty poci¹-
gów z uciekinierami ze �l¹ska i Krako-
wa na stacji kolejowej Brzesko-
-S³otwina. W uroczysto�ci (na zdjêciu
poni¿ej) uczestniczyli biskup Jan Bo-
bowski, w³adze gminy i powiatu, dele-
gacje kombatantów, organizacji i sto-
warzyszeñ, zak³adów pracy, poczty
sztandarowe,  m³odzie¿ brzeskich szkó³
i harcerze. Po mszy �w. zebrani wys³u-
chali monta¿u s³owno-muzycznego,
przygotowanego przez m³odzie¿ kó³ka
teatralnego dzia³aj¹cego przy Miejskim
O�rodku Kultury, a nastêpnie uczestni-
czyli w apelu poleg³ych.

S³otwina: burmistrz Jan Musia³ i jego zastêpcy - Bogdan Dobranowski i Krzysztof Bigaj -
sk³adaj¹ wieniec pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ tragiczne wydarzenia w 1939 r.

Szukamy, zapraszamy
Poszukujemy chêtnych do wspó³pracy przy redagowaniu Brzeskiego
Magazynu Informacyjnego. Szczególnie mile widziani m³odzi adepci dzien-
nikarstwa. Prosimy o kontakt telefoniczny - 605 20-00-73.
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 W ramach II �wiatowego Kongresu
Katastralnego, który rozpocz¹³ siê 18
wrze�nia w Krakowie, jedno z robo-
czych spotkañ odby³o siê w Brzesku.
Nieprzypadkowo, bo nasz powiat
wybrano jako przyk³ad bardzo do-
brze rozwijaj¹cej siê geodezji.
22 wrze�nia do Brzeska  przyjechali wy-
bitni specjali�ci od katastru z ca³ego �wia-
ta. Starosta brzeski, Grzegorz Wawry-
ka go�ci³ fachowców od geodezji m.in. z
USA , Anglii, Niemiec, Australii, Rumu-
ni, Szwajcarii, Hongkongu, Holandii,
Wêgier i Polski - uczestników 7 komisji

FIG (Miêdzynarodowa Federacja Geode-
zyjna). Udzia³ w niej wziêli tak¿e burmi-
strzowie i wójtowie z gmin powiatu brze-
skiego, geodeci gminni oraz geodeci
powiatowi z Ma³opolski.
Geodezja powiatu brzeskiego ma siê na
pewno czym poszczyciæ. Jako jedna z
pierwszych w kraju przesz³a z map ana-
logowych (na kartonie) do map kompu-
terowych. To w³a�nie w Brzesku tworzy-
³y siê podstawy m.in. do tzw. SIT �System
Informacji o Terenie�. Powsta³ wówczas
brzeski model tej informacji - informacji
bardzo szybkiej. Wszelkie dane o dzia³ce

Dziêki Stowarzyszeniu Mi³o�ników
Ziemi Okocimskiej filia Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Okocimiu wzbogaci³a siê o
nowoczesny zestaw komputerowy
wraz ze sta³ym ³¹czem interneto-
wym. Nie jest to pierwszy dar, jaki
stowarzyszenie przekaza³o dla tej
instytucji.
Okocimska biblioteka jest jedn¹ z filii,
któr¹ zawiaduje Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w Brzesku. Trud-
no�ci lokalowe, brak pieniêdzy na naj-
pilniejsze zakupy to codzienno�æ w tego
typu placówkach. Mimo to biblioteka w
Okocimiu zawsze s³u¿y obfito�ci¹ wo-
luminów uczniom, studentom, czy te¿
innym amatorom dobrej ksi¹¿ki. Jedy-
nym mankamentem placówki, miesz-
cz¹cej siê na piêtrze Domu Ludowego,
s¹ zbyt krótkie godziny otwarcia, ale to
spowodowane jest ograniczonymi fun-
duszami przeznaczanymi na zatrudnie-
nie bibliotekarza. Jednak¿e filia czyn-
na jest zawsze w najbardziej dogodnym
czasie, dostosowanym do potrzeb naj-

By³a Szymborska, jest komputer

(np. nazwisko w³a�ciciela, w³adaj¹cego,
adres w³a�ciciela, powierzchnia dzia³ki,
klasy gleb) mo¿na uzyskaæ natychmia-
stowo. Istnieje równie¿ szybki dostêp do
wspó³rzêdnych geodezyjnych granic da-
nej dzia³ki z ogromn¹ dok³adno�ci¹. Ca³y
powiat posiada mapê komputerow¹ tzw.
numeryczn¹, rastrow¹.
W strukturze organizacyjnej wydzia³u
znajduje siê Powiatowy O�rodek Doku-
mentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
gospodarka nieruchomo�ciami Skarbu
Pañstwa i powiatu brzeskiego. W wydzia-
le geodezji znajduje siê równie¿ ochrona
gruntów rolnych i le�nych. Przy wydzia-
le dzia³a ponadto ewidencja gruntów,
budynków, Powiatowy Zespó³ Uzgadnia-
nia Dokumentacji Projektowych.
Konferencja Katastralna s³u¿y³a przede
wszystkim wymianie do�wiadczeñ (infor-
matycznych, geodezyjnych) na temat
budowy nowoczesnego katastru. Kataster
musi byæ dostêpny dla ró¿nych potrzeb
IACS - potrzeby rolnictwa, budownictwa,
mo¿e te¿ s³u¿yæ tzw. sztabowi kryzyso-
wemu, stra¿y po¿arnej, policji, gazownic-
twu, wodoci¹gom, energetyce, teleko-
munikacji itd. G³ównym organizatorem
konferencji by³ Zarz¹d G³ówny Stowa-
rzyszenia Geodetów Polskich w Warsza-
wie, Zarz¹d Okrêgu Oddzia³u SGP w
Krakowie oraz Starostwo Powiatowe w
Brzesku.         (iw)

m³odszych czytelników, którzy przed
lekcjami, b¹d� po ich zakoñczeniu mog¹
skorzystaæ z czytelni. Biblioteka filial-
na ma wiêc wyra�ny udzia³ w ¿yciu
kulturalnym wsi. To tutaj odbywaj¹ siê
spotkania z ciekawymi lud�mi, poga-
danki, konkursy. W ksiêdze pami¹tko-
wej istnieje m.in. wpis, pochodz¹cy z
1978 r., upamiêtniaj¹cy spotkanie z
Wis³aw¹ Szymborsk¹ - pó�niejsz¹ lau-
reatk¹ Nagrody Nobla.
Wiele trudno�ci, z jakimi boryka siê bi-
blioteka, znalaz³o swe rozwi¹zanie,
dziêki aktywnemu wsparciu Stowarzy-
szenia Mi³o�ników Ziemi Okocimskiej,
którego cz³onkowie regularnie udziela-
j¹ pomocy filii brzeskiej biblioteki, choæ-
by poprzez uzupe³nianie ksiêgozbioru
o nowe pozycje. Ostatnio za� przekaza-
no  komputer z dostêpem do Internetu,
który pozwoli m³odzie¿y zdobywaæ in-
formacje niedostêpne w tradycyjnej
ksi¹¿ce czy czasopismach.
- W Okocimiu Internet nie jest jeszcze
powszechny ze wzglêdu na spore odle-
g³o�ci pomiêdzy budynkami mieszkal-

nymi, a w zwi¹zku z tym znacznymi
kosztami instalacji. Natomiast takie
stanowisko, jakie zainstalowane jest w
bibliotece, u³atwi, zw³aszcza uczniom,
pozyskiwanie tego, co jest im niezbêd-
ne w szkole, na studiach itp. - mówi³
podczas uroczysto�ci przekazania nowo-
czesnego sprzêtu prezes Stowarzysze-
nia Mi³o�ników Ziemi Okocimskiej,
Franciszek Brzyk.
Zadowolenia z pozyskania komputera
nie kry³a Maria Marek, dyrektorka
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Brzesku: - Przy skromnym
bud¿ecie, jakim dysponujemy, podobny
zakup by³by niemo¿liwy. Teraz nasza
okocimska filia zyska na atrakcyjno�ci
i spe³ni wreszcie oczekiwania naszych
czytelników.
Komputer stanowi darowiznê na rzecz
biblioteki, a wraz z nim placówce op³a-
cono miesiêczny abonament za korzy-
stanie z Internetu. M³odzie¿ bêdzie
mog³a bezp³atnie serfowaæ po sieci, a
jedynie za wydruki bêdzie pobierana
symboliczna op³ata. IW

Najazd geodetówNajazd geodetów
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Kobiecy azyl
Mija w³a�nie piêæ lat od czasu, kie-
dy w Brzesku uruchomiono hostel
dla kobiet. Pocz¹tkowo nie cieszy³
siê on wielkim zainteresowaniem,
ale ostatnio prze¿ywa prawdziwe
oblê¿enie. Niestety...
Obiekt przy ulicy Cegielnianej jest jedy-
nym w mie�cie azylem dla kobiet, któ-
rych ¿ycie znalaz³o siê na zakrêcie. Prze-
wa¿nie schronienia szukaj¹ ¿ony
maltretowane przez mê¿ów, uciekaj¹ce
przed partnerem alkoholikiem, wyzywa-
ne, bite. Przychodz¹ czêsto razem z dzieæ-
mi, gdy¿ obawiaj¹ siê je pozostawiæ pod
opiek¹ tyrana. Hostel jest zatem dla nich
jedyn¹ nadziej¹ na odzyskanie we-
wnêtrznego spokoju, na unikniêcie ko-
lejnej awantury.

Geneza beznadziei
- Wzrastaj¹ce wci¹¿ bezrobocie powodu-
je frustracjê spo³eczeñstwa. Ludzie w ró¿-
nym wieku coraz czê�ciej siêgaj¹ po al-
kohol. Potem ju¿ tylko krok do przemocy
- mówi Krystyna Put, dyrektorka Miej-
skiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej, spra-
wuj¹cego pieczê nad brzeskim hostelem.
Rzeczywi�cie, statystyki s¹ bezlitosne. W
pierwszym roku dzia³ania hostelu z jego
dobrodziejstw nie skorzysta³a ani jedna
osoba, w nastêpnych latach by³o ich kil-
ka, natomiast tylko w pierwszym pó³ro-
czu bie¿¹cego roku MOPS go�ci³ ju¿ 14
podopiecznych. Zdaniem pani dyrektor,
wp³yw na taki stan rzeczy ma równie¿
dobre rozpropagowanie o�rodka w tere-
nie. Zdarza³o siê ju¿ bowiem, ¿e pomocy
w Brzesku poszukiwa³y tak¿e kobiety

spoza naszego powiatu. Do tutejszego ho-
stelu kobiety s¹ kierowane np. przez
O�rodek Interwencji Kryzysowej w Tar-
nowie. Oczywi�cie, koszt pobytu miesz-
kanek innych gmin jest refundowany
przez odpowiednie w³adze samorz¹dowe.
To wa¿ne, gdy¿ koszt utrzymania hoste-
lu nie jest niski i w tym roku wyniesie
oko³o 7 tys. z³. Wiêkszo�æ tych �rodków
poch³ania ogrzewanie budynku.
Kobieta, zg³aszaj¹ca siê do hostelu mo¿e
liczyæ na wszechstronn¹ pomoc. Na miej-
scu zawsze znajduj¹ siê wykwalifikowa-
ni pracownicy, którzy nie tylko wspiera-
j¹ rozmow¹, ale równie¿ pomog¹ znale�æ
pomoc u prawnika, lekarza, psychologa.
Podopieczne najczê�ciej przywo¿one s¹
do brzeskiej placówki przez policjê, cza-
sem same decyduj¹ siê na spêdzenie
tutaj nocy.

Jedyny ratunek
- Hostel dla kobiet i ich dzieci czêsto jest
jedynym ratunkiem w sytuacji kryzysu
w rodzinie. Po co spaæ na klatce schodo-
wej czy u s¹siadów, skoro jest instytucja
zawsze gotowa im pomóc - twierdzi Kry-
styna Put. - Wracaj¹ do domu najczê-
�ciej po dwóch, trzech dniach, kiedy od-
zyskaj¹ wewnêtrzny spokój i pewno�æ,
¿e nic im nie grozi w domu.

Pierwszy kontakt z ofiar¹ i sprawc¹ ma
najczê�ciej policja. To w³a�nie ona �ci�le
wspó³pracuje z Miejskim O�rodkiem Po-
mocy Spo³ecznej. Je�li nie zachodzi ko-
nieczno�æ dowiezienia poszkodowanej do
hostelu, to MOPS i tak na nastêpny dzieñ
jest informowany o zaj�ciu, jest równie¿
wype³niana tzw. niebieska karta. Z kolei
w przypadku, gdy nie dochodzi do poro-
zumienia z ma³¿onkiem b¹d� konkuben-
tem, ofiara przemocy jest bez wzglêdu na
porê dnia przewo¿ona do tutejszego ho-
stelu. Dozór nad podopiecznymi i sam¹
placówk¹ prowadzi osoba mieszkaj¹ca w
s¹siedztwie, co równie¿ ma niebagatelny
wp³yw na komfort obs³ugi o�rodka.

Pomó¿ s¹siadom
- Korzystaj¹ce z naszej pomocy kobiety
twierdz¹, ¿e s¹ zadowolone. W hostelu
znajduj¹ spokój, ciszê i dobre warunki
bytowe, a tak¿e niezbêdn¹ poradê -
dodaje dyrektorka MOPS-u.
Warto przy okazji dodaæ, ¿e przemoc w
rodzinie jest przestêpstwem �ciganym
przez prawo. Pracownicy Miejskiego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej radz¹ wiêc
informowaæ policjê o takich zachowa-
niach w s¹siedztwie. Nie zawsze bowiem
sama poszkodowana ma odwagê popro-
siæ o pomoc. IW

Go³ym okiem widaæ, jak na rozwój Brzeska
wp³ywa oddana do u¿ytku obwodnica mia-
sta. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego
poza �cis³e centrum, spowodowa³o aktywi-
zacjê terenów dotychczas ma³o atrakcyj-
nych. Pierwsze efekty widaæ ju¿ teraz.
Po zaledwie dwumiesiêcznych pracach od-
dana zosta³a do u¿ytku nowa stacja benzy-
nowa (na zdjêciu), usytuowana tu¿ obok
k³adki dla pieszych. Inwestycja realizowa-
na by³a przy u¿yciu najnowocze�niejszych
technologii w i�cie ekspresowym tempie.
Równocze�nie ca³y czas trwa budowa kom-
pleksu handlowego na placu Kupieckim
nieopodal ronda. Obiekt ma byæ otwarty
jeszcze w tym roku. Dziêki sfinalizowaniu
tych inwestycji wiele osób otrzyma³o pracê,
co przy obecnym poziomie bezrobocia ma
niebagatelne znaczenie. Trzeba tutaj dodaæ,
i¿ po uzbrojeniu terenu, powinny siê o¿y-
wiæ kolejne rejony Pomianowskiego Stoku.
Budowa infrastruktury komunalnej ma siê
w tym miejscu rozpocz¹æ po rozstrzygniê-
ciu olbrzymiego przetargu, o którym wielo-
krotnie pisali�my. iw

Aktywizacja obwodnicy

Fot. I. Wêglowski
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Niestety, nie ma siê co ³udziæ -
            o bezrobociu bêdziemy pisaæ za-

pewne jeszcze nieraz. To przecie¿
najwa¿niejszy z problemów, przed jakim
stanê³o transformuj¹ce siê polskie spo³e-
czeñstwo po zmianach z prze³omu lat
osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku. Po okresie gospodarki
planowej, w którym �praca szuka³a� pra-
cownika, nadszed³ okres gospodarki wol-
norynkowej, szerokiej prywatyzacji, upad-
ku szeregu zak³adów pracy. Zaowocowa³o
to wyst¹pieniem nieznanego w poprzed-
niej epoce zjawiska bezrobocia. Z dnia na
dzieñ setki tysiêcy osób znalaz³o siê bez
pracy i �rodków do ¿ycia. W tej chwili w
ca³ym kraju zarejestrowanych jest oko³o
3 milionów bezrobotnych, co stanowi po-
nad 17 proc. ogó³u zdolnych do pracy Po-
laków. Bezrobocie sta³o siê przyczyn¹ wielu
tragedii osobistych i rodzinnych. Pewnym
ratunkiem i nadziej¹ dla poszukuj¹cych
zatrudnienia  sta³y siê Urzêdy Pracy.
Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzesku
�wiadczy us³ugi dla mieszkañców
dwóch gmin miejsko-wiejskich - Brze-
ska i Czchowa oraz piêciu gmin wiej-
skich: Borzêcina, Dêbna, Gnojnika, Iw-
kowej, Szczurowej. W rejestrach
brzeskiego  PUP figurowa³o 6258
bezrobotnych, z tego tylko 590 osób
czyli 9,4% by³o uprawnionych do
pobierania zasi³ku. Spo�ród ogó³u
bezrobotnych najwiêksz¹ grupê -
2757 (44%) - stanowi¹ mieszkañcy
miasta i gminy Brzesko.

Bezrobocie
- temat dy¿urny

- Bezrobocie jest problemem ogólnospo-
³ecznym, dotyka ludzi bez wzglêdu na
p³eæ, wiek, wykszta³cenie czy do�wiad-
czenie zawodowe - mówi dyrektor brze-
skiego Powiatowego Urzêdu Pracy,
Anna Szczepanie. - Na pe³ny obraz
zmian zachodz¹cych w strukturze bez-
robocia niew¹tpliwie maj¹ wp³yw czyn-
niki spo³eczne, gospodarcze oraz demo-
graficzne regionu. S³aby rozwój
gospodarczy regionu oraz wysokie kosz-
ty utrzymania pracownika nie wp³ywa-
j¹ na poprawê sytuacji na rynku pracy.
Znaczny deficyt ofert pracy oraz rosn¹-
ce wymagania pracodawców stwarzaj¹
osobom szukaj¹cym zatrudnienia po-
wa¿ne trudno�ci i bariery, których nie
s¹ w stanie pokonaæ - wyja�nia dyr.
Szczepaniec.
I w tym w³a�nie zakresie Powiatowy
Urz¹d Pracy realizuje swoje najwa¿niej-
sze zadanie, jakim jest pomoc osobom
bezrobotnym w powrocie do pracy. Po-
�rednicy nawi¹zuj¹ bezpo�rednie kon-
takty z pracodawcami, staraj¹c siê po-
zyskaæ konkretne oferty, a tak¿e
rozpoznaj¹ potrzeby kadrowe w przy-
sz³o�ci. W ostatnich 8 miesi¹cach po
odwiedzeniu 597 zak³adów uda³o
siê pozyskaæ 298 ofert pracy. W tym
te¿ okresie PUP w Brzesku dyspo-
nowa³ w sumie 1076 ofertami pra-
cy, w ramach których zatrudnienie
znalaz³o 1009 osób. Podstawowym
instrumentem ekonomicznym s³u¿¹-
cym do ³agodzenia skutków bezrobocia

oraz aktywizacji osób bezrobotnych jest
Fundusz Pracy, który wspiera realiza-
cjê programów rynku pracy. W wyniku
pomocy �rodków Funduszu Pracy zosta-
³o utworzonych 649 miejsc pracy, 82 oso-
by zosta³y skierowane na specjalistycz-
ne szkolenia. Kolejne 46 osób by³o
objêtych szkoleniem w ramach Progra-
mu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, a
dziêki pomocy PUP 9 kobiet w marcu
wyjecha³o do Hiszpanii na zbiory owo-
ców cytrusowych.
Dzia³ania po�rednictwa pracy wspiera-
ne s¹ us³ugami po�rednictwa zawodo-
wego. Odbywa siê to poprzez doradz-
two w zakresie wyboru odpowiedniego
zatrudnienia, doboru kandydatów na
stanowiska pracy wymagaj¹ce szczegól-
nych predyspozycji psychofizycznych,
nauczania, planowania kariery zawo-
dowej z uwzglêdnieniem indywidual-
nych uzdolnieñ i zainteresowañ. Porad-
nictwo realizowane jest w formie
indywidualnej i grupowej.
W celu umo¿liwienia bezrobotnym do-
stêpu do internetowych ofert pracy oraz
kontaktu z pracodawcami w formie
elektronicznej, uruchomiono salê IN-
TERpracaNET, wyposa¿on¹ w dwa
stanowiska komputerowe. Korzystaæ
bezp³atnie z Internetu mo¿na w godzi-
nach pracy PUP. Dodatkow¹ korzy�ci¹
jest mo¿liwo�æ uzyskania porady za-
trudnionego tam pracownika, jak po-
ruszaæ siê po Internecie oraz np. uzy-
skaæ pomoc w napisaniu podania, CV.
Oczywi�cie, mamy �wiadomo�æ, ¿e je�li
nie poprawi siê koniunktura gospodar-
cza w ca³ym kraju, nawet najlepsze ini-
cjatywy podejmowane przez urzêdy pra-
cy i inne instytucje nie zlikwiduj¹ tego
pal¹cego problemu. Ale tym bardziej,
je�li pojawia siê choæ cieñ szansy na z³a-
godzenie skutków bezrobocia, nie mo¿-
na jej nie wykorzystaæ�

RC

Brzeski Magazyn Informacyjny na bie¿¹co �ledzi losy bohatera wrze�niowe-
go artyku³u pt. �Misja Pokoju�. Przypomnijmy, Przemys³aw Zydroñ, bo o
nim mowa, bierze udzia³ w akcji stabilizacyjnej w Iraku wraz z polskim
kontyngentem wojskowym. Minê³y ju¿ ponad dwa miesi¹ce, od kiedy prze-
bywa w trudnym klimacie pustynnym w bazie Camp Babilon.
- Przemek dzwoni do nas raz w tygodniu, chwali sobie jedzenie i dobr¹
atmosferê obozu, jednak wci¹¿ dokuczaj¹ mu wysokie temperatury, siêga-
j¹ce 50 stopni Celsjusza - mówi ojciec, Wit Zydroñ. - Obecnie do jego za-
dañ nale¿¹ s³u¿by patrolowe oraz ochrona konwojów z dyplomatami i dzien-
nikarzami. Rodzice Przemka maj¹ regularny kontakt z synem, najczê�ciej
drog¹ telefoniczn¹, ale tak¿e i listown¹. Maj¹ ju¿ aktualny adres bazy, a raz w
tygodniu do Iraku odlatuje samolot przewo¿¹cy m.in. pocztê.                 (IW)

Misja Przemka



21

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNYpa�dziernik  2003

        

EURO-STUDIO EDUKACYJNE

- Cztery lata temu, analizuj¹c to, co
dzieje siê na rynku nauczania jêzyków
obcych, maj¹c odpowiedni lokal przy ul.
Krótkiej, w centrum miasta, postano-
wi³em uruchomiæ szko³ê jêzyków ob-
cych. Wymaga³o to wielu starañ orga-
nizacyjnych, musia³em te¿ ukoñczyæ
kurs zarz¹dzania o�wiat¹ - mówi Ma-
rek Dadej. - Pocz¹tkowo mia³a to byæ
szko³a najpopularniejszego z zachod-
nich jêzyków, czyli jêzyka angielskiego.
Poniewa¿ zaczêli siê zg³aszaæ ludzie,
którzy chcieli siê uczyæ innych jêzyków,
poszerzyli�my dzia³alno�æ i dzisiaj, obok
jêzyka angielskiego, uczymy tak¿e nie-
mieckiego, francuskiego, w³oskiego i...
rosyjskiego, który, szczególnie w krêgach
biznesu, odbudowuje swoj¹ pozycjê.
Szko³a dysponuje doskonale wykszta³co-
n¹ kadr¹. Ucz¹ tutaj tylko pedagodzy z
wy¿szym wykszta³ceniem filologicznym
lub dyplomem Master of Arts in Teaching
English as Foreign Language, a wiêk-
szo�æ swoje umiejêtno�ci lingwistyczne
szlifowa³a na praktykach w Anglii lub
Stanach Zjednoczonych. Hospitacje zajêæ
lektorów Euro-Studio Edukacyjnego pro-
wadz¹ metodycy Nauczycielskiego Kole-
gium Jêzyka Angielskiego Gama-Bell
Teacher Training College.
W Euro-Studio Edukacyjnym prowadzi
siê zajêcia w ma³ych 6-12 osobowych
grupach, a rozpiêto�æ wieku jest ogrom-
na. Poznawaæ jêzyki chc¹ 4-5-latkowie,
ale tak¿e osoby po 50. roku ¿ycia. Do-
bra atmosfera, przystêpne ceny (raba-
ty za kontynuacje nauki przez kolejne

est taka szko³a w Brzesku, do której zarówno m³odzie¿ jak i doro�li,
w odró¿nieniu od innych szkó³ dzia³aj¹cych na terenie naszego miasta,
przychodz¹ chêtnie, z w³asnej woli. Nikt tutaj nikogo do niczego nie zmusza,
a ka¿dy chce siê jak najwiêcej nauczyæ. Ta szko³a to prywatne Euro-Studio-
-Edukacyjne, którego w³a�cicielem i dyrektorem jest mgr Marek Dadej.

J

lata, roz³o¿enie wp³at na raty itp.) i wy-
soki poziom nauczania sprawi³, ¿e szko-
³a nadal siê rozwija. Obok centrum na
ul. Krótkiej, powsta³y tak¿e filie w Miej-
skim O�rodku Kultury i na osiedlu Ja-
gie³³y. Euro-Studio wysz³o te¿ poza gra-
nice Brzeska, prowadz¹c nauczanie
jêzyków obcych w publicznych szko³ach
gmin Czchów i Gnojnik. Szko³a prowa-
dzi  ró¿norodne zajêcia w grupach wie-
kowych i na okre�lonym poziomie na-
uczania: standardowe dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych, przygotowawcze
do egzaminu maturalnego, przygotowu-
j¹ce do uzyskania certyfikatów Cam-
bridge: FCE, , kursy konwersacji - roz-
wijaj¹ce umiejêtno�ci p³ynnego i
poprawnego porozumiewania siê w jê-
zyku obcym na bazie wcze�niej zdoby-
tej wiedzy, intensywny kurs 4-miesiêcz-
ny dla tych, którzy wyje¿d¿aj¹ na
wczasy, wycieczki, do rodziny lub zna-
jomych i potrzebuj¹ prosto siê skomu-
nikowaæ. Ponadto szko³a organizuje
kursy dla firm i instytucji oraz wyko-
nuje t³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Ka¿dy kurs koñczy siê testem spraw-
dzaj¹cym, który równocze�nie kwalifi-
kuje uczestnika na nastêpny poziom
nauczania. Na zakoñczenie ka¿dego
roku uczestnicy otrzymuj¹ dyplom
Euro-Studio Edukacyjnego.
- Nasza placówka, jako jedyna prywat-
na szko³a jêzyków obcych na terenie

Brzeska, jest wpisana do rejestru szkó³,
co jest dla mnie powodem do dumy, al-
bowiem wymaga³o to spe³nienia wielu
rygorystycznych wymogów. Nadzór pe-
dagogiczny nad dzia³alno�ci¹ Euro-Stu-
dio sprawuje Ma³opolski Kurator
O�wiaty w Krakowie.  Staramy siê tak-
¿e o uzyskanie certyfikatu PASE, przy-
znawanego przez Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie na rzecz Jako�ci Nauczania
Jêzyka Angielskiego stwierdza M. Da-
dej i dodaje- uzyskanie certyfikatu
PASE oznacza³oby do³¹czenie do elitar-
nego grona szkó³ rekomendowanych
przez Stowarzyszenie. Maj¹c na uwa-
dze ci¹g³e doskonalenie procesu dydak-
tycznego, wspó³pracujemy z wyk³adow-
cami Akademii Pedagogicznej w
Krakowie oraz wymieniamy do�wiad-
czenia w zakresie dydaktyczno-meto-
dycznym z podobnymi do naszego Stu-
dio placówkami. W Krakowie jest to
�Gama Bell� a w Kêdzierzynie-Ko�lu
szko³a �Espero�.
Korzystamy z podrêczników  tak reno-
mowanych wydawnictw, jak: Longman,

dla ka¿dego
Szko³aSzko³a

Expres Publishing, Oxford University
Press, Cambridge University Press,
Langenscheidt.
Warto wspomnieæ, ¿e doskona³¹ at-
mosferê w szkole tworzy siê nie tylko
na zajêciach, ale tak¿e poprzez orga-
nizacjê i uczestnictwo w ró¿nego typu
imprezach kulturalnych i towarzy-
skich, jak: konkursy jêzykowe, obozy
integracyjno-jêzykowe, wyjazdy na
narty, uczestnictwo w koncertach mu-
zycznych, np. flamenco, wspólnych za-
bawach, ogniskach itp. Euro-Studio
Edukacyjne uczestniczy tak¿e w ¿y-
ciu spo³ecznym i kulturalnym miasta
poprzez wspieranie organizacyjne ró¿-
nego rodzaju inicjatyw i imprez kul-
turalnych.

RC
Tekst sponsorowany

Dyrektor Marek Dadej.
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- Jasieñ to du¿a wie�, le¿¹ca nie-
opodal stolicy gminy - Brzeska. Nie
oznacza to jednak, ¿e dziêki blisko-
�ci miasta, ³atwiej rozwi¹zywaæ
codzienne problemy. Proszê scha-
rakteryzowaæ te najpilniejsze do
za³atwienia, które spêdzaj¹ Panu
sen z powiek.
- Przez po³udniow¹ czê�æ miejscowo�ci
przebiega d³uga ulica ks. Mazurkiewi-
cza, któr¹ do szko³y lub ko�cio³a zmie-
rzaj¹ codziennie dzieci. Ulica nie ma
pobocza, wiêc jest bardzo niebezpiecz-
na.  Wybudowanie chodnika jest wobec
tego konieczno�ci¹. Innym problemem
jest �le u³o¿ony plan zajêæ w szkole.
Mieszkañcy, le¿¹cego na koñcu Jasie-
nia tzw. Bugaja, s¹ bardzo niezadowo-
leni, bo  ich dzieci maj¹ lekcje po po³u-
dniu. Do tej pory by³o tak, ¿e te dzieci,
które mia³y najdalej do szko³y, rozpo-
czyna³y naukê rano. Tak te¿ mia³y �do-
pasowany� dojazd autobusem lub bu-
sem. Skoro mowa o szkole, to panuje
w�ród mieszkañców Jasienia powszech-
na opinia o niefortunnej decyzji w³adz
gminy o przeniesieniu klas gimnazjal-
nych do Brzeska, co wi¹¿e siê z koniecz-
no�ci¹ dowozu dzieci autobusem. Chcie-
liby�my i bêdziemy o to walczyæ, ¿eby

oskonale orientujê siê w ciê¿kiej sytuacji materialnej mieszkañców Jasienia.
Wielu z nich nie ma pracy, nie p³aci podatków. Zwróci³em siê wiêc do
burmistrza i miejskich radnych, by umo¿liwiæ tym ludziom odpracowanie
d³ugów poprzez danie im pracy przy robotach interwencyjnych - mówi
so³tys Jasienia, Leszek Klimek.

D

Ma³e i wielkie
sprawy Jasienia

utworzyæ w Jasieniu gimnazjum. Po-
dobnie, jak o Dom Ludowy, którego Ja-
sieñ nie posiada. Nie mamy nawet �wie-
tlicy, w której  mog³aby siê gromadziæ
m³odzie¿ i kulturalnie spêdzaæ wolny
czas. Jedynym obiektem, na którym
mo¿e siê teraz wy¿yæ, jest boisko spor-
towe w Zagórzycach. Ale jest ono s³abo
zagospodarowane, brakuje szatni, nie
ma nawet bie¿¹cej wody i toalety. Jed-
nak i ono jest zagro¿one. Obecnie dzier-
¿awimy go od Ma³opolskiego Centrum
Biotechniki,  spó³ki z siedzib¹ w Kra-
snem. Urz¹d ma pieni¹dze na wyku-
pienie tego terenu, ale w³a�ciciel, któ-
rego firma ulega restrukturyzacji, nie
chce nam tego gruntu sprzedaæ. Gdy
teren kupi kto� inny, wówczas mo¿e
zmusiæ klub do opuszczenia boiska...
Inn¹ istotn¹ spraw¹ nurtuj¹c¹ spo³ecz-
no�æ Jasienia jest kwestia kanalizacji
wsi. Do tej pory uda³o siê przeprowa-
dziæ wodoci¹gowanie, drugi etap tej in-
westycji to w³a�nie kanalizacja. Jej
brak w Jasieniu staje siê coraz wyra�-
niej odczuwalny. W planach przewidu-
je siê budowê kanalizacji Pomianowej,
a tymczasem potrzebna jest w ca³ym
so³ectwie. Ten wa¿ny problem musi byæ
rozwi¹zany w najbli¿szych latach.
- Istotnie, to d³uga lista potrzeb.
A jakie inwestycje s¹ aktualnie re-
alizowane lub planowane na tere-
nie so³ectwa?
- Najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ jest budo-
wa sali gimnastycznej przy szkole pod-
stawowej. Kamieñ wêgielny pod budo-
wê sali wmurowano ju¿ wiele lat temu,
wykonano fundamenty i liczyli�my, ¿e
dalsze prace zostan¹ rozpoczête w tym
roku. Niestety, wypad³a niezaplanowa-
na konieczno�æ wykonania w pierwszej
kolejno�ci odwodnienia budynku szko-
³y oraz wymiany dachu.  Postanowiono
wiêc od³o¿yæ budowê sali gimnastycz-
nej na nastêpny rok, tym bardziej, ¿e
wówczas - je�li wierzyæ brzeskim urzêd-
nikom - bêd¹ na to pieni¹dze z �ze-

wn¹trz�, których nie uda³oby siê pozy-
skaæ w tym roku. Trzeba te¿ wspomnieæ
o niepokojach wielu mieszkañców Ja-
sienia, którzy obawiaj¹ siê poszerzenia
drogi miêdzynarodowej E-40. Pojawi¹
siê problemy z uzyskaniem zgody na
wykup dzia³ek.
- Wiem, ¿e wyst¹pi³ Pan do burmi-
strza i rajców miejskich z inicjaty-
w¹ dotycz¹c¹ bezrobotnych w Ja-
sieniu...
- Tak, na terenie Jasienia ludziom ¿yje
siê bardzo ciê¿ko, wielu z nich straci³o
pracê w wyniku restrukturyzacji czy
upadku ró¿nych zak³adów pracy. Zbie-
raj¹c podatki, doskonale orientujê siê,
¿e wielu mieszkañców nie ma ¿adnego
�ród³a dochodu. Nie maj¹ te¿ na poda-
tek. Problemy ze �ci¹gniêciem nale¿no-
�ci ma komornik. Zapyta³em wiêc, czy
byliby chêtni odpracowaæ ten d³ug  w
jaki� sposób. Wyrazili zgodê. Dlatego
zwróci³em siê do burmistrza i rajców
miejskich, aby umo¿liwiæ tym ludziom
odpracowanie, na zasadzie prac inter-
wencyjnych, ci¹¿¹cych na nich nale¿-
no�ci. Mam nadziejê, ¿e moja inicjaty-
wa znajdzie szersze poparcie�

Rozmawia³ RYSZARD CUBER

LESZEK KLIMEK
52 lata, pe³ni funkcjê so³tysa Jasienia
pierwsz¹ kadencjê. Jest absolwentem
wieczorowego Technikum Kolejowego
w Krakowie, pracuje jako maszynista
pojazdów elektrycznych w Po³udniowej
DOKP w Krakowie. By³y radny, trzeci¹
kadencjê pe³ni funkcjê prezesa Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Jasieniu.
¯onaty, dwie zamê¿ne córki i doros³y
syn - kawaler.

Ul. ks. Mazurkiewicza nie jest bezpieczna.

Fot. R. Cuber
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NA PRZEDWOJENNYCH £AMACH

�Lud Katolicki� i �Piast�
o ¿yciu spo³eczno politycznym ziemi brzeskiej  (cz. X)

Od po³owy roku ks. dr Jan Czuj
 dzieli³ siê z czytelnikami �Ludu
Katolickiego� swoimi spostrze-

¿eniami z pobytu na Kresach Wschod-
nich. Jak to relacjonowa³ � Piast�, w
dalszym ci¹gu nie by³o tam pokoju, bo
�bolszewizm hula po Polsce. Uzbrojone
bandy wpadaj¹ do pogranicznych miast
kresowych, rabuj¹, morduj¹ spokojnych
obywateli, pod¿egaj¹ Ukraiñców i Bia-
³orusinów do buntu i zbrojnej akcji prze-
ciw pañstwu polskiemu, na rzecz ode-
rwania Wo³ynia i Bia³orusi od Polski.
W sprawie Kresów Wschodnich oba
ugrupowania mia³y podobne pogl¹dy.
Polacy zdawali sobie sprawê z tego, ¿e
nawet nazwa Zachodnia Ukraina i Za-
chodnia Bia³oru� ma rodowód bolsze-
wicki. Bo ten obcy Rosji i Rosjanom
rz¹d, móg³ siê utrzymaæ przy w³adzy
tylko przy pomocy zbrodni, jako instru-
mentu w³adzy, stosowanego na niezna-
n¹ dotychczas na �wiecie skalê. Przy
tym chodzi³o im równie¿ o sk³ócenie ze
sob¹ narodów o�ciennych, w tym Pola-
ków z ich s¹siadami.

�Piast� s³usznie podkre�la³, ¿e wraz z
narastaj¹ca bied¹ rozszerza³y siê wp³y-
wy ideologii bolszewickiej w Polsce. Z
drugiej strony, nie s³ab³y protesty prze-
ciwko prze�ladowaniu Polaków, religii i
duchowieñstwa w Rosji bolszewickiej.
Przecie¿ byli to naturalni przeciwnicy
uspó³dzielczenia rolnictwa. �Lud Katolic-
ki� ju¿ 8 maja 1925 r. informowa³ spo³e-
czeñstwo polskie o zamiarach wysiedle-
nia przez re¿im stalinowski setek tysiêcy
Polaków z granicz¹cych z Polsk¹ obsza-
rów zachodniej Ukrainy i Bia³orusi do Ka-
zachstanu i na Syberiê. W przededniu de-
portacji czasem zwalniano aresztowanych
i oskar¿anych o szpiegostwo, czy wrog¹
dzia³alno�æ ksiê¿y. 8 maja 1925 r., jak
napisa³ � Lud Katolicki�, sokolnickie wiê-
zienie moskiewskie opu�cili ksiê¿a: An-
toni Wasilewski, Dominik Iwanow, Teofil
Matulanis, Augustyn Pronkistis, Fran-
ciszek Butkowski, Piotr Jakunowicz,
Antoni Ma³ecki i Jan Trojga - wszyscy
byli s¹dzeni wraz z ks. biskupem Ciepla-
kiem i pra³atem Butkiewiczem. Ks. bi-
skup Cieplak, wkrótce po powrocie do
Polski, wyjecha³ do Stanów Zjednoczo-
nych, aby tam orêdowaæ za  nimi i poka-
zaæ Polonii amerykañskiej prawdziwe
oblicze komunizmu-bolszewizmu.

Zwolnienie tych duchownych z ka�ni
komunistycznych równie¿ dowodzi, ¿e
czasem masowe protesty w Polsce prze-
ciwko prze�ladowaniom Polaków i pol-
skiego duchowieñstwa przynosi³y po¿¹-
dane efekty. Z jednej strony, w³adcy
Rosji d¹¿yli do tego, aby spo³eczno�æ
polsk¹ na tych terenach pozbawiæ du-
chowieñstwa i inteligencji. Ten cel sta-
rali siê osi¹gn¹æ nie tylko metod¹ zbrod-
ni, ale niekiedy tak¿e - aby poprawiæ
swój wizerunek, np. w ¿ydowskich �ro-
dowiskach Stanów Zjednoczonych i
Europy Zachodniej - wydalali �wrogów
narodu, szpiegów, lub bur¿ujów� poza
granice Rosji sowieckiej.

Tymczasem ks. Czuj w dalszym ci¹-
gu spotyka³ siê ze swymi wyborca-

mi. 26 sierpnia 1924 r. przyby³ do Przy-
borowia. Mówi³ tam o mo¿liwo�ci zawar-
cia sojuszu politycznego stronnictw
ludowych (w tym � Piasta�) z narodo-
wymi i chrze�cijañskimi demokratami.
Jednak nikt z uczestników tego wiecu
nie wierzy³ w trwa³o�æ takiej koalicji.

Natomiast 17 maja 1923 r. podpisano
porozumienie miêdzy endecj¹, chrze�ci-
jañsk¹ demokracja i �Piastem�, a uk³ad
ten postanowi³o wspieraæ Stronnictwo
Chrze�cijañsko-Narodowe oraz SKL.
Na mocy tego porozumienia, 28 maja
1923 r., utworzono rz¹d Wincentego
Witosa, sk³adaj¹cy siê z cz³onków pol-
skich stronnictw politycznych. Ten
uk³ad polityczny, bêd¹cy równie¿ odpo-
wiedzi¹ na zbrodnie bolszewickie, zwa-
ny Paktem Lanckoroñskim odrzuci³a
Narodowa Partia Robotnicza, a sprze-
ciwiali siê mu zwolennicy Józefa Pi³sud-
skiego, socjali�ci, komuni�ci i mniejszo-
�ci narodowe. Najwiêkszym sukcesem
cz³onków tej koalicji by³o uzgodnienie
zasad reformy rolnej i przeznaczenie na
ten cel 2 milionów hektarów ziemi, po
200 000 ha przez 10 lat.

Jednak brak znacz¹cych sukcesów go-
spodarczych, liczne afery i gwa³tow-

na inflacja (we wrze�niu za dolara p³a-
cono 249 000 marek polskich, a 31 pa�-
dziernika ju¿ 1 612 000) uniemo¿liwia³a
dzia³alno�æ gospodarcz¹ i normaln¹
egzystencjê robotników, ludno�ci wiej-
skiej i inteligencji. Na terenie powiatu
brzeskiego upad³y albo zaprzesta³y

dzia³alno�ci wszystkie Spó³dzielnie
Oszczêdno�ci i Po¿yczek, Kó³ka Rolni-
cze i ich sk³adnice, a nawet sklepy. Za-
przesta³y dzia³alno�ci tak¿e inne insty-
tucje wiejskie. Podobnie by³o w ca³ym
kraju. Je¿eli do tego dodamy terrory-
styczn¹ i destrukcyjn¹ dzia³alno�æ Ko-
munistycznej Partii Robotniczej Polski
(eksplozja materia³ów wybuchowych w
Cytadeli warszawskiej, czy zabójstwo
£uczaka przez terrorystê Engela, za to
¿e rozpozna³ on zamachowców), to doj-
dziemy do wniosku, ¿e artyku³y w �Lu-
dzie Katolickim� i w �Pia�cie� odzwier-
ciedla³y tragiczn¹ sytuacjê w Polsce i
narastaj¹ce niezadowolenie i napiêcie
spo³eczne.

W tej sytuacji 3 listopada PPS og³o-
si³ strajk powszechny, który zy-

ska³ du¿e poparcie niezadowolonych. 6
listopada, mimo zakazu zgromadzeñ
wydanego przez wojewodê krakowskie-
go, robotnicy zaczêli siê gromadziæ przed
Domem Robotniczym PPS w Krakowie.
W ca³ym mie�cie sta³y kordony policji i

wojska, ale panowa³ spokój i porz¹dek.
Nagle z rejonu Hotelu Krakowskiego
pad³o kilka prowokacyjnych strza³ów.
Wówczas policja zaczê³a strzelaæ, a ro-
botnicy zabrawszy czê�æ broni ustawio-
nej przez ¿o³nierzy 16. Pu³ku Piechoty
w koz³y (202 karabiny i amunicjê) roz-
broili wojsko i policjê. Wtedy przeciw-
ko robotnikom skierowano 8. Pu³k U³a-
nów. W czasie tych wypadków zginê³o
kilkadziesi¹t osób, g³ównie z obu wspo-
mnianych pu³ków. Istniej¹ podejrzenia,
¿e pi³sudczycy nie byli obojêtni wobec
tych wydarzeñ. 15 czerwca 1924 r.
�Piast� wyja�nia³, ¿e w wypadkach kra-
kowskich zginê³o 3 oficerów i 11 szere-
gowych oraz 101 ¿o³nierzy i 38 policjan-
tów zosta³o rannych. Ponadto w
walkach poleg³o 18 cywilów, a kilkudzie-
siêciu zosta³o rannych. T³um zdoby³ 8
karabinów maszynowych i samochód
pancerny. Równocze�nie dosz³o do
krwawych staræ w Borys³awiu i Tarno-
wie. W Krakowie dopiero mediacja po-
s³ów Emila Bobrowskiego, Zygmunta
Klemensiewicza i Zygmunta Marka,
odwo³anie strajku (7 listopada) i wyco-
fanie wojska przywróci³o spokój.

c.d.n.
MARIAN STOLARCZYK
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Na nim wszak sta³ niegdy� ratusz - sie-
dziba brzeskich w³adz samorz¹dowych,
otoczony kupieckimi kramami i jatka-
mi oraz prêgierz - symbol w³adzy s¹-
downiczej. W otaczaj¹cych go domach
znajdowa³y siê warsztaty tutejszych
rzemie�lników, a przy pó³nocno-wschod-
nim jego naro¿niku wzniesiony zosta³
drewniany zrazu, za� od XV wieku
murowany, ko�ció³ parafialny pod we-
zwaniem �w. Jakuba. Rynek by³ tak¿e
miejscem cotygodniowych i dorocznych
jarmarków, ró¿nych festynów i zgroma-
dzeñ mieszkañców miasta. Ale gdy na
prze³omie XVIII i XIX w. zaborcze w³a-
dze austriackie doprowadzi³y do upad-
ku miejskiego samorz¹du, a potem na-
kaza³y zburzenie ratusza utraci³ on
nieco na znaczeniu. Od tego czasu za-
cz¹³ siê proces jego degradacji trwaj¹cy
do drugiej po³owy XIX w. kiedy to za-
czê³y powstawaæ przy nim murowane
ju¿, piêtrowe kamieniczki, a w jego s¹-
siedztwie wa¿ne obiekty administracyj-
ne: starostwa, s¹du, policji. A chocia¿
po wielkim po¿arze miasta w 1904 roku
spalone domy odbudowano i wzniesio-
no nowe, ³adne kamieniczki o eklektycz-
nym i secesyjny wystroju fasad, to jed-
nak nowy ratusz, a w³a�ciwie siedzibê
magistratu postawiono, ju¿ nie w Ryn-

ie trzeba wiele zachodu - wystarczy podj¹æ krótki spacer - by zobaczyæ
jak dzisiaj wygl¹da i czym jest teraz brzeski Rynek. Za³o¿ony wraz
z miastem w drugiej po³owie XIV wieku, jako o�rodek polokacyjnego
planu przestrzenno-funkcjonalnego, przez wieki ca³e na nim skupia³o siê
¿ycie spo³eczne i gospodarcze jego mieszkañców.

N

do reanimacji miasta
ku, lecz w pewnym od niego oddaleniu
- przy ulicy Ko�ciuszki. Z czasem plac
rynkowy niemal zupe³nie opustosza³.
Pozosta³a na nim tylko samotna figura
�w. Floriana, ufundowana przez miesz-
czan brzeskich w 1731 roku. Dooko³a
niego za� wegetowa³y maleñkie sklepi-
ki, w których sprzedawano przys³owio-
we szwarc, myd³o i powid³o. Tak by³o
a¿ do drugiej po³owy minionego stule-
cia.

Wtedy to który� z �m¹drych�, wykszta³-
conych inaczej, ówczesnych partyjnych
decydentów, umy�li³ sobie, by przekszta³-
ciæ wnêtrze brzeskiego rynku w zielone
plantacje wzorowane na plantach kra-
kowskich. Zaraz potem zerwano bruki
pokrywaj¹ce ca³y plac rynkowy, a w ich
miejsce posiano trawê, obok kilku przed-
wojennych jeszcze drzewek posadzono
kilkana�cie nowych, a w miejscu, w któ-
rym do pocz¹tków XX w. sta³ kamienny
�wiêty Florian, ustawiono olbrzymi¹
piwn¹ beczkê ozdobion¹ trzema wyciê-
tymi z blachy koz³ami, z umieszczony-
mi na nim napisami reklamuj¹cymi pa-
pierosy �Sport� i piwo... �Kryszta³�.
Rezultaty realizacji niewczesnego po-
mys³u jakiego� upiêkszacza ju¿ w po³o-
wie lat sze�ædziesi¹tych zaczê³y byæ a¿
nadto widoczne: historyczne serce mia-
sta, g³ówny o�rodek ¿ycia spo³ecznego,
jego mieszkañców, zacz¹³ przypominaæ
park. Coraz mniej by³o wolnej prze-
strzeni, a coraz wiêcej rozrastaj¹cych
siê w górê i na boki drzew, przys³ania-
j¹cych zabytkowe kamieniczki. Pó�niej
dosz³y jeszcze nowe nasadzenia. Poja-
wi³y siê srebrzyste �wierki i brzozy, któ-
re dzisiaj maj¹ ponad dwadzie�cia me-
trów wysoko�ci, a nadto ró¿ne krzewy
ozdobne i wysokie ¿ywop³oty. Architek-
tura za� znik³a prawie ca³kowicie - na-
wet okaza³a bry³a i wie¿a gotyckiego
ko�cio³a �w. Jakuba.
W czasach, gdy ulice Ko�ciuszki i G³o-
wackiego by³y odcinkami miêdzynaro-
dowej drogi E40, a przez Rynek codzien-
nie przetacza³o siê tysi¹ce samochodów,
problem jego uparkowienia zdawa³ siê
nie istnieæ. Ale po wybudowaniu i
otwarciu po³udniowej obwodnicy ruch
tranzytowy w mie�cie zamar³, a Rynek
nagle opustosza³: nie tylko samochodów
na nim uby³o, ale i ludzi. Pozosta³ ju¿
tylko ³adnie wygl¹daj¹cy w promieniach

Wstêp

2003

1915



25

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNYpa�dziernik  2003

        

Co jest grane
w kinie �Ba³tyk�

BRZESKO PRZYSZ£O�CI

s³oñca, lecz pusty park, którego jedy-
nymi bywalcami s¹ lumpy i pijaczko-
wie, obsiaduj¹cy przes³oniête ¿ywop³o-
tami ³aweczki. Dopiero teraz okaza³o siê,
jak wielkim nieporozumieniem by³a lo-
kalizacja tego parku akurat w tym w³a-
�nie miejscu. Nie ma bowiem w Ma³o-
polsce drugiego miasta o �redniowiecznej
metryce i dobrze zachowanym czterna-
stowiecznym uk³adem przestrzenno-
funkcjonalnym, od Krakowa poczynaj¹c
na maleñkiej Lanckoronie czy Czchowie
koñcz¹c, które mia³oby park zamiast
placu rynkowego.
Jest te¿ i inny jeszcze problem z tym
naszym rynko-parkiem, który w obec-
nym swym kszta³cie nie nadaje siê do
pe³nienia roli atrakcji turystycznej jako
zespó³ zabytkowej zabudowy, jako ¿e
gêsta zieleñ przes³ania najcenniejsze
nawet obiekty, ani do w³a�ciwego, mo-
g¹cego przyci¹gaæ mieszkañców miasta
i turystów zagospodarowania. Dlatego
w³a�nie nie ma tu przytulnych kawia-
renek, ma³ych barów, serwuj¹cych miej-
scowe specja³y, przyzwoitej piwiarni czy
winiarni, klubów, czytelni prasy, skle-
pików z czym� co tylko tutaj mo¿na by

3-7 pa�dziernika, godz. 18.15
KULOODPORNY USA/15
l
Re¿yseria: Paul Hunter; wystêpuj¹:
Chow Yun-Fat, Seann William Scott,
Jaime King, Karel Roden.
Film zaczyna siê w czasie drugiej woj-
ny �wiatowej w Tybecie. Akcja toczy siê
wokó³ tajemniczego zwoju, którego
przeczytanie daje w³adzê nad �wiatem i
wieczn¹ m³odo�æ. Chce go zdobyæ sta-
ruszek hitlerowiec i dlatego przez 60 lat
goni po ca³ym �wiecie tybetañskiego
mnicha strzeg¹cego tajemnicy.

10-14 pa�dziernika, godz. 18.15
FORMU£A        USA, KANADA/15 l
Re¿yseria: Ronny Yu; wystêpuj¹: Sa-
muel L. Jackson, Robert Carlyle.
Elmo McElroy, kiedy� utalentowany
student chemii, zawodowo zajmuje siê
wytwarzaniem narkotyków. W³a�nie
opracowa³ recepturê która mo¿e staæ
siê przebojem na rynku. Jego szef, The
Lizard chce sprzedaæ cudowny proszek
najpotê¿niejszej szajce dealerów na
�wiecie i zarobiæ miliony. Jednak McEl-
roy, który od d³u¿szego czasu chce wy-
cofaæ siê z bran¿y, ma inne plany...

17-21 pa�dziernika, godz. 18.15
REKRUT           USA/15 l
Re¿yseria: Roger Donaldson; wystê-
puj¹: Al Pacino, Collin Farrell.
Inteligentny i b³yskotliwy James (Co-
lin Farrel) zostaje zwerbowany do CIA.
W szkoleniach pomaga mu starszy in-
struktor Walter (Al Pacino). Gdy Agen-
cja otrzymuje zadanie zdemaskowania
szpiega we w³asnych szeregach, po-
jawia siê szansa na awans.

24-28 pa�dziernika, godz. 18.15
KSIÊGA D¯UNGLI USA/film anim.
Re¿yseria: Stave Trenbirth.
Animowana ekranizacja przygód indyj-
skiego ch³opca, wychowanego w�ród
wilków. Obecnie Mowgli dorasta
w ludzkiej rodzinie, ale têskni za przyja-
ció³mi z buszu. Na Mowgliego czekaj¹
w d¿ungli nie tylko nied�wiadek Ballo
i pantera Bagheera, ale tak¿e okrutny
tygrys Shere Khan. Scenariusz na pod-
stawie powie�ci Rudyara Kiplinga.

u�wiadczyæ, i dla czego warto by zje-
chaæ z obwodnicy. A jest przy Rynku
oraz s¹siaduj¹cych z nim uliczkach do�æ
miejsca i na ogródki kawiarniane, i na
kino studyjne czy salkê teatraln¹, na
urz¹dzone ze smakiem pokoje go�cin-
ne, a nawet na ma³e hoteliki i na miej-
skie muzeum.
Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e w³a�nie teraz,
gdy Brzesko wesz³o w kolejny etap swe-
go rozwoju, a nied³ugo stanie siê bardzo
znacz¹cym punktem na skrzy¿owaniu
szlaków zag³êbia turystycznego, jakim
ma byæ województwo ma³opolskie, w³a-
dze miasta podjê³y dzia³ania d¹¿¹ce do
reanimacji i uatrakcyjnienia jego histo-
rycznego centrum. Opracowany zosta³
ju¿ program owego przedsiêwziêcia, któ-
ry bêdziemy starali siê, punkt po punk-
cie, zaprezentowaæ. Zapewniam, i¿ jest
on w równym stopniu interesuj¹cy co
realny. Jednak¿e by móg³ zostaæ zreali-
zowany, konieczne jest, aby zyska³ apro-
batê i poparcie brzeskiej spo³eczno�ci
oraz dysponentów �rodków pomocowych
Unii Europejskiej, o które zabiega bur-
mistrz Jan Musia³.
Tekst i foto: ANDRZEJ B. KRUPIÑSKI
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DANE OSOBISTE
Najwcze�niejsze wspomnienie pi³-
karskie...
Mistrzostwa �wiata w 1994 roku i pu-
charowe mecze Barcelony.
Jak zaczê³a siê przygoda z pi³k¹?

W�ród kibiców Okocimskiego nie s³abn¹ apetyty na powrót dru¿yny pi³karskiej do III ligi. Zatrudniono trenera
Andrzeja Iwana, a zespó³ wzmocniono przed sezonem kilkoma nowymi zawodnikami. W�ród nich znale�li siê Piotr
Stawarczyk - podpora defensywy oraz Krzysztof Palej - strzelec wyborowy. Czy, maj¹c takich graczy w sk³adzie,
OKS uzyska upragniony awans?

PIOTR
STAWARCZYK

WIARA I NADZIEJA
Najwiêksza nadzieja
Stawiam na pi³kê no¿n¹. No, i oczywi-
�cie rodzina.
Okocimski...
Klub, który pomo¿e mi wybiæ siê wy¿ej.
Sportowe marzenie...
Byæ znanym pi³karzem, zagraæ w I li-
dze, niekoniecznie polskiej. Marzê tak-
¿e o wystêpach w koszulce z orze³kiem
na piersi.

ZAINTERESOWANIA I HOBBY
Wolny czas spêdzam najchêtniej...
Spotykaj¹c siê ze znajomymi.
Lubiê...
Relaksowaæ siê w samotno�ci. Lubiê te¿
pracowaæ na komputerze.
Podziwiany sportowiec...
Roberto Carlos. Sprawia wra¿enie
skromnego cz³owieka, a przecie¿ jest
gwiazd¹ �wiatowej pi³ki. Nie zapomi-
na o miejscach, w których zaczyna³ pi³-
karsk¹ karierê. Imponuje mi jego pro-
fesjonalizm.
Pasja ¿yciowa
W tej chwili pi³ka no¿na. Powoli moj¹
pasj¹ staje siê jazda samochodem.
Kibicujê...
Wi�le Kraków, Barcelonie, reprezenta-
cji Polski i Holandii.

Najwierniejsi kibice to...
¯ona i mama.

WIARA I NADZIEJA
Najwiêksza nadzieja
Moje dziecko.
Okocimski...
To klub, w którym czujê siê kapital-
nie. Mam nadziejê, ¿e wywalczymy
upragniony awans do III ligi.
Sportowe marzenie...
Zostaæ królem strzelców IV ligi.

ZAINTERESOWANIA I HOBBY
Wolny czas spêdzam najchêtniej...
Z ¿on¹ i córk¹. Ale ci¹gle jest go za
ma³o.
Lubiê...
Pracowaæ na komputerze, ogl¹daæ
w telewizji sport.
Podziwiany sportowiec...
Ruud Van Nistelrooy.
Pasja ¿yciowa
Co za pytanie? Pi³ka no¿na!
Kibicujê...
Swojej dru¿ynie i Realowi.

Kiedy by³em uczniem szko³y podstawo-
wej, ojciec zaprowadzi³ mnie na trening
Wis³y.
Moj¹ mocn¹ stron¹ jest...
Psychika, warunki fizyczne, dobra gra
g³ow¹.
Najbardziej muszê pracowaæ...
Nad technik¹.
Najmilsza chwila na boisku...
By³o ich wiele, jednak zawsze patrzê do
przodu, nie ogl¹dam siê za siebie.
Rytua³ przed ka¿d¹ gr¹...
Raczej nie mam, chocia¿ na boisko za-
wsze wchodzê praw¹ nog¹.
Decyzja, której ¿a³ujê...
Nie ¿a³ujê niczego.

OTOCZENIE
Co ceni¹ w Tobie przyjaciele
Poczucie humoru.
O co pomawiaj¹ Ciê wrogowie
Nie wiem, nie dbam o to.
Dozgonnie wdziêczny jestem...
Przede wszystkim rodzicom, zawsze s¹
obecni na moich meczach. Wdziêczny
jestem trenerom - Dariuszowi Wójtowi-
czowi i Markowi Motyce. Nie zapomi-
nam tak¿e o Andrzeju Iwanie, który mi
zaufa³ i da³ szansê gry w Okocimskim.
Najwierniejsi kibice to...
Moi rodzice.

DANE OSOBISTE
Najwcze�niejsze wspomnienie pi³-
karskie...
Mistrzostwa �wiata w 1982 roku.
Jak zaczê³a siê przygoda z pi³k¹?
W pi¹tej klasie �podstawówki� trafi³em
do Unii Tranów.
Moj¹ mocn¹ stron¹ jest...
Strzelanie bramek.
Najbardziej muszê pracowaæ...
Moj¹ s³ab¹ stron¹ jest psychika, za bar-
dzo siê denerwujê. Muszê te¿ poprawiæ
uderzenia pi³ki g³ow¹.
Najmilsza chwila na boisku...
Hat-trick jest czym� wyj¹tkowym.
Rytua³ przed ka¿d¹ gr¹...
Nie mam, ale zawsze siê ¿egnam.
Decyzja, której ¿a³ujê...
Tego, ¿e nie zagra³em w I lidze.

OTOCZENIE
Co ceni¹ w Tobie przyjaciele
Moj¹ osobowo�æ.
O co pomawiaj¹ Ciê wrogowie
Nie zastanawia³em siê nigdy nad tym.
Dozgonnie wdziêczny jestem...
Rodzicom, za ca³okszta³t.

KRZYSZTOF
PALEJ

Im wiêksza
kultura poza

boiskiem,
tym wiêksza

na boisku.

Zdrowie przed-
k³adam ponad

wszystko.

  (Oprac. £P)
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SPORT

OD BRAMKI...

...DO BRAMKI

3 wrze�nia
Glinik Gorlice - OKOCIMSKI 1:3 (0:1)
Bramki dla OKS-u: Bryl 45, 63, Sacha 79.
OKOCIMSKI: Szuba - Policht, Dziêcio-
³owski, Stawarczyk, Sacha - Bryl, Pa-
chota (74 Okas), Musia³ (86 Kostec-
ki), Manelski (80 Kulka) - Rojkowicz
(65 Seidler), Palej.
9 wrze�nia
OKOCIMSKI - Orkan Szczyrzyc
3:0 (0:0)
Bramki: Dru¿kowski 62, Palej 69, Roj-
kowicz 89.
OKOCIMSKI: Szuba - Stawarczyk,
Dziecio³owski, Sakowicz, Policht - Bryl,
Jag³a, D. Sacha, Musia³ (56 Dru¿kow-
ski) - Palej (80 Rojkowicz), Pachota.
13 wrze�nia
Wierchy Rabka - OKOCIMSKI
0:2 (0:1)
Bramki: Fudala 2 (samob.), Palej 56.
OKOCIMSKI: Szuba - Policht, Dziêcio-
³owski (52 Jag³a), Sakowicz, Stawar-
czyk - Manelski, Musia³ (72 Kostecki),
Sacha, Bryl - Pachota (46 Okas), Palej
(77 Rojkowicz).
17 wrze�nia
OKOCIMSKI - Lubañ Maniowy
4:3 (3:2)
Bramki dla OKS-u: Musia³ 19, Pacho-
ta 43, Dziêcio³owski 45, Manelski 82.
OKOCIMSKI: Szuba - Policht, Dziecio-
³owski, Sakowicz (22 Jag³a), Stawar-
czyk - Musia³ (80 Kostecki), Sacha,
Manelski, Bryl - Pachota, Palej (80
Rojkowicz).
21 wrze�nia
Huragan Waksmund - OKOCIMSKI
0:3 (0:0)
Bramki: Palej 63, 73, Sacha 79
OKOCIMSKI: Szuba - Policht, Sako-
wicz, Stawarczyk - Musia³ (46 Kostec-
ki), Manelski, Dziêcio³owski, Sacha,
Pachota (71 Okas) - Palej (75 Rojko-
wicz), Bryl (66 Jag³a).
27 wrze�nia
OKOCIMSKI - Kolejarz Stró¿e 3:1 (2:0)
Bramki dla OKS-u: Palej 6, 13, Sacha 50.
OKOCIMSKI: Szuba - Policht, Dziêcio-
³owski, (63 Jag³a), Sakowicz, Stawar-
czyk - Musia³ (60 Kostecki), Manelski,
Sacha, Bryl (70 Rojkowicz) - Pachota,
Palej (77 Seidler).

W tabeli po 11 kolejkach. 1. Okocim-
ski - 28, 2. Unia Tarnów - 28, Kole-
jarz Stró¿e - 26, Poprad Minerale
Muszyna - 21, BKS Bochnia -
19 punktów.

WYNIKI mistrzostw powiatu brzeskie-
go w tenisie o puchar starosty Grzego-
rza Wawryki:
Pocz¹tkuj¹cy - najm³odsi:
1. Karol Opi³a, 2. Maria Topolska, 3. Ra-
dos³aw Góra
Pocz¹tkuj¹cy - grupa �rednia:
1. Maciej Topolski, 2. Mateusz �wi¹tek,
3. Micha³ Jakubowski
Pocz¹tkuj¹cy - grupa starszych:
1. Olaf Maciejowski, 2. Kinga Biel, 3.
Magdalena Wawrykiewicz
Gra pojedyncza ch³opców do 12 lat:
1. Piotr Nowak, 2. Dominik Wi�niowski,
3. Grzegorz Zorek
Gra pojedyncza dziwcz¹t do 12 lat:
1. Monika Wiecha, 2. Gabriela Góra, 3.
Anna Topolska
Gra pojedyncza ch³opców do 18 lat:
1. Bart³omiej Nowak, 2. Przemys³aw
Brzyk, 3.Tomasz Ko�ció³ek oraz Mariusz
Fija³kowski
Gra pojedyncza dziewcz¹t do 18 lat:
1. Magdalena Wiecha, 2. Anna Wójciak,
3. Anna Bujak
Gra pojedyncza - kobiety:
1. Joanna Fidelus, 2. Magdalena ¯urek-
Opi³a, 3. Anna M¹dra
Gra pojedyncza - mê¿czy�ni:
1. Jacek Wawrykiewicz,  2. Andrzej Gar-
dziel, 3. Jacek Fidelus
Gra podwójna kobiet:
1. Magdalena Opi³a - Anna Gibes,
2. Magdalena Kostecka - Beata Dadej,
3. Joanna Fidelus - Gra¿yna Góra
Gra podwójna mê¿czyzn:
1. Sebastian Woda - Zdzis³aw Grzegorzek,
2. Józef Zydroñ - Antoni Bulowski, 3. An-
drzej Gardziel -  Wies³aw Gibes.
W mistrzostwach uczestniczy³o 70 zawod-
ników i zawodniczek.

STOWARZYSZENIE Mi³o�ników Ziemi
Okocimskiej by³o organizatorem wakacyj-
nego turnieju pi³karskiego. Rozgrywki pro-
wadzone by³y w trzech kategoriach wieko-
wych: seniorów, szkó³ gimnazjalnych oraz
szkó³ podstawowych. Zmagania sportowe
zajê³y uczestnikom zawodów niemal dwa
miesi¹ce. W kategorii seniorów, po zaciê-
tej rywalizacji, pierwsze miejsce wywalczy-
³a dru¿yna FC Siata, wyprzedzaj¹c ekipy
Blokersów, Dworu i Reszty, Pumy, Fraje-
rów oraz Weteranów. Wszystkie zespo³y ro-
zegra³y po piêæ meczów systemem �ka¿dy
z ka¿dym�. Nie mniej emocji wzbudzi³a ry-
walizacja w kategorii szkó³ gimnazjalnych.
Losy pierwszego miejsca do ostatniego me-
czu by³y niepewne. Dopiero w finale zespó³
Naukowców pokona³ dru¿ynê A3, zapew-

niaj¹c sobie tym samym zwyciêstwo w ca-
³ym turnieju.
Do rozgrywek przyst¹pi³y tak¿e cztery
dru¿yny, w których sk³adzie wystartowa-
li uczniowie szkó³ podstawowych. Ju¿ po
pierwszych meczach w tej kategorii lide-
rowa³ zespó³ A2 i równie¿ na pierwszym
miejscu zakoñczy³ zmagania. Najlepsi
uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rze-
czowe ufundowane przez Stowarzyszenie
Mi³o�ników Ziemi Okocimskiej. Blisko
dwumiesiêczny pi³karski �maraton� by³
pierwszym w Okocimiu organizowanym
na tak du¿¹ skalê i cieszy³ siê niebywa-
³ym powodzeniem.

12 WRZE�NIA na stadionie Okocimskie-
go odby³ siê mecz pi³karski, pomiêdzy dru-
¿ynami oldbojów krakowskiej Wis³y i Oko-
cimskiego Brzesko. Zwyciê¿yli go�cie,
aplikuj¹c miejscowym a¿ siedem bramek.
Gospodarze odpowiedzieli dwoma trafie-
niami. W krakowskiej jedenastce wyst¹-
pili miedzy innymi: Zdzis³aw Kapka, Ka-
zimierz Kmiecik, Andrzej Iwan, a tak¿e do
niedawna podpora pierwszej dru¿yny Bia-
³ej Gwiazdy, Bogdan Zaj¹c. W zespole go-
spodarzy wyst¹pili m.in: Mariusz Marek,
Bogdan Szot, Ireneusz Salamon, Ma-
rek Kotfis, Andrzej Gardziel, a tak¿e
prezesa OKS-u Szczepan Zydroñ.

W WOLI DÊBIÑSKIEJ przy Zespole Szkó³
powsta³ Klub Olimpijczyka �Champions�. Ma
on formê stowarzyszenia. Klub Olimpijczy-
ka zamierza podejmowaæ liczne akcje, miê-
dzy innymi organizowaæ spotkania ze spor-
towcami i dzia³aczami ruchu olimpijskiego,
organizowaæ konkursy oraz popularyzowaæ
wydawnictwa o tematyce sportowej.

BRZESCY KRÊGLARZE TKKF �So-
kó³� wrócili z tarcz¹ z wyjazdowego me-
czu superligi krêglarskiej z KS Pilica To-
maszów. Sukces tym wiêkszy, ¿e
brzeszczanie, wystêpuj¹c w mocno os³abio-
nym sk³adzie, pokonali aktualnie trzeci¹
dru¿ynê w kraju. Zespó³ wyst¹pi³ w sk³a-
dzie: Stanis³aw Tomczyk, Krzysztof So-
ból, Mariusz Szuba, Tomasz Soból.

W BORZÊCINIE zosta³ zorganizowany
Gminny Turniej Szachowy o puchar pre-
zesa klubu sportowego Sokó³. Zawody ro-
zegrano w dwóch kategoriach wiekowych.
W najm³odszej grupie zwyciê¿y³ 11-letni
Norbert Ostrowski, przed King¹ Swor-
niowsk¹ oraz Tomaszem P³anet¹.
W�ród starszych najlepszym okaza³ siê
Dawid P³aneta, wyprzedzaj¹c Sewery-
na Kryziê i Mieczys³awa Pilcha.

W DRODZE
DO TRZECIEJ LIGI...
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- W lipcu osi¹gn¹³ Pan swój najwiêk-
szy sukces, zdobywaj¹c tytu³ wicemi-
strza Polski. Jak zaczê³a siê Pana
przygoda z wêdk¹?
- Wêdkarstwo to taka dziedzina sportu,
w której wzloty przeplataj¹ siê z upadka-
mi. Jako kilkunastoletni ch³opiec, prze-
bywaj¹c na wakacjach u dziadka, zaczy-
na³em od ³owienia p³otek, okoni, linów i
leszczy. Do Ko³a Wêdkarskiego w Brze-
sku wst¹pi³em, bêd¹c w drugiej klasie
ogólniaka. Ale do 1997 r. o wêdkarstwie
sportowym nie wiedzia³em  prawie nic.
Kiedy jednak zacz¹³em je�dziæ na ryby w
towarzystwie kolegów z brzeskiego ko³a,
którzy startowali i odnosili sukcesy w za-
wodach okrêgowych, coraz bardziej wci¹-
ga³em siê w ten sport. Podpatrywa³em ko-
legów, kupowa³em coraz lepszy sprzêt,
czyta³em literaturê i pisma specjalistycz-
ne, sporo sam trenowa³em nad wod¹.
W 1997 r. wystartowa³em w zawodach na-
szego ko³a, a nastêpnie jako jego repre-
zentant w zawodach okrêgowych, w któ-
rych zaj¹³em 3. miejsce. Na dobre
po³kn¹³em wêdkarskiego bakcyla rok pó�-
niej, kiedy zdoby³em puchary Gazety Kra-
kowskiej oraz Dziennika Polskiego. Star-
towa³em w kolejnych zawodach
okrêgowych i zajmowa³em czo³owe miej-
sca. W 1999 r. zosta³em mistrzem okrêgu
tarnowskiego, co da³o mi prawo startu w
mistrzostwach Polski. Dopiero tam spo-
tka³em siê z prawdziwymi tuzami tego
sportu i przekona³em siê, jak du¿o mi do
nich brakuje. Postanowi³em jeszcze wiê-
cej siê uczyæ i trenowaæ, a okazj¹ do tego
by³y m.in. ogólnopolskie zawody Grand
Prix, w których startowa³em jako zawod-
nik nowo za³o¿onego Klubu Wêdkarstwa
Sportowego �Barbus�. Od 2000 r. znala-
z³em siê w klubie �Gutmix� Radom. Star-
towa³em w towarzystwie dru¿ynowych wi-
cemistrzów �wiata. £owi³em z najlepszymi
wêdkarzami w Polsce - Edmundem Gut-
kiewiczem, Bogus³awem Brudem, braæmi
Andrzejem i Krzysztofem Bukrakami. W
tym samym roku startowa³em w mistrzo-
stwach Polski na Turawie pod Opolem,

Utopiony
w szampanie
Ze znanym brzeskim stomatologiem - Kazimierzem Kozio³em,
aktualnym wicemistrzem Polski w wêdkarstwie sp³awikowym

- rozmawia Ryszard Cuber

gdzie w zaj¹³em wysokie 8. miejsce. Ju¿
wtedy mog³em zostaæ mistrzem Polski,
lecz brak do�wiadczenia sprawi³, ¿e �spi-
na³em� du¿o ryb (ryby zrywa³y siê pod-
czas holowania). Startowa³em te¿ w za-
wodach Grand Prix i w zwi¹zku ze
zdobywanymi w ka¿dych zawodach punk-
tami mia³em prawo startu w mistrzo-
stwach Polski. W nich bywa³o ró¿nie, nie
zawsze by³em najlepiej przygotowany do
zawodów.
- Brakowa³o czasu?
- Nie mog³em przecie¿ zrezygnowaæ z pra-
cy zawodowej. Powsta³ dylemat, czy w ogó-
le bawiæ siê w wêdkowanie. Zatraci³em
motywacjê i pewnie da³bym sobie spokój
z kolejnymi startami, gdyby nie doping
mojej ¿ony.
- Jest kilka dyscyplin wêdkarstwa
sportowego, dlaczego wybra³ Pan
sp³awikowe?
- Rzeczywi�cie, specjalizujê siê w wêd-
karstwie sp³awikowym i w tej konku-
rencji 5 razy startowa³em w mistrzo-
stwach Polski. Jest to konkurencja,
która wymaga sporych umiejêtno�ci
technicznych, ale tak¿e wiedzy, znajo-
mo�ci biologii ryb, zanêt i przynêt wêd-
karskich. Wiedza teoretyczna i prakty-
ka musz¹ siê uzupe³niaæ. Fascynuj¹cy
jest moment, gdy sp³awik zanurza siê
w wodzie, a potem pasjonuj¹ca jest
sama walka z ryb¹.
- Czy to prawda, ¿e posiada Pan w³a-
snego trenera?
- Bardzo du¿o zawdziêczam nie¿yj¹cemu
ju¿ Jurkowi Zydroniowi oraz Wie�kowi
Zaj¹cowi, który je�dzi ze mn¹ na zawody.
Podczas rywalizacji bardzo wa¿na jest in-
formacja o tym, co dzieje siê w sektorze,
jakimi metodami ³owi¹ konkurenci i ja-
kie maj¹ osi¹gniêcia. Takie informacje s¹
niezbêdne i pomoc jest konieczna.
- Wêdkarstwo to jedyna pana pasja...
- Nie, drug¹ s¹ narty. Ale i na nie - przy
nawale obowi¹zków zawodowych - braku-
je czasu. W dodatku narty koliduj¹ z wêd-
karstwem, bo wówczas zaniedbujê przy-
gotowania do zawodów.

- Spodziewa³ siê Pan takiego wyni-
ku na ostatnich, tak udanych mi-
strzostwach Polski, które rozgrywa-
no w Krakowie, na Wi�le? Proszê
opowiedzieæ o rywalizacji.
- £owisko pozna³em do�æ dobrze, ponie-
wa¿ startowa³em tam wielokrotnie w za-
wodach o mistrzostwo Krakowa, a w ubie-
g³ym roku nawet wygra³em. Bogaty w
takie do�wiadczenia, by³em przekonany,
¿e ³owi¹c wêdk¹ tzw. �bolonk¹�, powinie-
nem osi¹gn¹æ sukces. Asekurowa³em siê
tzw. �tyczk¹�, czyli kijem 14,5 m z zesta-
wem skróconym. Ca³e dwa dni ³owi³em
jednak �bolonk¹�, czyli 7-8-metrowym ki-
jem z przelotkami, zaopatrzonym w ko³o-
wrotek z nawiniêta ¿y³k¹, sp³awikiem, ob-
ci¹¿eniem i przyponem z haczykiem.
Pierwszego dnia ³owi³em 50 m od brzegu.
Wiatr by³ bardzo silny i ca³y zestaw wa-
¿y³ 25 gr. W drugim dniu wiatr by³ mniej-
szy i ³owi³em na zestawie 15-18-gramo-
wym. Mia³em sporo kibiców z Brzeska,
którzy informowali mnie, co siê dzieje w
sektorze. Ju¿ po pierwszej godzinie pro-
wadzi³em. W po³owie zawodów zaci¹³em
prawie 3-kilogramowego leszcza, ale
urwa³em przypon. Po zerwaniu tej ryby,
d³ugo nie mia³em brania, jednak po wy-
strzeleniu z procy kulek z zanêt¹ znowu
pojawi³y siê ryby. W koñcówce mia³em spo-
rego pecha, bo wy³owi³em rybê 15 sekund
po up³ywie regulaminowego czasu. Gdy-
by mi j¹ zaliczono, by³bym mistrzem kra-
ju. Ale i tak koledzy zgotowali mi niezwy-
k³¹ owacjê. Jeszcze nigdy tak
entuzjastycznie nie fetowa³em sukcesu,
nigdy nie wylano na mnie tak du¿o szam-
pana. W takich chwilach nie my�li siê o
koñczeniu kariery...
- Za rok ¿yczê wiêc miejsca na naj-
wy¿szym podium.

Przed dekoracj¹ medalami. Na drugim
stopniu podium Kazimierz Kozio³.
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- Br¹zowy medal mistrzostw
�wiata, który zdoby³e� startuj¹c
w reprezentacyjnej dru¿ynie bia-
³o-czerwonych w kategorii junio-
rów, to Twój najwiêkszy sukces?
- Z pewno�ci¹ tak. Mistrzostwa roz-
grywano z koñcem sierpnia w Portu-
galii. By³y znakomicie zorganizowa-
ne pod ka¿dym wzglêdem. Wraz z
czterema kolegami weszli�my po
dwóch dniach trudnych zawodów na
pud³o. To by³o wielkie prze¿ycie i
nowe do�wiadczenie. £owili�my na
rzece, pozna³em ciekawe gatunki ryb,
jak choæby sumy afrykañskie. Ponad-
to, nawi¹za³em szereg interesuj¹cych
kontaktów towarzyskich.
- Jak zaczê³a siê Twoja przygoda
z wêdkarstwem?
- Kiedy by³em uczniem drugiej klasy
szko³y podstawowej, wujek wyci¹gn¹³
mnie na ryby. Spodoba³o mi siê, ale
dopiero od kilku lat zajmujê siê tym
sportem na powa¿nie.
- Dlaczego wybra³e� w³a�nie wêd-
karstwo?

Z³owiæ
afrykañskiego suma

Z brzeskim wêdkarzem, 18-letnim Sebastianem M¹czk¹,
mistrzem Polski i aktualnym medalist¹ mistrzostw �wiata,

rozmawia £ukasz Pietraszek

- Nie potrafiê tego wyt³umaczyæ. Po
prostu z³apa³em bakcyla wêdkowa-
nia i sprawia mi to wielk¹ satys-
fakcjê.
- Jak czêsto uczestniczysz w za-
wodach?
- Najwiêcej ³owi siê jesieni¹, a pre-
sti¿owe zawody, takie jak mistrzo-
stwa Polski czy mistrzostwa �wia-
ta, odbywaj¹ siê raz w roku.
Kalendarz imprez wêdkarskich jest
mocno zape³niony. Staram siê
uczestniczyæ w tych najwa¿niej-
szych. Oczywi�cie, w miarê finanso-
wych mo¿liwo�ci.
- Siedzenie nad wod¹ musi byæ
strasznie nudne. Co mo¿e poci¹-
gaæ w tym sporcie?
- Wbrew powszechnej opinii, wêd-
karstwo wcale nie jest nudne. To
spory wysi³ek, wymagaj¹cy nie-
ustannej koncentracji. To sport
wrêcz nieprzewidywalny. Nieraz, w
mgnieniu oka, trzeba podj¹æ decyzjê.
Wêdkarstwo znakomicie uczy mobi-
lizacji.

- Uwa¿asz siê za dobrego wêd-
karza?
- Na pewno mogê pochwaliæ siê pew-
nymi sukcesami. Zdobywa³em mi-
strzostwo Polski, zarówno startuj¹c
w dru¿ynie, jak i indywidualnie. No,
i ostatnio stan¹³em na podium mi-
strzostw �wiata. Ale mimo to, nigdy
nie mówi³em, ¿e jest najlepszym wêd-
karzem. Zawsze bowiem znajdzie siê
woda, która mo¿e zaskoczyæ. Nie ma
bowiem dwóch takich samych ³owisk.
- Zatem, co jest wa¿ne, aby od-
nie�æ sukces?
- Efekt koñcowy wymaga ciê¿kiej pra-
cy i sporej dawki treningu. Najwa¿-
niejsze jest, aby - mówi¹c sloganowo
- rozgry�æ wodê. Podczas zawodów
bardzo wa¿na jest taktyka. No, i oczy-
wi�cie sporo zale¿y od szczê�cia.
- Co jest Twoj¹ mocn¹ stron¹?
- Staram siê d¹¿yæ do perfekcji. Za-
wsze wszystko mam zapiête na ostat-
ni guzik. W tym spora zas³uga mo-
ich rodziców. Zawsze s³u¿¹ mi
pomoc¹, s¹ ze mn¹ na ka¿dych za-
wodach. To dziêki ich zaanga¿owa-
niu finansowemu, mogê uprawiaæ
ten, przecie¿ nietani, sport.
- Co musisz doskonaliæ?
- Nie mam zdolno�ci do podejmowa-
nia szybkich, ryzykownych decyzji.
- Czy sport ten przynosi korzy�ci
finansowe?
- Zdecydowanie nie. Nagrodami s¹
przede wszystkim puchary i dyplo-
my, niekiedy sprzêt wêdkarski. Do
tego sportu trzeba sporo dok³adaæ.
Jedna dobrej klasy wêdka kosztuje
kilkana�cie tysiêcy z³otych.
- Co lubisz poza wêdkarstwem?
- Interesujê siê sportem, lubiê p³y-
waæ, je�dziæ na rowerze.
- Jeste� w klasie maturalnej, co
dalej?
- Marzê o studiach ekonomicznych w
Szkole G³ównej Handlowej w Warsza-
wie.Dru¿yna br¹zowych medalistów M� w komplecie.
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Mieszkañcy Brzeska, tradycyjnie ju¿,
uczestniczyli w szeregu imprez, orga-

nizowanych z okazji po¿egnania lata. W so-
botê, 20 wrze�nia, w godzinach przedpo³u-
dniowych odbywa³y siê zawody sportowe:
streetball oraz siatkówka pla¿owa. Nato-
miast od godziny 14, na placu Kazimierza
Wielkiego dzieciom zapewniono dwie godzi-
ny doskona³ej zabawy. Miêdzy wystêpami
muzycznymi i tanecznymi, odbywa³y siê
konkursy, w których nagrody ufundowa³y
firma �OknoPlus� i Ma³opolska Telewizja
Kablowa. Pó�niej wyst¹pi³y zespo³y �No
Stage Diving�, dzia³aj¹cy przy Miejskim
O�rodku Kultury w Brzesku i zespó³ �The
Four Horseman� z Bochni. O 18.30 na sce-
nie pojawi³ siê krakowski zespó³ �Jazz Band
Ball Orchestra�, który na dwie godziny
zmieni³ nastrój panuj¹cy na placu. Na pew-
no te¿ zachêci³ niektórych do s³uchania
muzyki jazzowej, jak¿e innej ni¿ ta, która
do tej pory prezentowana by³a na impre-
zach plenerowych w Brzesku. Wystêpuj¹cy
w zespole Jacek Mazur pochodzi z Czcho-
wa. Jako ostatni na estradzie pojawi³ siê
zespó³ �Veto�. To nowa grupa na polskiej
scenie muzycznej, ale sk³adaj¹ca siê ze zna-
komitych muzyków. Mietek Jurecki i
Marek Raduli grali w �Budce Suflera�, a
wokalistka Ola Pokorska wystêpowa³a w
zespole Stachurskiego. Gdy dodamy do tego
m³odego perkusistê Jacka Markuszew-
skiego, to wydaje siê ¿e �Veto� ma szansê
w szybkim tempie dobiæ do czo³ówki pol-
skich zespo³ów rockowych.
Wydaje siê, ¿e i tym razem mieszkañcy na-
szego miasta bardzo dobrze siê bawili.
Miejski O�rodek Kultury serdecznie dziê-
kuje wszystkim dobrodziejom, dziêki któ-
rym tegoroczne po¿egnanie lata zosta³o zor-
ganizowane. Sponsorami byli: Carlsberg
Okocim S.A. - sponsor g³ówny, Miejskie
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej,
Ma³opolska Wytwórnia Maszyn, PKO BP
S.A., Brzeska Oficyna Wydawnicza, Firma
�Insbud�J.Niemca, Producent Okien i
Drzwi PCV �OKNOPLUS�, Bank Spó³dziel-
czy, Stacja Paliw �Jaga�, Firma �Jawor�,
Restauracja �Galicyjska�, Apteka �Vita�p.
Krupów, Apteka p. Dudziñskich, Centrum
Meblowe �U Bro¿ka� , Cech Rzemie�lników
oraz Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorców,
Euro-Gum, Logic Computers, F.H.U.P �Bo-
mas�, Zak³ad Us³ug Monta¿owych �EN-
TER�, Firma �MARK�,Telefony Brzeskie
S.A., Biuro �Partner�, Chempak, Zumec,
Hotel �August�, Brzeskie Zak³ady Komu-
nalne, Restauracja Delfinek, Euro -Studio
Edukacyjne.           MC

Po¿egnanie
lata

W dniach  19-21 br. siedmioosobowa
grupa brzeskich  harcerzy go�ci³a
w Szazhalombacie. W�ród nich znala-
z³y siê dwie gimnazjalistki i piêciu
uczniów Zespo³u Szkól Ponadgimna-
zjalnych  nr 1 w Brzesku. Polska gru-
pa zosta³a zaproszona przez wêgier-
skich harcerzy do udzia³u w imprezach
organizowanych z okazji �wiêta Baty.
M³odzie¿ wraz z opiekunk¹ druhn¹
Agnieszk¹ Ma³ek, mieszka³a u wê-
gierskich rodzin.

U wêgierskich harcerzy
W czasie trzydniowego pobytu zwie-
dzili Szazhalombattê i Budapeszt .
Brali te¿ udzia³ w zawodach w goto-
waniu. Za przyrz¹dzenie pysznych
pierogów otrzymali dyplom oraz na-
grodê specjaln¹ - puchar od radnych
miasta.
W przysz³ym roku dojdzie do rewizy-
ty - brzescy harcerze go�ciæ bêd¹ wê-
gierskich przyjació³ u siebie.

n

CO PROPONUJE MOK W NOWYM ROKU SZKOLNYM?

* naukê gry na instrumentach: fortepian, akordeon, gitara, instrumenty dête key-
bord
* kó³ko szachowe
* kó³ko teatralne
* balet
* kó³ko plastyczne
* zajêcia w dzieciêcym zespole wokalnym
* zajêcia w dzieciêcym i m³odzie¿owym zespole tanecznym
* zajêcia w Akademii Bolka i Lolka (blok programowy dla najm³odszych)
* aerobic dla pañ,
* naukê tañca towarzyskiego.

Zapraszamy dzieci, m³odzie¿ a tak¿e doros³ych do skorzystania z naszych propo-
zycji.
Jednocze�nie informujemy, ¿e istnieje mo¿liwo�æ prowadzenia innych zajêæ,
w zale¿no�ci od zainteresowañ .

Mieszkañców miasta i okolic zapraszamy do udzia³u w wernisa¿ach, promocjach
ksi¹¿ek, a tak¿e do uczestnictwa w wieczorach z kultur¹, raz w miesi¹cu organizo-
wanych w Piwnicy Brzeskiej.

Pami¹tkowe zdjêcie harcerzy obu zaprzyja�nionych miast.
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19 wrze�nia w MOK-u w ramach im-
prez �Po¿egnanie Lata� odby³o siê
otwarcie dwóch wystaw: Jana Walat-
ka i Piotra Fl¹dro, a tak¿e promocja
ksi¹¿ki Dariusza Domañskiego
�Gwiazdy kina, teatru i nie tylko�.
Licznie zgromadzonych w sali wysta-
wowej go�ci powita³ zespó³ wokalno-mu-
zyczny w sk³adzie: Iwona Miko³ajek -
solistka, Kinga Latosiñska - skrzypce

Wernisa¿e i promocja
oraz Teresa Szyd³owska - fortepian. Po
obejrzeniu wystawy nie¿yj¹cego ju¿ ar-
tysty malarza Jana Walatka, go�cie
przenie�li siê do �Piwnicy Brzeskiej�,
gdzie ogl¹dali obrazy i ceramikê m³o-
dego artysty Piotra Fl¹dro.
Swoj¹ ksi¹¿kê promowa³ te¿ w tym dniu
Dariusz Domañski, krakowianin, któ-
rego dziadkowie i matka pochodz¹ z
Brzeska.

DARIUSZ DOMAÑSKI  - urodzony w
1963 r. Autor �Gwiazd kina, teatru i nie
tylko�, szkiców i wywiadów drukowa-
nych na ³amach �Dziennika Polskiego�
i �Czasu Krakowskiego�, a teraz ukazu-
j¹cych siê jako publikacja ksi¹¿kowa.
Mieszka w Krakowie, pracuje jako geo-
log, ale tak¿e jest redaktorem rozmaitych
wydawnictw, organizatorem imprez kul-
turalnych. Autor siedmiu ksi¹¿ek, w tym
jubileuszowego albumu o Starym Te-
atrze i biografii Piotra Fronczewskiego
i Jana Nowickiego.

JAN WALATEK - urodzi³ siê 17 czerwca
1932r w Rychwa³dzie ko³o ¯ywca.
W ¯ywcu ukoñczy³ Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce, studiowa³ na Wydziale ma-
larstwa krakowskiej ASP, któr¹ ukoñczy³
w 1958 r. Do Brzeska zaprosi³ artystê ks.
Stanis³aw Pêka³a z parafii na S³otwinie.
Chcia³ bowiem, by wykona³ dekoracje do
jase³ek. W naszym mie�cie artysta po-
zna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê i tu pó�niej
osiad³ na sta³e. Jan Walatek pocz¹tko-
wo pracowa³ jako projektant i dekorator
w tarnowskim MHD (1959-1960), na-
stêpnie w brzeskim PSS�Spo³em�
(1960-1965) oraz w Technikum Ekono-
micznym i Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej (1960-1965), gdzie uczy³ liternictwa,
techniki reklamy, rysunku zawodowego,
a tak¿e prowadzi³ zajêcia �wietlicowe.
Pracowa³ równie¿ jako nauczyciel wy-
chowania plastycznego w szkole w Ja-
downikach, a od 1966 a¿ do przej�cia
na rentê w Szkole Podstawowej nr 3 w
Brzesku.Jan Walatek, oprócz pracy dy-
daktycznej, która by³a jego g³ównym �ró-
d³em utrzymania, przez ca³y czas malo-
wa³, g³ównie pejza¿e Brzeska i Beskidu
�l¹skiego, martwe natury, kwiaty, konie,
portrety, a tak¿e wykona³ liczne kopie
znanych dzie³, m.in. Józefa Che³moñskie-
go, Juliana Fa³ata, Wojciecha Kossa-
ka,W³adys³awa Podkowiñskiego. Artysta
zmar³ w Brzesku 3 listopada 1999 r.

PIOTR FL¥DRO  -  brzeszczanin, tego-
roczny absolwent Pañstwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych Nowym Wi-
�niczu. Nauka w tej szkole obudzi³a w
nim zami³owanie do tworzenia, lepie-
nia, kreacji form przestrzennych. W�ród
wystawianych w �Piwnicy Brzeskiej
prac znalaz³y siê m.in.: obrazy bêd¹ce
zapisem wra¿eñ z ró¿nych miejsc (elek-
trownie, wartsztaty), collage realizowa-
ne z zapomnianych przez ludzi i czas
przedmiotów, formy ceramiczne oraz
inne projekty. W pa�dzierniku Piotr Fl¹-
dro rozpocz¹³ studia na Akademii Sztuk
Piêknych we Wroc³awiu.

Jerzy Wyczesany opowiada o twórczo�ci Piotra Fl¹dry.        Fot. R. Cuber

Wystawa malarstwa Jana Walatka cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem brzeszczan.

Tradycj¹ sta³o siê, ¿e go�cie Miêdzynarodowej Jesieni Literackiej goszcz¹
co roku w Brzesku. Tym razem, 24 wrze�nia, mieszkañcy miasta mieli
okazjê spotkaæ siê m.in. z Ernestem Bryllem. W spotkaniu z pisarzem
uczestniczyli równie¿ uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Uro-
czysto�æ inauguracji Jesieni Literackiej Pogórza u�wietni³ wystêp zespo-
³u "Karczma przeznaczona do rozbiórki". Organizatorami tegorocznego
festiwalu poezji i prozy by³a Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
wraz z Andrzejem Grabowskim oraz w³adze samorz¹dowe miasta.

Jesienne spotkanie z Bryllem
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Ukaza³a siê, dawno oczekiwana, publi-
kacja �Towarzystwo Gimnastyczne

Sokó³ w Brzesku (1892-2003)�, pióra prof.
dr. hab. Mariana Stolarczyka. Autor,
z pochodzenia brzeszczanin, absolwent tu-
tejszego Liceum Ogólnokszta³c¹cego, wie-

Pamiêci Romów

loletni dyrektor Instytutu Historii Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, a obecnie Kierow-
nik Zak³adu Historii XIX wieku tego¿ In-
stytutu, jest cz³onkiem w³adz brzeskiego
�Soko³a�, twórc¹ wielu artyku³ów i publi-
kacji ksi¹¿kowych oraz wspó³autorem mo-
nografii Bochni, Tarnowa i Brzeska.
�Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ w
Brzesku� to niezwykle cenna, bogato ilu-
strowana wieloma archiwalnymi i wspó³-
czesnymi fotografiami, publikacja doty-
cz¹ca dziejów miasta i brzeskiego sportu.
Obejmuje ona okoliczno�ci postania �So-
ko³a� w naszym mie�cie i pierwsze lata
jego dzia³alno�ci, podstawowe za³o¿enia
organizacyjne i ideowe Towarzystwa w
latach 1901-1910, kierunki dzia³alno�ci
sportowej w mie�cie i gimnazjum w tym
okresie oraz dzieje Towarzystwa w latach
1911-1918, w II Rzeczpospolitej i w la-
tach 1939-2001. Ca³o�ci dope³niaj¹ anek-
sy, obejmuj¹ce wykazy: delegatów bior¹-
cych udzia³ w Walnym Zgromadzeniu w
1938 roku, cz³onków �Soko³a� w latach

Muzeum Okrêgowe i Gmina Miasta
Tarnowa s¹ wydawcami najnow-

szej publikacji po�wiêconej holocaustowi
Romów w czasie II wojny �wiatowej. Jej
autorem jest Adam Bartosz - dyrektor
tarnowskiego Muzeum, znany badacz
dziejów ¯ydów i Cyganów, twórca pierw-
szej i jedynej w �wiecie sta³ej ekspozycji
muzealnej po�wiêconej Romom. �Tabor pa-
miêci Romów� to w³a�ciwie album zawie-
raj¹cy oko³o 120 barwnych fotografii au-
torstwa: Adama Bartosza, Jacka Piêciaka,
Roberta Mo�dzierza i Adolfa Müllera, do-
kumentuj¹cy historiê tego przedsiêwziê-
cia i upamiêtniaj¹cy miejsca mordu cygañ-
skiej spo³eczno�ci na naszym terenie.
Idea �Taboru pamiêci Romów�, którego
organizatorami s¹ Muzeum Okrêgowe,
Centrum Kultury Romów w Tarnowie i
Pañstwowe Stado Ogierów w Klikowej,
siêga roku 1996. Wyrusza on pod koniec
lipca spod muzeum Etnograficznego w
Tarnowie, gdzie znajduje siê sta³a wysta-
wa po�wiêcona historii i kulturze Romów.
Nastêpnie barwna kolumna wozów cy-
gañskich przez Rynek, dociera pod Po-
mnik Ofiar O�wiêcimia, a nastêpnie pod
cmentarz w Krzy¿u, gdzie ka¿da z rodzin
romskich, bior¹ca udzia³ w wêdrówce, od-
daje cze�æ swoim bliskim zmar³ymi. Po-
po³udniem Tabor dociera do ̄ abna, gdzie

na miejscowym cmentarzu znajduje siê
mogi³a rozstrzelanych 49 Romów nie-
mieckich i 12 Romów wêgierskich. Na-
stêpnego dnia uczestnicy jad¹ do Szczu-
rowej, centralnego miejsca uroczysto�ci.
To tutaj o 3 nad ranem, 3 lipca 1943 r.
rozegra³ siê jeden z najwiêkszych drama-
tów tej spo³eczno�ci. Hitlerowcy pod ko-
mend¹ oberwachtmeistra SS Engelbar-
da Guzdka zwanego �katem Powi�la�
wtargnêli do romskiego osiedla, znajdu-
j¹cego siê przy drodze ³¹cz¹cej Szczuro-
w¹ z Zaborowem. Wyprowadzeni ze
swych domów Cyganie zaczêli zapamiê-
tale graæ wszystkie znane sobie melodie,
w nadziei za¿egnania niebezpieczeñstwa.
By³o to jednak ostatnie granie szczurow-
skich Romów. Po kilku godzinach zostali
oni przewiezieni na miejscowy cmentarz,
gdzie Guzdek osobi�cie wszystkich za-
strzeli³. Mord zacz¹³ od niemowl¹t i dzie-
ci, potem przysz³a kolej na matki i kobie-
ty, a na koñcu mê¿czyzn. W tym
tragicznym dniu zginê³y 93 osoby, które
pochowano we wspólnej cmentarnej mo-
gile. Po mordzie osiedle Cyganów spalo-
no, a ziemiê zaorano.
Niespe³na pó³tora miesi¹ca po owej tra-
gedii, jej inspirator i wykonawca E.
Guzdek zosta³ zastrzelony przez nie-
ustalon¹ osobê podczas zorganizowa-

O brzeskim �Sokole�

nych przez siebie do¿ynek w Otfinowie.
W 1966 r. z inicjatywy miejscowej ludno-
�ci grób Romów obudowano i wzniesiono
na nim kamienny obelisk oraz krzy¿.
Wieczorem Tabor zje¿d¿a ze Szczurowej
do Do³êgi, gdzie przy le�nej kapliczce ka-
pelan romski udziela �lubów i chrzci rom-
skie dzieci. Czwartego dnia, w drodze po-
wrotnej, Tabor zatrzymuje siê w
Borzêcinie Dolnym, gdzie spoczywaj¹
szcz¹tki 28 Romów zamordowanych w
1943 r. Jak zapewniaj¹ organizatorzy, w
najbli¿szym czasie w programie wêdrów-
ki ma znale�æ siê niedaleka Bielcza. Tam
w lipcu 1942 r. Niemcy zastrzelili 28 Ro-
mów, g³ównie z rodziny Kwieków...
Wydrukowan¹ w Brzeskiej Oficynie Wy-
dawniczej A. i R. Dziedziców publikacjê
mo¿na nabyæ m.in. w Muzeum Okrêgo-
wym w Tarnowie i jego oddzia³ach: w
zamku w Dêbnie i dworze w Do³êdze. 

1919-1939 oraz sk³ady osobowe Wydzia-
³u, Komisji Rewizyjnych S¹dów Honoro-
wych �Soko³a� w latach 1931-1939.
Wszechstronnie wykorzystany szeroki
zestaw �róde³ wytworzony w samym To-
warzystwie oraz konfrontacja tre�ci z za-
warto�ci¹ publikowanych opracowañ do-
tycz¹cych �Soko³a�, czyni pracê
pioniersk¹. Jej zalet¹ s¹ tak¿e du¿e wa-
lory spo³eczne o znacznym oddzia³ywa-
niu wychowawczym.
Wspomniana publikacja zosta³a wyda-
na przez Miejski O�rodek Kultury z fun-
duszy Urzêdu Miejskiego, a wydrukowa-
³a j¹ Brzeska Oficyna Wydawnicza.
Anonsowana ksi¹¿ka powinna znale�æ
siê na pó³ce ka¿dego mi³o�nika historii
naszego miasta, tym bardziej, ¿e odna-
le�æ w niej mo¿na swoich najbli¿szych-
dzia³aczy, sportowców, aktorów, cz³on-
ków brzeskiego TG �Sokó³�.
Monografiê mo¿na nabyæ w ksiêgarniach
i Miejskim O�rodku Kultury.

 JERZY WYCZESANY
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System zadzia³a³
DZIÊKI policyjnemu systemowi AFIS
uda³o siê policji ustaliæ sprawców w³a-
mania do sklepu spo¿ywczego w Jadow-
nikach. Co prawda do zdarzenia dosz³o
jeszcze w czerwcu, ale zebrane mate-
ria³y operacyjne pozwoli³y w sierpniu
zatrzymaæ dwóch osiemnastolatków,
którzy wcze�niej notowani byli w poli-
cyjnym systemie baz danych. Znajdo-
wa³y siê w nim odciski palców jednego
ze sprawców. Po zatrzymaniu i przes³u-
chaniu przyzna³ siê on do winy, a po-
nadto �sypn¹³� wspó³sprawcê w³amania
i kradzie¿y artyku³ów spo¿ywczych,
który równie¿ wpad³ w rêce policji.
Funkcjonariusze wykonali ogrom pra-
cy operacyjnej mimo, ¿e straty spowo-
dowane kradzie¿¹ nie by³y wielkie i
wynios³y zaledwie 140 z³.

Stra¿acy bez wytchnienia
Brzescy stra¿acy nie maj¹ chwili
wytchnienia. W okresie od 15 sierp-
nia do 16 wrze�nia interweniowali
a¿ 88 razy. Wyje¿d¿ali do  24 po¿a-
rów, 58 miejscowych zagro¿eñ oraz
6 alarmów fa³szywych.

18 SIERPNIA w Borzêcinie Górnym,
w wyniku zwarcia w instalacji elek-
trycznej, wybuch³ po¿ar stodo³y. W dzia-
³aniach ga�niczych bra³y udzia³ 2 za-
stêpy z Jednostki Ratowniczo-Ga�niczej
w Brzesku oraz 4 zastêpy OSP. Straty
oszacowano na ok. 30 tys. z³, za� urato-
wano mienie warto�ci 35 tys. z³.

25 SIERPNIA w wyniku zaprószenia
ognia powsta³ po¿ar budynku mieszkal-
nego w Bielczy. W dzia³aniach ratow-
niczych bra³y w sumie udzia³ trzy za-
stêpy stra¿aków. Straty wstêpnie
oszacowano na 5 tys. z³. Spore straty
wyrz¹dzi³ natomiast po¿ar, który stra-
wi³ stodo³ê w U�ciu Solnym. Ogieñ na
posesji pojawi³ siê 10 wrze�nia i oprócz
budynku zniszczy³ p³ody rolne i maszy-
ny. W sumie straty wynios³y 45 tys. z³.
Z kolei 13 wrze�nia w wyniku podpale-
nia przez nieustalone osoby sp³on¹³ nie-
zamieszka³y budynek w Uszwi. W tym
przypadku w³a�ciciel poniós³ straty w
wysoko�ci 15 tys. z³.

DWA pociski przeciwpancerne, nie-
mal w jednym czasie znalaz³y siê
na placach budów: na ul. Berka
Joselewicza oraz na stacji paliw
przy ul. G³owackiego. Wszystko
wskazuje, ¿e pochodz¹ one z okre-
su II wojny �wiatowej i wykopane
zosta³y w jednym miejscu. Pierw-
szy pocisk przywieziono 17 wrze-
�nia na budowê w centrum miasta.
Podczas rozrównywania piasku
wewn¹trz budynku pracownicy
natknêli siê na metalowy przed-
miot. Okaza³o siê, ¿e jest to niewy-
pa³. Teren ogrodzono, a miejsca
wokó³ pilnowa³a przez dwa dni po-
licja. Dzieñ pó�niej, 18 wrze�nia,
równie¿ z transportem piasku po-
dobny pocisk przywieziono na sta-
cjê paliw przy ul. G³owackiego w
Brzesku. Równie¿ w tym przypad-
ku procedury postêpowania by³y
podobne.
Saperzy pojawili siê dopiero 19
wrze�nia, jednak zgodnie z przepi-
sami mieli na zabezpieczenie nie-
wypa³ów 72 godziny. W tym czasie
mieszkañcy zagro¿onych budyn-
ków ¿yli w niepewno�ci. Pociski
mia³y 30 centymetrów wysoko�ci i
7 centymetrów �rednicy. - Wszyst-
ko wskazuje na to, i¿ niewypa³y

wykopane by³y w jednym miejscu i przy-
wiezione przez jedn¹ firmê transporto-
w¹. Dok³adnie musimy zbadaæ miejsce
wydobycia piasku, czy nie znajduj¹ siê
tam kolejne niespodzianki - mówi komi-
sarz Piotr Wójciak z brzeskiej policji. -
Wiadomo ponadto, ¿e jedyna piaskow-
nia w Brzesku od d³u¿szego czasu jest
ju¿ nieczynna, a wiêc trzeba dowie�æ, czy
nie dosz³o do nielegalnego wydobycia -
dodaje.
Z informacji zebranych przez policjê wy-
nika, i¿ kruszec pochodzi³ z piaskowni
przy ul. Szczepanowskiej, znajduj¹cej siê
przy tzw. ¯abiej Górze. Trwa dochodze-
nie w tej sprawie.

Dwie bomby w piasku

26 SIERPNIA, nazwany zosta³ przez
brzeskich stra¿aków �dniem chemika�.
Po po³udniu ratownicy zostali wezwa-
ni do Bielczy, gdzie trzy zastêpy JRG
zabezpiecza³y pomieszczenie domu, w
którym znajdowa³a siê prawdopodobnie
silnie truj¹ca substancja. Po dotarciu
do producenta specyfiku i ustaleniu
w³a�ciwo�ci fizyko-chemicznych stwier-
dzono, ¿e nie zagra¿a on ¿yciu i zdro-
wiu ludzi. Akcja zabezpieczania tere-
nu trwa³a jednak a¿ do poranka
nastepnego dnia.
Tego samego dnia w Przyborowiu, w
przydro¿nym rowie znaleziono 12 be-
czek z odpadami produkcyjnymi. Po
sprawdzeniu szkodliwo�ci substancji
na �rodowisko przez pracowników
WIO� w Tarnowie, beczki przekaza-
no przedstawicielom Urzêdu Gminy w
Borzêcinie.

Kolizje na drodze
28 SIERPNIA w Jurkowie dosz³o do
kolizji �poloneza� z ci¹gnikiem rolni-
czym. Nikt na szczê�cie nie zosta³ po-
szkodowany. Tyle fartu nie mieli nato-
miast uczestnicy wypadku w
Szczurowej, gdzie ci¹gnik zderzy³ siê z
�volkswagenem transporterem�, wsku-
tek czego trzy osoby musia³y poddaæ siê
opiece lekarskiej.

4 WRZE�NIA w Jasieniu, w wyniku
niedostosowania prêdko�ci do warun-
ków atmosferycznych, dosz³o do wypad-
ku dwóch samochodów osobowych. W
zdarzeniu poszkodowana zosta³a jedna
osoba. Dzia³ania dwóch zastêpów JRG
polega³y na zabezpieczeniu miejsca
st³uczki, od³¹czeniu akumulatorów oraz
uprz¹tniêciu jezdni.

Opracowa³ IW

To siê naprawdê wydarzy³o

Fot. I. Wêglowski
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Ostatniego dnia sierpnia ³¹ki miêdzy
Osiedlem Ogrodowa, a sklepem �Albert�
sta³y siê wielkim placem zabaw, têtni¹-
cym muzyk¹, gwarem i dzieciêcym
�miechem. A bawili siê wszyscy - i mali
i doro�li, bo ka¿dy móg³ znale�æ dla sie-
bie co� ciekawego.
Zmagania sportowe rozpoczê³y siê we
wczesnych godzinach porannych. W za-

wodach pi³ki siatkowej zwyciê¿y³a dru-
¿yna reprezentuj¹ca osiedle �Ko�ciusz-
ki�, natomiast w rzutach do kosza zwy-
ciê¿y³a dru¿yna z osiedla Jagie³³y.
Rado�ci co niemiara by³o podczas wy-
my�lnych konkursów: �wygryzanek z
wafli�, znajomo�ci bajek,  �hula hop�.
Najodwa¿niejsi mogli poskakaæ na
euro-jumpie. Spor¹ frekwencj¹ cieszy-

Integracyjna zabawa
6 wrze�nia odby³ siê na rancho Pasja, zorganizowany w ramach
Brzeskich Dni Rodziny, Powiatowy Piknik Integracyjny. Impreza
odby³a siê równie¿ w ramach obchodów trwaj¹cego w³a�nie
Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych. W zabawie na
�wie¿ym powietrzu wziê³o udzia³ oprócz kilkudziesiêciu niepe³-
nosprawnych dzieci, tak¿e sporo ich zdrowych rówie�ników.
Organizatorami imprezy na Pasji by³o Stowarzyszenie Wolon-
tariuszy i Opiekunów �Ostoja�, a tak¿e Starostwo Powiatowe i
Warsztaty Terapii Zajêciowej w Brzesku. Przygotowaniem pik-
niku od strony technicznej zajê³a siê m³odzie¿ skupiona w �M³o-
dym Kolpingu�. Wolontariusze zapewnili swym podopiecznym
szereg konkursów sportowych, plastycznych i zrêczno�ciowych.
Zadbali ponadto o dobr¹ muzykê. Dla wielu uczestników pikni-
ku niebywa³¹ gratk¹ okaza³a siê mo¿liwo�æ skorzystania z prze-
ja¿d¿ek konnych.
Piknik integracyjny by³ pierwszym - oprócz Spartakiady Inte-
gracyjnej - tego typu spotkaniem, które ju¿ na sta³e zosta³o wpi-
sane do kalendarza imprez kulturalno-rekreacyjnych w mie�cie.
Brzesko staje siê powoli centrum spotkañ osób na co dzieñ zma-
gaj¹cych siê ze swoj¹ niepe³nosprawno�ci¹ oraz ludzi, którzy mog¹
i chc¹ im pomagaæ. Piknik utwierdzi³ w przekonaniu, ¿e podzia³
na ludzi zdrowych i upo�ledzonych jest niew³a�ciwy. Niedowiar-
ków zapraszamy ju¿ teraz na przysz³oroczny piknik.    IW

Dom d³ugo wyczekiwany
W niedzielê, 21 wrze�nia, w Porêbie Spytkowskiej na-
st¹pi³o uroczyste otwarcie Domu Ludowego, którego
budowê rozpoczêto jeszcze w 1995 r.
Zaproszeni go�cie, w�ród których byli miêdzy innymi
senator RP Mieczys³aw Miet³a, pos³owie Aleksan-
der Grad i Wies³aw Woda, burmistrz Brzeska Jan
Musia³, wiceburmistrz Krzysztof Bigaj, radni miej-
scy i powiatowi, wziêli udzia³ w uroczystej mszy �w.
Nastêpnie, przy d�wiêkach kapeli, przeszli przed bu-
dynek Domu Ludowego. Tam nast¹pi³o uroczyste prze-
ciêcie wstêgi i po�wiêcenie budynku przez proboszcza
parafii w Porêbie Spytkowskiej - ks. Stanis³awa
Górkê. W uroczysto�ci uczestniczy³y jednostki stra-
¿y po¿arnej oraz mieszkañcy so³ectwa. Wszyscy wy-
ra¿ali nadziejê, ¿e tak d³ugo wyczekiwany obiekt bê-
dzie wykorzystywany z po¿ytkiem przez mieszkañców
so³ectwa. Warto zaznaczyæ, ¿e sw¹ siedzibê znajd¹ w
nim liczne placówki i organizacje, m.in.: remiza OSP,
biblioteka oraz �wietlica wiejska. Bêdzie te¿ tu mo¿-
na organizowaæ spotkania i zabawy dla mieszkañców.
Program artystyczny u�wietni³ wystêp zespo³u �Po-
rêbianie�.

Dziêki determinacji, uporowi i zaanga¿owaniu piêciu �zwariowanych�
osób, cz³onków Zarz¹du Osiedla �Ko�ciuszki� - Marii K¹dzio³ki, Bogumi-
³y Dyli, Marty Szuby, Ma³gorzaty Zachary oraz Józefa Kani zosta³ zorga-
nizowany I Miêdzyosiedlowy Piknik Rodzinny. Jego przes³aniem by³a
integracja mieszkañców miasta oraz zdobycie �rodków na uruchomie-
nie i wyposa¿enie �wietlicy w kinie �Ba³tyk�.

³y siê biegi w workach i konkurs rysun-
kowy, a ka¿dy uczestnik zosta³ obda-
rowany ³akociami. Szlagierem pikni-
ku by³y jednak mistrzostwa Brzeska
w dojeniu krowy... Z kronikarskiego
obowi¹zku warto odnotowaæ, ¿e tytu³
mistrzowski wywalczy³ Adrian Kocza-
ski, który uzyska³ �wietny wynik -
1,450 l/min. Rezultat burmistrza Jana
Musia³a (na zdjêciu) by³ prawie o po-
³owê gorszy...
Na piknik przybyli te¿ brzescy policjan-
ci i stra¿acy, którzy tak¿e przygotowali,
szczególnie dla najm³odszych, liczne
atrakcje. Wielk¹ niespodziank¹ okaza-
³a siê fontanna cukierków, która zamiast
piany, wyp³ynê³a z wê¿a stra¿ackiego.
Nie zabrak³o te¿ reprezentacyjnej Brze-
skiej Orkiestry Dêtej, pod batut¹ kapel-
mistrza Jana Porwisza. Na estradzie
wyst¹pi³ zespó³  dziewcz¹t dzia³aj¹cy
przy MOK-u  pod kierunkiem p. Fran-
kowicz, a tak¿e zespó³ �Jadowniczanie�.
Przez ca³y czas trwa³a loteria fantowa,
a dziêki licznym sponsorom ¿aden los
nie by³ pusty. Piknik zakoñczy³ siê bie-
siad¹ przy ognisku.
Organizatorzy pikniku osi¹gnêli zak³a-
dane cele - zorganizowali wspania³¹
zabawê integruj¹c¹  mieszkañców i zdo-
byli �rodki (6.137, 80 z³.) na wymarzo-
n¹ �wietlicê, która chc¹ uruchomiæ w
Kinie �Ba³tyk�. W planach maj¹ te¿
wyposa¿enie sali komputerowej oraz
za³o¿enie sekcji szachowej i bryd¿owej.
Chc¹ wydawaæ gazetkê osiedlow¹, a dla
osób starszych i samotnych planuj¹
otworzyæ  kawiarenkê.           MS, MK

Bêdzie �wietlica!Bêdzie �wietlica!

Fot. R. Cuber


