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To tylko złudzenie, że 12 listopada jeszcze daleko. Już wkrótce wybory i na mia−
sto runie ogrom informacji oraz plakatowego krzyku. Owszem, można ten
hałas ochrzcić „medialnym” i nie reagować. W końcu od prasy też da się odizolo−

wać, a korzystać z niej tylko wtedy, gdy trzeba ją użyć do swoich celów. Ostatecznie polegać
można także na tym, co w zaułkach „ludzie mówią”. Tak czy inaczej, zanim do urny
wpadnie kartka z tradycyjnym krzyżykiem przy nazwiskach kandydatów do Rady Miej−
skiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego, przyjdzie się zastanowić, komu wierzyć.
Aż dziw, iż trzeba było aparatu naukowego, by wydana we wrześniu monografia Brzeska
udowodniła, że wiara w plotki to taniec na nader kruchym lodzie czyjejś godności.

Skoro ludzie mówią, to musi być prawda – takie przeświadczenie w sposób zupełnie
nieuzasadniony kieruje postępowaniem mieszkańców małych miasteczek. Najbar−

dziej fantastyczne i wyssane z palca teorie każą im odrzucać tych, którzy w jakikolwiek
sposób zdołali się czymś wyróżnić wobec nijakiej masy. Największą chyba w dziejach
Brzeska wpadkę lokalnych władz, spowodowaną plotkami, zanotował prof. Marian
Stolarczyk, autor jednego z artykułów w monografii.
Z powodu niesprawdzonych pogłosek w 1929 roku odwołano ze stanowiska burmistrza
dra Jana Brzeskiego, zasłużonego działacza społecznego; choć rok wcześniej otrzymał
tytuł honorowego obywatela. Tak oto władzę przejął zarząd komisaryczny, choć mogło−
by się wydawać, iż takie rzeczy wydarzyć by się mogły jedynie w wielkiej stolicy.
W czerwcu 1930 roku ks. biskup Edward Komar składał wizytę duszpasterską w Uszwi.
Wracając, przejeżdżał przez Brzesko. Tutaj, na „Traczu” oczekiwał na niego komisarz
Leopold Kolarz z tymczasową władzą. Duchowny jednak bramę triumfalną ominął
i spokojnie pojechał na Rynek. Tam przywitał go – o zgrozo! – odwołany przez starostę
burmistrz. Także wizytując włodarza powiatu i naczelnika sądu, kapłan nie ominął
zasłużonego lekarza. Ten zaś z uśmiechem wyjaśnił później Kolarzowi: – Trzeba było
dawać znaki ręką i w ten sposób powóz księdza biskupa zatrzymać.

Na honor wypada Brzesku zapisać to, iż miasto zreflektowało się poniewczasie.
20 października 1938 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej burmistrz Franciszek

Soja podał do wiadomości, że dr Jan Brzeski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za pracę
społeczną. Wyróżnienie musiało wiązać się z prawdziwymi zasługami, bo uwierzył w nie
okupant i aresztował lekarza. Honorowy obywatel zginął w Oświęcimiu. Zmarł 11 marca
1942 roku. Jak podaje Jan Burlikowski, dokładnie w tym samym dniu Niemcy zwol−
nili z obozu jego syna Kazimierza.

Dr Brzeski wiedział, że z plotkami walczyć niepodobna, choć kreują one duszący
intelekt dym i skazują na społeczną banicję. Zmyślone historie wtrącają swoje ofia−

ry w poczucie niezasłużonego odrzucenia. O wielkości zabitego w Auschwitz lekarza świad−
czy to, iż nie ugiął się i swoją działalność prowadził nadal. Wciąż pomagał tym, którzy
szeptali za jego plecami. Milczenie ofiary plotek jest oznaką szlachetności. Wielkość
wszak obroni się sama. Natomiast hałas i natarczywe dopominanie się o obronę świadczą
o pustce argumentów oraz niemocy wobec rzeczowej krytyki.

Iwona Dojka

Kruchy lód
ludzkiej godności
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– Jestem tak wzruszony pamięcią o mnie,
że nie mogę mówić, ale serdecznie dzię−
kuję za docenienie mojego wkładu pracy.
Postaram się z niej nie wyłączać – obie−
cywał Adam Kural, wieloletni działacz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Okocimiu.
Wręczenie statuetki za długą pracę dla
strażaka rozpoczęło obrady.

Za głośna impreza
Prezenty otrzymali wszyscy radni, sołty−
si, przewodniczący osiedli i szefowie jed−
nostek podległych gminie. Każdemu z nich
burmistrz Jan Musiał wręczył egzem−
plarz monografii Brzeska. – Ta publika−
cja jest szczególna, bo dzięki niej może−
my sięgnąć do korzeni, bez których byli−
byśmy zawieszeni w próżni, pozbawieni
tożsamości – stwierdził.
Kilka komisji: rewizyjna; oświaty, kultu−
ry i sportu oraz gospodarki finansowej
przychyliły się do prośby pedagogów
o wprowadzenie do Karty Nauczyciela
aneksu pozostawiającego na dotychcza−
sowym poziomie wynagrodzenia tych spo−
śród nich, którzy mają kwalifikacje za−
wodowe, ale nie posiadają wymaganego
wykształcenia.
Barbara Stachowicz w imieniu zespo−
łu kontrolującego Wydział Geodezji, Go−
spodarowania Mieniem i Rolnictwa nie
zakwestionowała celowości zakupu
i sprzedaży gruntów. Przypomniała, że
gmina zbyła 179 działek o powierzchni
17,5 ha i wartości 4 457 585,04 zł. Ko−
misja, której radna przewodniczy, po roz−
patrzeniu pisma mieszkańców protestu−
jących przeciwko głośnym imprezom na
pl. Kazimierza Wielkiego, wniosła o ich
kończenie o 22.00.

Chętny z łopatą
Radni zaakceptowali zmiany w budżecie.
Natomiast korekty w statutach osiedli
Kościuszki−Ogrodowa i Kopaliny−Jagiełły
sprowokowały ostrą wymianę zdań.

Biegnie,
kluczy,
znika

Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła prawidłowość wydatków z gminnego budżetu,
uwzględniającego pokaźną ilość inwestycji. Dyskusję radnych wzbudziła jednak granica między
osiedlami i… rów w Wokowicach.

– Dwa i pół roku temu uchwaliliśmy sta−
tuty dla osiedli, ale nie przyjęliśmy ich
dla tych dzielnic, bo istniał tam problem
w rozgraniczeniu. Stare dokumenty za−
wierają anachroniczne zasady wyboru za−
rządów osiedli. Z tego powodu musimy
przyjąć nowe – uzasadniał potrzebę prze−
głosowania przedłożonych projektów Se−
kretarz Gminy Bogusław Babicz, pro−
ponując pozostać przy starych granicach.
– Moim zdaniem, spór nie istnieje – skon−
statował Edward Knaga i zwrócił dys−
kusję na inne tory. – Na osiedlu Jagiełły
na 800 m kw mieszka 2300 osób. Od 20
lat prosimy o ogród wypoczynku. Jest jed−
no jedyne miejsce, gdzie można go zrobić
– przypominał ideę stworzenia parku na
terenach między blokami przy Ogrodo−
wej i Królowej Jadwigi. – Dzieci z osiedli
z wielkiej płyty miałyby gdzie spędzić
wakacje – upominał się i znalazł aplauz
ze strony Krzysztofa Dudzińskiego:
– Do tego parku będzie przychodzić mło−
dzież np. z Browarnej. To nie jest spra−
wa jednego osiedla, ale całego miasta –
optował. – Jestem gotowy pójść tam z ło−
patą i pracować w czynie społecznym, jak
dawniej się to nazywało.
– Jeśli chodzi o granice, to sporu nie ma
– potwierdziła Maria Kądziołka, prze−
wodnicząca Zarządu Osiedla Kościuszki−
Ogrodowa. – Serdecznie bym prosiła: po−
dejmijcie państwo decyzję o granicy –
postulowała.
– Uważam, że nie należy zostawiać tego
zbuka następnej kadencji. Stawiam wnio−
sek, by granica przebiegała ul. Królowej
Jadwigi – zaproponowała Jadwiga Kra−
mer. Jednak jej pomysł upadł przy dzie−
więciu głosach sprzeciwu.
Krzysztof Ojczyk chciał wytyczyć po−
dział na przedłużeniu ul. Brzezowieckiej,
ale mglistość koncepcji podważyła wnio−
sek. Dyskusję urwał burmistrz stwierdze−
niem: – Obowiązującą obecnie granicę
wszyscy powinni znać. Z placu zabaw
będą korzystać mieszkańcy obu osiedli
i całego Brzeska. Po uzyskaniu dotacji
projekt zrealizuje gmina. To nie jest więc
sprawa granic, tylko całego miasta.

Ile z podwieczorkiem?
Uchwała w sprawie zmian w statutach
została podjęta. Radni przegłosowali też
zaliczenie nowych ulic Granitowej i Win−
centego Zydronia do obwodu nr 4 oraz
korekty w statucie Młodzieżowej Rady
Gminy. Konieczność wprowadzenia no−
wych przepisów regulujących płatności za
pobyt dzieci w przedszkolach uzasadniał

Józef Cierniak, naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu. – Poprzed−
nia uchwała została przyjęta w sierpniu
1999 roku. Według ówczesnych przepi−
sów spełniała swoje zadanie, bo wtedy
nie było obowiązku szkolnego dla sze−
ściolatków – mówił. – Wybraliśmy taki
sposób obliczania opłat, który łączy czas
pobytu w przedszkolu z ilością wydanych
posiłków. Zgodnie z przepisami w przy−
padku, gdy dziecko spędza w placówce
dziewięć godzin, przysługuje mu podwie−
czorek – wyjaśniał.
Zgodnie z przyjętą przez radnych propo−
zycją, za dziewięć godzin rodzice zapłacą
9 proc minimalnego wynagrodzenia, czy−
li 80,92 zł; za siedem lub osiem –
60,69 zł, a za pięć – 40,46 zł. Dla sześcio−
latków objętych obowiązkiem szkolnym
kwoty te będą mniejsze.
Na pytanie Zbigniewa Mastalerza
o przyczynę zróżnicowania czasowego
w opłatach, Cierniak przypominał: – Przy
dzieciach musi pozostawać określona licz−
ba pedagogów i personelu pomocniczego.
Mamy takie przypadki, gdy nauczyciel
czeka z dwójką lub jednym dzieckiem aż
przyjdzie rodzic.

Aneksja rowu
Zanim zapadła decyzja o uznaniu skargi
Jerzego Dąbrowy na opieszałość bur−
mistrza za bezzasadną, przed radnymi
wystąpił jej autor. – Dodatkowe prace
na działce państwa Dudów, to jest pod−
niesienie skarpy rowu i wstrzymanie od−
wodnienia, spowodowały, że moja dział−
ka stała się stawem wodnym – żalił się
mieszkaniec Wokowic. Zarzucił przedsta−
wicielom Komisji Rewizyjnej niedosta−
teczne rozpatrzenie sprawy i przedstawie−
nie Radzie Miejskiej opracowania opar−
tego na fałszywym dowodzie, jakoby jego
dom został zawilgocony na skutek powo−
dzi z 1997 roku. Tymczasem, jego zda−
niem, szkoda nastąpiła dwa lata później.
– Chcę uzyskać odszkodowanie, którego
żadna strona mi nie udzieliła, ani PZU
– tłumaczył cel ponawianych od kilku
lat skarg.
– Pan w ogóle nie wspomina w swojej
argumentacji o zatkanym rowie na swo−
jej posesji zatrzymującym odpływ wód,
ani o sąsiedzie uparcie nie wykonującym
nałożonych decyzji o odtworzeniu rowu
przy swojej posesji – Jan Musiał wyli−
czał kolejne aspekty zagadnienia. Skut−
ku nie odniosło także wykonanie zastęp−
cze, czyli realizacja prac na koszt właści−
ciela nieruchomości, ponieważ w sytuacji
konfliktu do przetargu na roboty nie zgło−
sił się żaden przedsiębiorca. Kolejne
grzywny też nie przyniosły rezultatów.
Szczegóły sprawy przybliżył Jan Ku−
siak, członek grupy kontrolującej stan
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na miejscu. – Komisja Rewizyjna powo−
łała zespół, który w listopadzie 2005 roku
dokonał oględzin. Rów na pana posesji
jest zakryty i dodatkowo zabudowany ga−
rażem. Według relacji urzędników, wzbra−
niał się pan przed jego odkryciem. Pra−
cownicy interwencyjni odkopali rurę i oka−
zało się, że jest zamulona – relacjonował
radny. – Przecież rów wiejski powinien być
odkryty i regularnie konserwowany – upo−
minał. – Pańska posesja znajduje się poza
rowem, a pan go „zaanektował” – dodał.

Którędy woda?
Również Barbara Stachowicz wystąpiła
przeciw zarzutom: – Nie jest prawdą, że
urząd nic nie zrobił. Rów i studzienki re−
wizyjne zostały oczyszczone, a dalsza
część odwodnienia to kwestia sporu są−
siedzkiego. Podziękował pan burmistrzo−
wi za wykonane prace, a trzy miesiące
potem wystąpił ze skargą.
– Jeśli chodzi o pismo do nadzoru budow−
lanego, to wysłano je na wniosek komisji
– przypominał zastępca burmistrza Bog−
dan Dobranowski fakt sprawdzenia, czy
Jerzy Dąbrowa nie popełnił samowoli
budowlanej, stawiając garaż. – Pracuję
tu od czterech lat i nieprawdziwe są za−
rzuty, że blokuję sprawę od siedmiu –
podkreślał, przypominając, iż sprawa cią−
gnie się do 1999 roku.
W obronie oskarżającego burmistrza wła−
ściciela stanęła jedynie Janina Druż−
kowska−Cader i przedstawiła prostą
receptę na zapobieganie tego typu kon−
fliktom: – Rowy nie powinny przebiegać
przez tereny budowlane.
– Jeżeli pan Dąbrowa zabudował rów, to
ponosi tego konsekwencje – odparł Jan
Musiał. – Pani wnioskuje, by naturalne
cieki wodne, które istnieją od setek lub
tysiąca lat, zmieniać lub przenosić –
wskazywał na niedorzeczność pomysłu.
Na przypomnienie przewodniczącego
Lecha Pikuły, iż to sąsiad nie wykonu−
je decyzji burmistrza, skarżący stwier−
dził: – Mnie kolejne kary nie zadowalają.
– Prowadzę negocjacje. To są trudne roz−
mowy – tłumaczył Jan Musiał. – Robi−
my wszystko, co w naszej mocy. I nadal
będziemy działać – deklarował.
Skargę radni odrzucili. Przeciwny był tyl−
ko jeden głos.

Przedwyborcza fałszywka
„Wodne” tematy nie zakończyły się szyb−
ko. Burmistrz przypomniał o kolportowa−
nym na osiedlu Jagiełły piśmie, podpi−
sanym przez przedstawiciela komitetu
kanalizacji północno−zachodniej części
miasta, dezinformującym mieszkańców
o możliwości przekazania otrzymanej na
inwestycję dotacji na rozbudowę magi−
stratu. – W tej chwili przygotowaliśmy

projekt i mam nadzieję, że uzyskamy po−
zwolenie na prace, mimo zgłaszanych pro−
testów. Złożyliśmy wniosek do Funduszu
Spójności i w drodze konkursu dostaliśmy
się do jedenastki wybrańców. W tej chwili
fundusz za swoje pieniądze ogłosił prze−
targ na studium wykonalności – opisywał
przebieg prac. – Sami zarezerwowaliście
państwo na kanalizację osiedla 1 mln zł
wkładu własnego gminy, a pieniędzy z
dotacji celowej nie można przekazać na
inną inwestycję – zapewniał.
– Jestem mocno zbulwersowany. Straci−
łem pięć miesięcy własnej pracy, by ta

* zabudowa odcinka rowu koło GOSiR w Mokrzyskach – 40 207 zł
* modernizacja ul. Kościuszki i Głowackiego – 619 297 zł
* budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Brzesku – 105 000 zł
* nowe nakładki asfaltowe w gminie – 335 597 zł
* modernizacja ul. Brzeskiej w Jadownikach – 208 000 zł
* modernizacja ul. Brzegowej w Brzesku – 130 000 zł
* budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Brzesku – 35 000 zł
* parking przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku – 60 000 zł
* modernizacja ul. Armii Ludowej w Brzesku – 159 000 zł
* budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej w Brzesku – 159 000 zł
* budowa chodników wraz z parkingiem przy ul. Królowej Jadwigi w Brzesku – 68 500 zł
* zatoka postojowa przy ul. Legionów Piłsudskiego w Brzesku – 12 262 zł
* wykonanie chodnika w Jasieniu koło szkoły – 5000 zł
* budowa ul. Akacjowej w Sterkowcu – 68 000 zł
* wykonanie utwardzonej nawierzchni na drodze pielgrzymkowej na Bocheniec – 14 464 zł
* dotacja dla MZGM na wbudowanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym
przy ul. Ogrodowej 6 w Brzesku – 100 000 zł

* nabycie nieruchomości do zasobów gminy – 300 000 zł
* remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej – 781 767 zł
* modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Buczu – 110 000
* etap III programu „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko” – 6 053 984 zł
* dobudowa nowych oświetleń – 95 800 zł
* etap I uzbrojenia Pomianowskiego Stoku – 300 000 zł
* sieć wodociągowa w Porębie Spytkowskiej wraz z magistralą – 162 000 zł
* magistrala wodociągowa Bochnia−Brzesko – 195 000 zł
* dokumentacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku – 1 000 000 zł
* budowa Ludowego Klubu Sportowego w Porębie Spytkowskiej – 80 300 zł
* urządzenie placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Brzesku – 30 000 zł
* urządzenie placów zabaw w sołectwach – 15 000 zł

INWESTYCJE WIELOLETNIE
* termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Brzesku (2005−2015) – 835 418 zł
* termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku (2005−2015) – 1 055 249 zł
* budowa sali gimnastycznej w Okocimiu (2005−2007) – 3 195 200 zł
* uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa sieci wodociągowej na os. Pomianowski
Stok, magistrali wodociągowej Bochnia−Brzesko, wykonanie kanalizacji na os. Kopaliny,
Leśna, ul. Wiejskiej, Klonowej i Bocznej, wraz z odwodnieniem drogi gminnej i przebudową
rowu przy ul. Topolowej, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rzeźniczej, Okocimskiej
i 19 stycznia w Brzesku; (2005−2008) – 3 625 175 zł

* stworzenie sieci dróg związanych z działalnością żwirowni (2006−2008) – 75 625 zł
* budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku (2006−2007) – 40 000 zł
* budowa chodnika przy ul Wiślanej w Mokrzyskach (2006−2007) – 880 000 zł

dokumentacja powstała do końca 2004
roku. Komitet podszywa się pod moje
zabiegi – wyjaśniał Edward Knaga. Po−
parł go burmistrz Dobranowski: – Nikt
z „komitetu” w sprawie kanalizacji nicze−
go ze mną nie uzgadniał. Rozmawiałem
w tej sprawie tylko z panem Knagą.
Propozycja zapobiegania konfliktom przez
likwidację rowów w pobliżu zabudowań
logicznie prowadzi do wniosku o usuwaniu
wszystkiego, co tylko spory może wywołać.
Tylko czy sensowne byłoby pozbawienie
mieszkańców dużego osiedla kanalizacji?

Iwona DOJKA

Tegoroczne wydatki inwestycyjne
(stan z 27 września)
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– Czy planowanie budżetu jest ko−
nieczne, skoro i tak poszczególne
wydatki i dochody zmieniają się nie−
ustannie?
– Ta konieczność wynika wprost z usta−
wy o finansach publicznych. Budżet jako
roczny plan dochodów, wydatków, przy−
chodów i rozchodów ma formę uchwały.
Patrząc na liczne zmiany, mogłoby się
wydawać, iż jego planowanie jest fikcją.
Jednak trzeba mieć świadomość, że pier−
wotna uchwała budżetowa zawiera pro−
gnozowane i szacunkowe wielkości, któ−
re na bieżąco weryfikuje rzeczywistość,
a to: zmiany kwot dotacji i subwencji
z budżetu państwa, pojawienie się nowych
źródeł dochodów, wyniki przetargów, prze−
sunięcia środków pomiędzy już zaplano−
wanymi zadaniami czy wreszcie nowe
potrzeby w zakresie wydatków. Niemałe
zamieszanie wprowadza również niesta−
bilna polityka finansowa państwa i zmie−
niające się przepisy prawne. Dlatego też
budżet z początku roku nie jest tym sa−
mym, co na jego koniec. Jest to zjawisko
zupełnie normalne i nie świadczy o złym
planowaniu.
– Aby pozyskać unijne dotacje gmina
zaciągnęła kredyty. Jakie jest obec−
ne zadłużenie?
– Podstawowym warunkiem pozyskania
środków z funduszy pomocowych jest
przecież zagwarantowanie wkładu wła−
snego, a wolnych środków na ten cel ni−
gdy nie starcza. Tylko z tego powodu ko−
rzystamy z kredytów, pożyczek i emisji
obligacji. Konkludując – zadłużenie jest
ściśle związane z poziomem inwestycji
w danym roku. Na przykład w roku 2005
zadłużenie wzrosło o 13 mln zł przy wy−
datkach inwestycyjnych na ponad
28 mln zł. W tym miejscu należy również
wspomnieć, iż rok ten był rekordowy pod
względem wysokości środków pozyska−
nych z Unii Europejskiej. Zasadą jest, że
kredytem nie finansujemy zadań bieżą−
cych, czyli mówiąc kolokwialnie, „nie prze−
jadamy go”. Aktualnie zadłużenie Brze−
ska wynosi ponad 23 mln zł i stanowi
36 proc. planowanych na 2006 rok docho−
dów budżetu, przy ustawowym limicie
w wysokości 60 proc.

      Nie przejadamy
kredytów

Planowanie budżetu zaczęło się już we wrześniu. Urzędnicy prognozują, ile wpłynie do gminnej
kasy, i planują wydatki oraz inwestycje. Koordynacja diagnoz wszystkich wydziałów należy do
Skarbnik Gminy Celiny Łanochy.

– Tak więc długi gminy pozostają na
bezpiecznej wysokości. Skoro pokry−
jemy je z przychodów, to jakie są pro−
gnozy finansowe dla gminnej kasy na
przyszły rok?
– Aktualnie trwają prace nad projektem
budżetu na przyszły rok, więc trudno
mówić o jakichkolwiek kwotach. Więk−
szość pozycji będzie, oczywiście, wielko−
ściami prognozowanymi. Od kilku lat
wszelkie prognozy finansowe są oparte
na długoletnim planowaniu wspomaga−
jącym zarządzanie finansami, a przede
wszystkim zarządzanie długiem, lecz
mimo to skonstruowanie projektu budże−
tu nie jest sprawą prostą. Niestabilność
finansów publicznych i zmieniające się
przepisy prawne powodują ciągłe zamie−
szanie w budżecie i utrudniają planowa−
nie. Między innymi szykują się zmiany
w ustawie o podatkach i opłatach lokal−
nych, w ustawie o podatku rolnym czy
ustawie o opłacie skarbowej, które mogą
wpłynąć na wysokość dochodów własnych
gmin. Już teraz można stwierdzić z całą
pewnością, że szacowane na przyszły rok
dochody nie wystarczą na zaspokojenie
wszystkich potrzeb w zakresie wydatków.
Mam jednak nadzieję, że uda się stwo−
rzyć budżet, z którego każdy z nas, przy−
najmniej w części będzie zadowolony.
– Już od kilku lat gminny budżet jest
dziurawy. Czy mamy bać się deficytu?
– Przewidziane na ten rok dochody to
ponad 65 mln zł, natomiast planowane
wydatki pochłoną około 71 mln zł. W la−
tach 2000 – 2005 deficyt kształtował się
średnio na poziomie 5 mln zł. Zakłada
się, iż w roku 2006 zamknie się kwotą
4 mln zł. W ustawie o finansach publicz−
nych wprowadzono pewne procedury, które
ograniczają wysokość deficytu budżetu
państwa i każdej jednostki samorządu
terytorialnego. Rada Miejska w Brzesku
na 2006 rok uchwaliła go w wysokości
5 mln zł, co stanowi 8 proc. planowanych
dochodów. Biorąc pod uwagę możliwości
finansowe gminy, można stwierdzić, że
aktualny deficyt jest na zupełnie bezpiecz−
nym poziomie.

Rozmawiała Iwona DOJKA

PRZED 67 LATY Brzesko boleśnie od−
czuło wybuch II wojny światowej. Przy
stacji kolejowej na Słotwinie hitlerowcy
ostrzelali z samolotów cywilny pociąg,
wiozący na wschód uciekinierów, głównie
kolejarskie rodziny. 5 września 1939 roku
zginęło ponad 250 osób.
6 września przedstawiciele kościoła, lo−
kalnego samorządu, partii politycznych,
organizacji pozarządowych oraz szkół
pod pomnikiem w lesie  wspominali za−
bitych. W ich intencji w kościele pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej odpra−
wiono mszę świętą oraz apel poległych.
– Pamięć o ojczyźnie i o bohaterach, któ−
rzy za nią zginęli, to nie tylko pamięć o gro−
bach, to także troska o dzisiejszy nasz styl
życia; zwłaszcza ludzi młodych – mówił
podczas uroczystości rocznicowych ks. pra−
łat Zygmunt Bochenek. Z jego słowami
korespondowało przemówienie burmi−
strza Jana Musiała: – Wszystkie ofiary
miały nadzieję na ratunek. Chciały oca−
lić to, co jest wartością także współczesną
– życie. Miały do niego takie samo pra−
wo, jak my teraz.
Uroczystości zakończyło złożenie wieńców
pod pomnikiem upamiętniającym ofiary
bombardowania.  (ł)

  Bolesna rocznica

DZIAŁAJĄCA TAKŻE w Brze−
sku firma Multimedia Polska
zaoferowała nowym oraz tym
klientom, którym wygasła umo−
wa promocyjna, szerokopasmo−
wy dostęp do Internetu 512 kb/
sek za 25 zł miesięcznie. – Spo−
dziewamy się, że nowe atrakcyj−
ne ceny poszerzą grono klientów
korzystających z szerokopasmo−
wego dostępu do Internetu za po−
średnictwem sieci Multimedia
Polska – mówi Krystyna Ka−
nownik, dyrektor Biura Public
Relations. W zasięgu sieci obsłu−
giwanej przez przedsiębiorstwo
znajduje się ponad 720 tys. lo−
kali w całym kraju.

NA POCZĄTKU WRZEŚNIA
Małopolskie Towarzystwo Krze−
wienia Kultury Fizycznej w Kra−
kowie podsumowało dwunasty
już Sportowy Turniej Miast
i Gmin rozegrany 1 czerwca.
W kategorii jednostek terytorial−
nych od 15 tys. do 40 tys. miesz−
kańców w Małopolsce Brzesko
zajęło drugą lokatę.
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PIERWSZA FAZA robót zaczęła się w paź−
dzierniku 2003 roku. Za 3,9 mln euro po−
wstało wtedy 45 km kanalizacji na Pomia−
nowskim Stoku, na osiedlu Zielonka,
w Okocimiu, Jasieniu−Pomianowej oraz
5 km dróg. W następnym roku, dzięki re−
fleksowi i złożoneniu w ostatniej chwili wnio−
skowi, Brzesko dostało ponad 600 tys. euro.
W drugim etapie programu wykonawcy
zbudowali 14,6 km sieci kanalizacji desz−
czowej i sanitarnej na przeznaczonych dla
przedsiębiorców terenach Pomianowskie−
go Stoku, sukcesywnie sprzedawanych te−
raz kolejnym inwestorom.

Efektywne konsorcjum
2004 rok to kolejny sukces. Wtedy gmina
otrzymała dotację na realizację trzeciej fazy
prac. Inwestycja ruszyła w następnym roku.
Jej efektem jest 42,94 km kanalizacji sa−
nitarnej i deszczowej, 7 przepompowni ście−
ków, 2,5 km wodociągu, modernizacja
30 tys. m kw nawierzchni dróg. Kosztują−
ca ok. 4,5 mln euro kanalizacja objęła: Stare
Miasto (ul. Kościuszki, Jagiełły, Piłsudskie−
go, Mickiewicza, Asnyka, Matejki, Wyszyń−

skiego, Grunwaldzką, Głowackiego, Krętą,
Zieloną), Słotwinę (ul. Na Górkach, Rze−
mieślniczą, Parcelową, Kołłątaja, Jana
Pawła II), os. Solskiego (ul. Spokojną, Gar−
barską, Błękitną, Partyzantów, Sło−
neczną i in.), os. Leśna (ul. Poprzeczną,
Wiosenną, Letnią), a także Wokowice
i część Jadownik (ul. Staropolską,
Wschodnią, Środkową i Zachodnią).
– Teraz możemy cieszyć się już z ogrom−
nego przyspieszenia w rozwoju całej gmi−
ny – z entuzjazmem podsumował reali−
zację trzyetapowego planu burmistrz Jan
Musiał. 9 września spotkał się z wyko−
nawcami inwestycji, pracownikami kon−
sorcjum Wolimex−Insbud.
– Dziękujemy Państwu, że dzięki waszej
sprawności kontrakt został zakończony w ter−
minie – podkreślił znaczenie efektywnej
współpracy z firmą CITEC S.A., czuwającą
nad doprowadzeniem prac do finiszu w umó−
wionym czasie i nad jakością ich wykonania.

Może jedyni w kraju?
Kontrolujący inwestycje w Brzesku dyrek−
tor Biura Zarządzania Funduszami Eu−
ropejskimi w Małopolskim Urzędzie Wo−
jewódzkim Stanisław Pajor nie omiesz−
kał przypomnieć, iż Małopolska jest
niekwestionowanym liderem w całym kra−
ju w zakresie pozyskiwania środków po−
mocowych z Unii Europejskiej. – Gmina
Brzesko jest jedyną w całej Polsce, która
wykorzystała oszczędności z programu
PHARE 2002 – podkreślał umiejętność
wyszukiwania wszelkich szans na uzyski−
wanie dodatkowych środków.
Nie inaczej wypowiadał się burmistrz:
– Pomianowski Stok to duży kapitał dla
całej gminy, jeśli chodzi o jej rozwój. Je−
steśmy drugą lub nawet jedyną w kraju
jednostką, której udało się uzyskać środ−
ki z programu PHARE „Spójność Społecz−
no−Gospodarcza 2002”. (da)

Do niedawna
z rozkopanych ulic
sterczały jeszcze rury

Inwestycyjny lider

Kanalizacja w Okocimiu
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12 LISTOPADA wybieramy samorząd!
22 września Burmistrz Brzeska wydał
obwieszczenie o liczbie okręgów wybor−
czych i ilości wybieranych w nich radnych.
Pierwszy tworzą osiedla miejskie: Ko−
ściuszki−Ogrodowa, Stare Miasto, Oko−
cimskie i Zielonka. Jego mieszkańcy za−
głosują na 5 reprezentantów. Drugi to
Słotwina, Brzezowieckie i Kopaliny−Ja−
giełły. Stamtąd Radę Miejską zasili wię−
cej, bo 6 osób. W sołectwach zaistnieją
dwa okręgi: oznaczony numerem trzecim,
czyli Okocim, Jadowniki i Poręba Spyt−
kowska oraz czwarty, tj. Bucze, Jasień,
Mokrzyska, Sterkowiec, Szczepanów,
Wokowice. Siedzibą Miejskiej Komisji
Wyborczej będzie Urząd Miejski.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym do
25 września w warszawskiej siedzibie
Państwowej Komisji Wyborczej zareje−
strowały się komitety ogólnopolskich
partii politycznych. To samo ogranicze−
nie czasowe dotyczyło lokalnych komite−
tów wyborczych, które zgłaszały się do
Komisarza Wyborczego w Tarnowie. Spo−
śród 185 ukonstytuowanych w tamtejszej
siedzibie Komisji większość zgłosiła moż−
liwość wystawiania kandydatów w całej
Małopolsce. W Brzesku powstały trzy ko−
mitety: „Nasz Powiat 2006”, „Wspólno−
ta Samorządowa Powiatu Brzeskiego”
i „Powiatowe Porozumienie Samorządo−
we” z Jadownik. Swoich kandydatów za−
mierza wystawić tutaj także „Prawica
Razem” z Tarnowa.
13 października mija termin zgłaszania
chętnych do startu w wyścigu o fotel rad−
nego. Każdy komitet pod swoją listą musi
przedstawić minimum 150 podpisów.
Kandydata na burmistrza do 18 paź−
dziernika mogą przedstawić tylko te
z nich, które przynajmniej w dwóch okrę−
gach wyborczych w gminie zarejestrowa−
ły swoich reprezentantów. Pod jego na−
zwiskiem nie muszą jednak umieszczać
podpisów. Do pierwszych dni tego mie−
siąca jedynie dotychczas sprawujący
urząd Jan Musiał otwarcie potwierdził
start w wyborach na włodarza Brzeska.
Popiera go zarówno „Wspólnota Samo−
rządowa”, której jest założycielem i li−
derem, jak i PiS oraz PO.
Także do 18 października można doko−
nać blokowania list. Wtedy też w War−
szawie w drodze losowania listy partii
politycznych otrzymają numery, zaś czte−
ry dni później zostaną one nadane listom
komitetów lokalnych, ubiegających się
o miejsca w gminach i powiatach.     (D)

Kalendarz
wyborczy
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W czasie narodowego święta Węgier na mię−
dzynarodowy festiwal foklorystyczny w bliź−
niaczym mieście pojechali samorządowcy,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo−
łecznej Krystyna Put i dyrektor powiato−
wej biblioteki Maria Marek. Do cyklu
imprez dołączyli wystawę fotografii Moni−
ki Targosz i Piotra Góryjowskiego
„Współczesność i historia Brzeska”.
– Szazhalombatta posiada dużą biblio−
tekę, wybudowaną na przełomie lat 70.
i 80. z odrębnymi wypożyczalniami dla
dzieci i dorosłych, obszernym magazynem,
salą komputerową i osobną kafejką in−
ternetową. W kontekście planów budowy
takiego obiektu w Brzesku wizyta była
ważna dla dyr. Marii Marek – wyjaśniał
po powrocie Sekretarz Gminy Bogusław
Babicz. Węgrów interesowało przede
wszystkim poszerzenie współpracy w za−
kresie wymiany młodzieży. – Oni także

Tego lata Szazhalombattę trzykrotnie odwiedzali samorządowcy, społecznicy, uczniowie
i nauczyciele. Niezależnie od wieku wszyscy wrócili zadowoleni. Wiadomo, Polak – Węgier
dwa bratanki…

dysponują pływalnią. Myślimy więc o zor−
ganizowaniu wspólnych zawodów – dodał.

Golkiper turnieju
Zaraz za dorosłymi do Szazhalombatty
trafili młodzi piłkarze, trenowani przez
Jana Chrabąszcza. Dołączyli do ośmiu
drużyn z Węgier i Rumunii, by wziąć
udział w turnieju, w którym triumfowali
w 2003 roku. Niespodzianką okazał się
fakt, że po raz pierwszy zabrakło gospo−
darzy, a zagrać mogli zawodnicy urodze−
ni po 1 stycznia 1991 roku.
Organizatorzy podzielili zespoły na dwie
4−drużynowe grupy, zaś cały turniej roze−
grał się w dwa dni. Pierwszego dnia
brzeszczanie rozpoczęli występy od po−
rannego zwycięstwa 4:2 nad drużyną Erdi
VSE. Kilka godzin później, w popołudnio−
wym upale rozpoczęli bój z reprezentacją
szkółki piłkarskiej Szanda Focisuli, któ−

ra rozgromiła Brzesko 5:0 i było to naj−
niższe zwycięstwo Węgrów w rozgryw−
kach grupowych. Dodatkowo Polacy stra−
cili w tym meczu bramkarza. Za kontu−
zjowanego Aleksandra Kozła w bramce
wystąpił Sławomir Porębski. Jak się
później okazało, został jednym z bohate−
rów turnieju.
Zespół Budateteny, reprezentacja jednej
z 28 dzielnic Budapesztu, okazał się wy−
jątkowo słaby. Brzesko wygrało 8:0. W me−
czu o trzecie miejsce ponownie przyszło grać
z drużyną ze stolicy Węgier. Reprezenta−
cja Pesztu była równorzędnym rywalem,
jednak to polscy zawodnicy szybko zdoby−
li dwie bramki. Kiedy wydawało się, że
wszystko jest pod kontrolą, czerwoną kart−
kę, w 20. minucie meczu ujrzał Michał
Sierant. Polacy desperacko się bronili, zaś
Porębski dokonywał cudów w bramce.
Przede wszystkim dzięki jego postawie
Brzesko wygrało 2:0 i zdobyło 3. miejsce
w turnieju. Trenerzy ogłosili je najlepszym
golkiperem turnieju.

Najwięcej wiedzą o Unii
14 września burmistrz Szazhalombat−
ty, Laszlo Benedek powitał dziesięciu
uczniów szkół podstawowych i ich opie−
kunów, którzy dołączyli do grona uczest−
ników programu finansowanego z fundu−

szy unijnych. Następnego dnia Polacy,
Węgrzy i Rumuni stanęli do rywalizacji
w konkursie wiedzy o Wspólnocie Euro−
pejskiej. Brzesko wygrało, podobnie jak
w turnieju hokeja w Centrum Sporto−
wym. Swój sukces odnotowali też uczest−
nicy zajęć w Warsztacie Terapii Zajęcio−
wej, zajmując drugie miejsce w zawodach
pływackich. Zaproszenie od bratanków
było rewanżem za ich udział w I Sparta−
kiadzie Integracyjnej. Także Polacy nie
omieszkali okazać wdzięczności i wraz
z innymi gośćmi częstowali regionalnymi
produktami. Tokaj, jak tokaj, ale polska
kuchnia najlepsza… (rn i mg)

U zaprzyjaźnionych bratanków

Grupa polskich i węgierskich
uczestników terapii zajęciowej
pokazała, co potrafi w wodzie

Brzescy
uczniowie
tworzyli dużą
i… zwycięską
grupą
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Dumni z piłkarskiego sukcesu
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Decyzja o lokalizacji spornej trasy należy
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Wykonanie nowych planów
przesuwających zjazd w kierunku zachod−
nim oznacza dodatkowe koszty. Nie dość
na tym, nie ma gwarancji, iż nowe rozwią−
zanie nie wywoła protestów kolejnych grup.

Jest alternatywa
– Podstawę do negocjacji z dyr. GDDKiA
Zbigniewem Rapciakiem stanowić
mogą tylko merytoryczne argumenty. Z te−
go powodu, wychodząc
naprzeciw protestują−
cym mieszkańcom ul.
Leśnej, zadecydowa−
łem o przeznaczeniu
gminnych pieniędzy na
przygotowanie stu−
dium alternatywnej
koncepcji zjazdu z au−
tostrady – objaśnia
pomysł na rozwiąza−
nie konfliktu bur−
mistrz Musiał. Zgoda
jest potrzebna, bo nie−
którzy uczestnicy spo−
ru już zadeklarowali
zaprzestanie jakich−
kolwiek rozmów.
Opracowanie przygotowało Krakowskie
Biuro Projektów Dróg i Mostów „Trans−
projekt”. – Od dyr. Rapciaka otrzymałem
zapewnienie, iż przeanalizuje oba rozwią−
zania, to znaczy bieg trasy ul. Leśną
i przedstawioną przez gminę koncepcję
alternatywną. Generalna Dyrekcja zreali−

PRACUJĄCY OD DWÓCH LAT w brzeskiej parafii św. Jakuba
AP i Maryi Matki Kościoła ks. Stanisław Tokarski (na zdjęciu)10
września otworzył w Szkole Podstawowej w Dobrocieszy wystawę
„Szkolnictwo na terenie gminy Iwkowa 1865−1970”. Ekspozycja
złożona z fotografii i dokumentów, jakie kapłan archiwista wydo−
był z własnych oraz prywatnych zbiorów Stanisława Klimka i Marii
Maćkowskiej−Reklewskiej, stanowi efekt poszukiwania mate−
riałów do kolejnej publikacji, opisującej dzieje edukacji w tym regionie od 1513 do 1966
roku. W sierpniu krajanie uhonorowali kapłana tytułem „Ambasador Gminy Iwkowa
2006”. – Nagroda jest podsumowaniem mojej działalności na rzecz promocji gminy
przez publikacje naukowe – komentuje wyróżnienie sam nagrodzony. (i)

Kompromis jest możliwy

Już od dwudziestu lat plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał poprowadzenie
zjazdu z autostrady ul. Leśną. Zgodnie z dokumentem samorząd zarezerwował wzdłuż drogi
pas gruntu umożliwiający jej modernizację, wstawienie ekranów akustycznych oraz budowę
trasy rowerowej. Mieszkańcy chyba nie wierzyli w rychłą realizację inwestycji, bo zapowiedź
robót wywołała gorące protesty właścicieli domów przy ulicy prostopadłej do Leśnej. Burmistrz
znalazł jednak drogę wyjścia z konfliktu.

zuje tę, która będzie korzystniejsza i moż−
liwa do wykonania – podkreśla burmistrz.

Między Bochnią a Tarnowem
Nie wiadomo jednak, czy dobre chęci bur−
mistrza i kompromisowe przesunięcie zjaz−
du zadowolą mieszkańców ul. Leśnej. Na−
wet w takim wypadku ruch samochodowy
na tej drodze zwiększy się, bo będzie się
ona łączyć z autostradą. Tymczasem już
teraz administrowana przez władze powia−
tu trasa znajduje się w bardzo złym stanie

technicznym.
– Mam nadzieję, że
oparta o rzeczowe i me−
rytoryczne argumenty
dyskusja sprawi, iż
wraz z mieszkańcami
wybierzemy najlepsze
rozwiązanie. Najlepsze
– to znaczy takie, któ−
re uwzględni dobro
wspólne, jakim jest za−
pewnienie wszystkim
obywatelom gminy
możliwości rozwoju
i sprawnej komunikacji
z resztą kraju – uza−
sadnia swoje działania

włodarz Brzeska. – Nie mogę dopuścić do
tego, aby krótkowzroczne myślenie i kłót−
nie lub interesy małych grup zaprzepaściły
szansę na powstanie wylotu z międzyna−
rodowej autostrady w mieście. A zagroże−
nie, iż zjazd byłby wtedy jedynie w Bochni,
a potem dopiero w Tarnowie, nadal istnie−
je – przestrzega burmistrz.  (da)

Ambasador Iwkowej

Ul. Leśną popłynie
sznur samochodów

z autostrady
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DAGMARA ZYDROŃ (na zdjęciu),
uczennica 3 klasy Szkoły Podstawowej
w Jadownikach 9 września wybrała się
ze swoją rodziną na grzyby do lasu w Oko−
cimiu. Ogromnego prawdziwka o wadze
1,8 kg, 20 cm wysokości i 60 cm obwodu
kapelusza znalazła właśnie ona.  (az)

Największy w lesie

STRAŻACY OCHOTNICY zjawili się
9 września na stadionie „Jadowniczanki”.
Ratownicy z dziewięciu jednostek w gmi−
nie po raz pierwszy razem z rodzinami
bawili się na pikniku. Ich dzieci z niesa−
mowitą pieczołowitością z „zamkniętymi
oczami” wybierały nagrody z worka (na
zdjęciu). Konkurowały między sobą w rzu−
cie gaśnicą, bieg sztafetowy o konkursach
wiedzy o pożarnictwie. Ich rodzice przecią−
gali węża strażackiego i także rzucali ga−
śnicą. Zawody prowadziła Karolina Ce−
bula z Jadownik, studentka Wyższej
Szkoły Pożarnictwa w Warszawie. – Ochot−
nicy stawiają się na każde wezwanie w sy−
tuacji zagrożenia. Tymczasem na pikni−
ku pojawili się w komplecie i… z rodzina−
mi. Po raz pierwszy mieli okazję spotkać
się w tak dużym gronie – komentuje im−
prezę Marian Czarnik prezes Zarządu
Gminnego Związku OSP RP w Brzesku.

Strażacka feta
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Na swoje wystąpienie miał tylko dwie
minuty. Stanowisko fundacji przekazał
na piśmie. – Do dobrego wychowania nie−
odzowny jest ideał wychowawczy, który
mógłby być przyjęty przez wszystkie opcje
polityczne i światopoglądowe. Ma służyć
człowiekowi, a nie zwracać się przeciwko
niemu – uzasadniał po powrocie.

Urząd bez celu?
Co skłoniło organizację z Brzeska do opo−
wiedzenia się za pomysłem PiS? – Nasz
statut notuje te same cele, m.in.: pomoc
materialną i wychowawczą dla rodzin,
korygowanie działalności wychowawczej
osób i instytucji, współpracę z organiza−
cjami czy interwencje w sytuacjach kon−
fliktowych – wymienia wiceprezes zarzą−
du fundacji Bogusław Babicz. – Zakła−
damy walkę z negatywnymi zjawiskami
społecznymi – precyzuje.
Szczytne cele prawodawcy to za mało.
Fundacja wytknęła mu błędy. – W pro−
jekcie określono urząd, ale nie ma w nim
mowy o regułach, w oparciu o jakie ma on
działać. Brakuje przecież ustawy o sys−
temie wychowania. Najpierw trzeba sfor−
mułować system wartości, a potem stwo−
rzyć instytucję, która je będzie propago−
wać – zwraca uwagę.

Fundacja Profilaktyki Wychowawczej w Rodzinie i Innych Środowiskach Wychowawczych
poparła ideę powołania do życia Narodowego Instytutu Wychowania. 22 sierpnia w pierwszym
w dziejach sejmu publicznym wysłuchaniu czytania projektu ustawy w tej sprawie uczestniczył
honorowy przewodniczący organizacji Władysław Wysoczański.

Quasi−ministerstwo
De facto byłby to urząd bez określonych
ram działania. Fundacja już w styczniu
opracowała swój projekt ustawy o sys−
temie wychowania i przekazała go ów−
czesnemu ministrowi Jarosławowi Zie−
lińskiemu. Otrzymała obietnicę wzię−
cia pomysłu pod uwagę przy tworzeniu
zapisów prawnych.

Żeby nie została fasada
– Funkcjonowanie Instytutu zależy od
tego, kto znajdzie się w jego Radzie. Czy
będą to ludzie zdolni wyzwolić się spod
wpływu partii… – zastanawia się Ba−
bicz. – Trzeba zagwarantować apolitycz−
ność, aby nie było to kolejne quasi−mini−
sterstwo. We władzach jest zbyt wielu
przedstawicieli administracji, a za mało
członków organizacji pozarządowych –
wymienia mankamenty projektu. Zarzu−
ca mu także ogólnikowość.
Fundacja nie obawia się unifikacji wy−
chowania w całym kraju. – Istnieją przy−
jęte standardy, powszechnie obowiązu−
jące wartości, jak choćby chrześcijańskie.
Chcemy kreować człowieka gotowego do
niesienia pomocy – deklaruje wicepre−
zes zarządu brzeskiej organizacji.

(D)

– NIE UKRYJEMY gorzkiej
prawdy, że w Polsce istnieje
problem biedy. Wielu ludzi nie
ma pracy, a więc i chleba –
przypominał w homilii w cza−
sie V Diecezjalnego Święta
Chleba biskup tarnowski Wik−
tor Skworc. – Te swojego ro−
dzaju miejskie dożynki mają
pokazać wartość ciężkiej pra−
cy rzemieślników – uzasadniał
sens uroczystości Kazimierz
Kural, członek Cechu Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
Szczególnego znaczenia dopa−
trzył się także burmistrz Jan Musiał,
przypominając o aktywności organiza−
cji pozarządowych: – Ważne jest umieć
dzielić się chlebem, dlatego w mieście
działa sporo stowarzyszeń, które poma−
gają biednym.

Podziękowanie za trud

Święto Chleba stało się okazją do pro−
mocji dla piekarzy i cukierników z całej
diecezji, gdyż w takiej chwili nie mogło
przecież zabraknąć degustacji ich wypie−
ków. Zaś tradycyjny obrządek chlebowy
zainscenizowała ludowa kapela. (ł)

Biskup tarnowski Wiktor Skworc poświęcił
pokarmy w czasie „miejskich dożynek” w Brzesku

fo
t.

 M
. 
K

ot
fi

s

NIEPEŁNOSPRAWNI znowu
pokazali, że potrafią cieszyć się
życiem i wiele ofiarować innym. 10
września stowarzyszenie „Ostoja”
i brzeski Warsztat Terapii Zajęcio−
wej oraz wolontariusze nie zawie−
dli swoich podopiecznych. Na IV
Powiatowy Piknik Integracyjny na
Rancho „Pasja” zaprosili także
uczestników terapii zajęciowej
z WTZ w Zawadzie Uszewskiej,
Środowiskowego Domu Samopo−
mocy w Brzesku oraz ze szkoły
w Złotej. Wraz z nimi bawiły się
całe rodziny. Wszystkie dzieci –
zdrowe i upośledzone – prezento−
wały się na tej samej scenie, ra−
zem stanęły do konkursów pla−
stycznych i zawodów sportowych.
Z programem tanecznym i folklo−
rystycznym wystąpiły uczennice
gimnazjum z Jadownik. Zaś miej−
scowi przedsiębiorcy nie omiesz−
kali wspomóc organizatora, kupu−
jąc prace plastyczne wykonane
przez niepełnosprawnych WTZ
w Brzesku. (i)

Jednocząca
tradycja

Oni widzą świat bardzo kolorowo

Lepienie z gliny zainteresowało
wszystkie dzieci. I brudzić wolno
do woli!
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Inwestycje do deptania

PONAD 300 TYS. ZŁ tylko w tym roku
samorząd wydał na budowę i remont brze−
skich chodników. Pieniądze z programu
„Górnik” pozwoliły wyremontować ciągi
komunikacyjne dla pieszych na głównych
ulicach miasta – Głowackiego i Kościusz−
ki. Dzięki porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym podobne prace trwają przy
ul. Okocimskiej.
Nowe chodniki przy Kwiatowej oraz Królo−
wej Jadwigi kosztowały około 1100 tys. zł.
– Ten odcinek ma znaczenie z uwagi na
bezpieczeństwo pieszych. Właśnie tymi
drogami uczęszczają codziennie ucznio−
wie do szkół zlokalizowanych w okolicy –
akcentuje zastępca burmistrza Brzeska
Bogdan Dobranowski. Te same powo−

dy kierowały włodarzami gminy i po−
wiatu podejmującymi decyzję o remon−
cie chodnika przy ul. Okocimskiej na
odcinku od skrzyżowania z ul. Mickie−
wicza do ul. Piastowskiej. W owej czę−
ści miasta zlokalizowany jest Zespół
szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Samo−
rząd gminny sfinansował projekt, a wy−
konanie pokryło starostwo.
– Zniszczone nawierzchnie zostaną wy−
mienione na estetyczną kostkę bru−
kową przy ulicach: Mickiewicza, Wy−
szyńskiego, Asnyka, Grunwaldzkiej,
części Ogrodowej i Legionów Piłsud−
skiego – wylicza Dobranowski. Prace
te pochłoną około 190 tys. zł. i obejmą
ponad 2,5 tys. m kw chodników.    (w)

Nowy bruk
na ul. Kościuszki

We wrześniu trwały też
przygotowania do budowy

chodnika pod kościołem
Miłosierdzia Bożego

fo
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ODESZLI
we wrześniu

Józefa MIETŁA (lat 83, Jadowniki)
Helena MIDA (76, Iwkowa)
Zbigniew DAMASIEWICZ (85, Brzesko)
Maria SACHA (60, Tworkowa)
Józef MALINOWSKI (84, Brzesko)
Eugeniusz MARKIEWICZ (63, Brzesko)
Władysław KOCZWARA (85, Mokrzyska)
Katarzyna PUZIA (90, Uście Solne)
Józef KŁUSEK (68, Dębno)
Weronika JANICKA (74, Czchów)
Helena KACZMARCZYK (83, Jasień)
Marek MALEC (59, Brzesko)
Irena WOJKOWSKA (72, Poręba Spyt.)
Maria IMIOŁO (82, Jastew)
Maria SMULSKA (86, Bucze)
Julia MROCZEK (80, Wola Dęb.)
Stanisława SOCHA (88, Brzesko)
Adela SKALSKA (75, Brzesko)
Tadeusz KORNAŚ (64, Jurków)
Helena URBAŃSKA (93, Sterkowiec)
Tadeusz NALEPA (48, Jadowniki)
Edward POTĘPA (76, Przyborów)
Michał KUBALA (67, Brzesko)
Wiesław LEGUTKO (55, Brzesko)
Józef MIETŁA (67, Brzesko)
Stanisław PALEJ (72, Okocim)
Karolina WĄS (93, Brzesko)
Jadwiga RUSIN (81, Łysa Góra)
Maria SZOT (78, Wytrzyszczka)
Małgorzata KOPEĆ (95, Gnojnik)
Zofia JAROSZ (84, Brzesko)
Janina PACHOTA (74, Brzesko)
Maria FRANCZYK (80, Złota)
Stefan SZOT (72, Wytrzyszczka)
Roman KRZYWDA (60, Poręba Spyt.)
Jan SKALSKI (73, Bucze)
Mieczysław ŻUREK (58, Jasień)

Z WIELKIM ŻALEM i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że
28 sierpnia odeszła na zawsze z bibliotekarskiego grona Ewa
Werewka, osoba niezwykle energiczna, skromna, uczciwa, za−
wsze uśmiechnięta.
Urodziła się 19 marca 1944 roku w Dziadkowcach k. Wołomyja.
Po ukończeniu LO w Brzesku kontynuowała naukę w Pomatu−
ralnym Studium Bibliotekarskim w Jarocinie. Bezpośrednio po
jego ukończeniu 1 lipca 1962 roku podjęła pracę zawodową w Po−
wiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku. W sierp−
niu 1973 roku została kierownikiem Działu dla Dorosłych. Po−
siadała dużą wiedzę merytoryczną, którą wykorzystywała w bez−
pośrednich kontaktach z czytelnikami. Niezwykle inteligentna
i dociekliwa, udzielała rzeczowej informacji z różnych dziedzin.
Dla czytelników zorganizowała wiele imprez, konkursów i spo−
tkań z pisarzami. W 1964 roku założyła Koło Przyjaciół Biblio−
teki i wspólnie z nim podejmowała szereg inicjatyw. Stale pod−
nosiła swe kwalifikacje zawodowe i wiedzę. W roku 1984 po rocz−
nym kursie III stopnia w POKB w Jarocinie uzyskała stanowisko
starszego bibliotekarza. W 2005 roku przeszła na emeryturę.

Od śmierci męża w 1988 roku samotnie wychowywała i kształci−
ła dwoje dzieci: Agnieszkę i Oskara.
Przez swoje twórcze działanie, aktywną postawę i zaangażowanie
Ewa wniosła duży wkład w rozwój czytelnictwa w Miejskiej Bi−
bliotece Publicznej w Brzesku. Za osiągnięcia w pracy zawodowej
oraz działalność w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, Kole
Przyjaciół Biblioteki oraz współpracę ze szkołami i organizacjami
społecznymi w 1986 roku otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Wo−
jewództwa Tarnowskiego”, a w 1987 odznakę „Zasłużony Dzia−
łacz Kultury”. Dokonany przez nią wybór zawodu okazał się traf−
ny, bo miłość do książki to wartość, która towarzyszyła Jej przez
42 lata pracy zawodowej. Rzetelnie wypełniając swoje obowiązki,
zdobyła zaufanie i autorytet. W naszej pamięci pozostanie jako
osoba niezwykle konsekwentna, uczciwa, życzliwa i serdeczna.
Odeszła na zawsze, ale zgodnie z mottem Horacego „non omnis
moriar” pewna Jej część przetrwa w pracach, które pozostawiła
po sobie, we wspomnieniach i w naszych sercach.

Maria Marek, dyrektor PiMBP
w Brzesku oraz bibliotekarze

Ewa Werewka   (1944−2006)
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– Jak czuje się Pan w roli parlamenta−
rzysty po roku zasiadania w sejmowej
ławie? Czy na to samopoczucie mają
wpływ osiągnięcia, czy też zdarza się
opuścić ręce z niemocy… Jak to jest?
– Oczywiście, że osiągnięcia mają wpływ
na moje samopoczucie. Podobnie zresztą
jak porażki. Tym się różnię, jako parla−
mentarzysta rządzącej opcji od opozycji,
że wśród nas, posłów Prawa i Sprawie−
dliwości większe jest poczucie odpowie−
dzialności za konsekwencje wynikające
z naszych działań w Sejmie. Ta odpowie−
dzialność jednak ciąży. Staramy się róż−
ne inicjatywy ustawodawcze formułować
tak, aby dobrze służyły ludziom.
– Czy któreś z tych pomysłów prze−
kuł Pan już w konkretne ramy re−
alizacyjne?
– Byłem współautorem poprawki do
ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu własnego mieszkania. Dała
ona rozszerzenie możliwości kredytowa−
nia zakupu mieszkania czy domu – zgod−
nie z zapisami tej ustawy – również po−
przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo−
Kredytowe. Zapis ten wywołał burzę, lecz
mimo sprzeciwu opozycji w trakcie prac
na nadzwyczajnym posiedzeniu komisji
infrastruktury i rodziny został prawie
jednogłośnie przyjęty. Udział w tym
przedsięwzięciu dał mi satysfakcję.
Wbrew atakom innych ugrupowań, które
zarzucały mi działanie wynikające z ja−
kichś związków ze SKOK−ami udało się
rozszerzyć dostęp do kredytów rodzinom
mniej zamożnym. Przy tej okazji chciał−
bym mocno podkreślić, że ani ja, ani moja
rodzina nie mamy żadnych związków ze
SKOK−ami.
– W Brzesku PiS, którego jest Pan li−
derem, zawarło koalicję z PO. Tym−
czasem w Sejmie spotkał się Pan z zu−
pełnie innym sojuszem – PiS−u z LPR
i Samoobroną. Czy nie rozczarowało
to pana już na początku?
– Oczywiście, że rozczarowało. Uważam,
że wynik w wyborach do parlamentu za−
równo PiS, jak i Platformy wiązał się
z oczekiwaniami głosujących na zawią−
zanie między nimi koalicji. Takie prze−
słanie prezentowały oba ugrupowania
w trakcie kampanii wyborczej. Po wybo−
rach nastąpiło więc bardzo duże rozcza−
rowanie wśród tych parlamentarzystów,
którzy znaleźli się we władzach po raz
pierwszy, a wywodzą się spośród samo−
rządowców. Dzięki poparciu wyborców
uzyskali mandat poselski lub senator−
ski i zakładali, że będą robić coś dobrego
wspólnie, mając ku temu przygotowanie
i doświadczenie. Jednak przy takiej ko−
alicji wielu z nich nie realizuje tego, co
zamierzało i obiecywało. Posłowie Plat−
formy i PiS−u mają podobne spojrzenie

na wiele zagadnień, natomiast spory li−
derów tak w jednym, jak i w drugim ugru−
powaniu powodują różne komentarze na
niższych szczeblach.
– Rysuje Pan tutaj silne rozwarstwie−
nie na „górę” i „dół” partyjny. To się
daje tak mocno odczuć?
– Może nie należy tak tego formułować.
W kuluarach mówi się bardziej szczerze.
W sytuacji oficjalnej trudniej jest wyra−
zić swój pogląd. Wielu posłów chce robić
karierę polityczną. Zwłaszcza młodzi,
którzy znaleźli się w parlamencie, poznali
funkcjonujące tam mechanizmy, marzą
o tym, by kiedyś zająć najwyższe stano−
wiska. Do tych zamiarów dostosowują
swoje zachowanie i nawet, jeśli myślą
inaczej, to powstrzymują się z publicz−
nym wyrażeniem poglądów, żeby nie pod−
paść swoim liderom.
– Wprowadzanie zmian w ordynacji
tuż przed terminem wyborów do sa−
morządów budzi najwięcej zastrze−
żeń oraz podejrzenia o to, że rządzą−
ca partia przygotowała je dla wła−
snych korzyści…

– Rządzący zawsze mają przywilej reali−
zacji własnej wizji, która – przedstawię
tutaj swój punkt widzenia – w perspek−
tywie może na korzyść zmienić układ sił
politycznych w kraju. Dzięki temu znikną
sytuacje, jakie obserwujemy w Sejmie od
początku powstania rządu i koalicji.
– Jakie sytuacje w parlamencie mają
zniknąć po zmianie w ordynacji wy−
borczej do samorządów? Co Pan ma
na myśli?
– Blokowanie list umożliwi partnerom
określenie zasad ich późniejszej współpra−
cy w porozumieniach zawartych przez peł−
nomocników przed zarejestrowaniem list.
Przewiduję jednak małą frekwencję wy−
borczą. Wyborcy, społeczeństwo są już tak
zdegustowani tym, co ma miejsce dzisiaj,
że w dużej części do wyborów nie pójdzie.
Natomiast biorący udział w głosowaniu,
będą starali się ocenić kandydatów znaj−
dujących się na listach zblokowanych przez
pryzmat szans na skuteczność i zgodę
w sprawowaniu władzy. Na listach PiS−u
znajdą się kandydaci mający zaufanie spo−
łeczne i – jeśli potwierdzą to wyborcy –

Porozumienie Prawa i Sprawiedliwości
oraz Platformy Obywatelskiej
w regionie brzeskim wprawia
w zdumienie. Antagoniści sejmowi
łączą się przed wyborami do samorządów.
Nie dość na tym, koalicję akceptuje
Jarosław Kaczyński. O tym, jak do niej
doszło i jakie będą konsekwencje
tej umowy, opowiada poseł PiS
Edward Czesak.

Pod prąd
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dostaną się do rad. Idea zblokowania list
wydaje mi się jak najbardziej słuszna.
Poza tym powoli musimy zmierzać do tego,
by ukształtować scenę polityczną tak, aby
odpadły z niej ugrupowania, które sieją za−
mieszanie, chcąc zyskiwać na popularno−
ści albo bronić się przed spadkiem popar−
cia; wyszukują nieraz sztucznie problemy
po to tylko, żeby znaleźć się w mediach.
– Nie tak dawno odwiedzająca Brzesko
minister Beata Kempa tłumaczyła
zmiany w ordynacji koniecznością
wprowadzenia do samorządów silnych
partii, które uzyskają unijne dotacje.
Jednak liczebność nie jest przecież
równoznaczna z kompetencjami…
– Nie wiem, co miała na myśli pani mi−
nister. Mam swój pogląd na ten temat.
W jakimś stopniu przekonałem do niego
Krzysztofa Dudzińskiego i Platformę
Obywatelską. Uwzględniając obecną sy−
tuację polityczną, wydaje się, że filozofia
utworzenia koalicji, w której znajdą się
przedstawiciele PiS i PO, ma swoje uza−
sadnienie. Tym bardziej, że na kilkana−
ście dni przed tym, jak Jarosław Kaczyń−
ski został premierem, w czasie otwarcia
punktu obsługi wyborców w moim biu−
rze w Dąbrowie Tarnowskiej, publicznie
zaakceptował to porozumienie. Nieprzy−
chylne głosy na ten temat nie wzruszają
mnie. Zostałem zobowiązany do decydo−
wania o pewnych sprawach w całym okrę−
gu i biorę za nie pełną odpowiedzialność.
– Jaki ma Pan wpływ na regionalną
sytuację polityczną przed wybora−
mi do samorządów?
– W czerwcu na kongresie Prawa i Spra−
wiedliwości został zatwierdzony nowy sta−
tut, który zmienia strukturę organizacyjną
partii. Powołano 41 pełnomocników okrę−
gowych w skali kraju, bo tyle jest okręgów
wyborczych. W obrębie województwa ma−
łopolskiego mamy cztery okręgi: krakow−
ski, chrzanowski, nowosądecki i tarnow−
ski obejmujący powiaty: grodzki i ziem−
ski tarnowski, brzeski, bocheński, wielicki,
proszowicki i dąbrowski. Moja pozycja jest
dość znacząca, bo do mnie należy akcep−
tacja list wyborczych w całym okręgu tar−
nowskim. Jednoosobowo pełnię rolę zarzą−
du, co się sprowadza do tego, że mam przy−
wilej podejmowania decyzji personalnych.
Jest to też ogromna odpowiedzialność.
– Potwierdza Pan informację, że zo−
stał powołany do Zarządu Główne−
go PiS−u?
– Tak, wchodzę w skład Zarządu Głów−
nego PiS.
– Z Pana wypowiedzi wynika, że bie−
rze Pan pod uwagę głównie skutecz−
ność działań politycznych. Czy oprócz
tej właściwości są jeszcze inne cechy,
jakie należy wziąć pod uwagę przy
typowaniu kandydatów na radnych?

– Kandydaci winni mieć rozeznanie w spra−
wach, o jakich chcą decydować przez cztery
lata kadencji. Profesjonalizm jest potrzeb−
ny do tego, żeby dobrze realizować zadania,
aby głos w dyskusji był merytoryczny, a nie
służył tylko zaznaczeniu swej obecności.
– Będziemy mieć jeden blok PiS−PO
w gminie?
– Wszystko na to wskazuje, że stworzy−
my z Platformą blok, nie wykluczając
szerszego porozumienia.
– Czy w nowym samorządzie, po wy−
borach możemy spodziewać się po−
wtórzenia koalicji sejmowej PiS
z LPR i Samoobroną?
– Wykluczam taką koalicję. Powiem szcze−
rze, powiat brzeski daję za przykład w in−
nych powiatach okręgu. Oczywiście, jeste−
śmy otwarci na osoby pozytywne, które będą
chciały działać. Z LPR−u część członków już
przeszła do Prawa i Sprawiedliwości, za−
równo tu, jak i w innych powiatach. Pod−
chodzę do tego zjawiska ostrożnie. Być może,
jest to też wynikiem spadających notowań.
Mamy także podpisane porozumienie
z PSL−Piast. Niektórzy jego członkowie
znajdą się na naszych listach. Nie wyklu−
czam też powstania koalicji w sejmiku,
gdzie zapadają decyzje bardziej polityczne
niż na szczeblu lokalnym.
– Przejdźmy do władzy wykonawczej
w gminie. Przy radnych mówiliśmy
o profesjonalizmie, a co było decydu−
jące w ocenie kandydata na burmi−
strza, który startuje przecież w wy−
borach bezpośrednich?
– Wójtom, burmistrzom i prezydentom
miast należy postawić wysokie wymaga−
nia. Przede wszystkim najważniejszą ich
cechą jest uczciwość, postawa moralna
i umiejętność rozmowy ze wszystkimi
środowiskami. Oczywiście, każdy pełnią−
cy taką funkcję samorządowiec buduje
swoje zaplecze, którego słucha, ale nie
może być głuchy na głosy opozycji.
– To znaczy, że najważniejsze są ce−
chy osobowościowe.
– Też, ale podkreśliłbym także znacze−
nie wykształcenia. Ono daje większe
możliwości i siłę w działaniu.
– Idzie Pan pod prąd swojej partii.
Na początku tej kadencji Sejmu PiS
zwróciło uwagę na konieczność
ograniczenia ilości kadencji wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
do dwóch. Tymczasem w Brzesku
partia popiera kandydata, który peł−
niłby swoją trzeci raz…
– Z burmistrzem Musiałem, którego popie−
ram, rywalizowałem cztery lata temu. Te−
raz mam z nim dobry kontakt i nie jest
prawdą, że musiałem zakopywać z nim
„topór wojenny”. Wracając do pytania, ubo−
lewam nad tym, że moje ugrupowanie nie
wprowadziło ograniczenia w postaci dwu−

kadencyjności burmistrzów i wójtów. Uwa−
żam, że jest to jak najbardziej słuszne
i wcale nie stanowi ograniczenia demokra−
cji. Na uczelniach istnieje dwukadencyjność
rektorów i nikt nie protestuje przeciw temu,
a jest to przecież środowisko, które szcze−
gólnie mogłoby podnieść alarm. Powinna
obowiązywać dwukadencyjność, przerwa
w kadencji i możliwość ponownego kandy−
dowania. Przecież dobry wójt, burmistrz
czy prezydent miasta mają szanse reali−
zować się na szczeblu wyższym. Mogą star−
tować do powiatu, zostać starostą, kandy−
dować do sejmiku, objąć funkcję marszał−
ka. Jakie to jest ograniczenie demokracji?
Uważam, że to wręcz mobilizuje. Przypo−
minam, iż już w styczniu w Krakowie Ja−
rosław Kaczyński, prezes PiS potwierdził,
że w wypadku wprowadzenia tego zapisu
do ordynacji dotyczyć ona będzie przyszłej
kadencji. Uważam, że przy dalszych pra−
cach nad ordynacją należy dwukadencyj−
ność wójtów, burmistrzów i prezydentów
wprowadzić. Kolejnym argumentem prze−
mawiającym za tą tezą jest narzekanie
samorządowców – jakie usłyszałem na jed−
nym ze spotkań – na to, że dłuższe pełnie−
nie funkcji w samorządzie ogranicza moż−
liwości znalezienia pracy. Przy innych uwa−
runkowaniach prawnych, mogliby
przygotować się do tego, żeby robić coś in−
nego poza działalnością publiczną.
– Czy to oznacza, że będą dalsze pra−
ce nad ordynacją wyborczą do sa−
morządów?
– Nie.
– Na jakie wsparcie z Pana strony
może liczyć nowy samorząd? Czy
jest ono uzależnione od wyników
wyborów, od tego, czy koalicja PiS−
PO będzie miała większość?
– Dlatego spotkałem się z wójtami, bur−
mistrzem i starostą bezpośrednio po za−
przysiężeniu, 20 października poprzednie−
go roku, żeby dać sygnał, iż będę współ−
pracował z każdym samorządem mego
powiatu, niezależnie od jego sympatii po−
litycznych. Dalej zamierzam tak czynić
w stosunku do nowo wybranych samorzą−
dowców. Chociaż bezpośrednio po wybo−
rach całej władzy powiatowej i gminnej
z oporami przyszło przełknąć fakt, że zo−
stałem posłem. Uczciwie powiedzieli, że
postawili na kogoś innego. Bardzo mi się
podoba, że to przyznali. Do dzisiaj odczu−
wam, że część środowiska nie jest usatys−
fakcjonowana z werdyktu wyborczego.
– Czego spodziewa się Pan ze strony
Jana Musiała w zamian za poparcie?
– Większego zaufania do mnie, ale
również słuchania moich krytycznych
uwag i wyciągnięcia z nich konkret−
nych wniosków.

Rozmawiali
Iwona DOJKA i Marek KOTFIS
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Nie zarabiasz, nie głosujesz
Od 4 lutego 1919 roku sytuację prawną
samorządu terytorialnego regulował de−
kret o samorządzie miejskim, wprowadza−
jący pojęcie gminy miejskiej jako samo−
dzielnej jednostki terytorialnej i zarazem
osoby prawa publicznego. Powszechność
prawa wyborczego była ograniczona wie−
kiem (21 lat dla czynnego prawa wybor−
czego i 24 lata dla biernego prawa wybor−
czego), cenzusem podatkowym, zamiesz−
kaniem i wykształceniem.
Równość prawa zastąpiono systemem
kurialnym, w których wybierano równą
liczbę radnych, bez względu na liczbę
wyborców. Przydział wyborców do kół
wyborczych był uzależniony od sumy opła−
canych przez nich podatków i od cenzusu
wykształcenia. Paragraf 13 ordynacji sta−
nowił, że w gminach, w których liczba wy−
borców nie przekracza 50, będą utworzo−
ne dwa, a w większych trzy koła wybor−
cze. O przydziale do kół wyborczych
decydowała taka sama suma kwot po−
datkowych wykazanych w spisach podat−
ników. Biorąc pod uwagę to prawo wy−
borcze w Brzesku i w gminach okolicznych,
najliczniej byli reprezentowani wyborcy
III koła. Natomiast duchowieństwo chrze−
ścijańskie, rabini, profesorowie, adwoka−
ci, notariusze, wyżsi urzędnicy, oficerowie
i obywatele honorowi wchodzili w skład
I kurii wyborczej. W Małopolsce na pod−
stawie rozporządzenia PKL w Krakowie
z 27 listopada 1918 roku wprowadzono
nową kurię do rad miejskich, tj. trzecią
i czwartą. W ten sposób prawa wyborcze
uzyskały osoby, które ich dotychczas nie
miały (osoby nieopodatkowane, bez wy−
kształcenia, bez różnicy płci).

Radny umiał pisać i czytać
Dopiero ustawą z 23 marca 1933 roku
wprowadzono jednolity (z wyjątkiem Ślą−
ska) na terenie Polski ustrój samorządu
miejskiego. Organami samorządu miej−
skiego była rada miejska, zarząd miej−
ski, przełożony gminy, jego zastępca, ław−

Demokracja
na sposób brzeski

Z książki „Brzesko. Dzieje miasta i regionu” wybraliśmy fragmenty rozdziału o XX−leciu
międzywojennym. Współczesne konflikty wśród samorządowców bledną w porównaniu z opisanymi
przez prof. Mariana Stolarczyka sporami i biskupim afrontem. Podczas gdy w gminie rządził
legalny komisarz, odwołany burmistrz pełnił honory włodarza miasta. Ot, życie małego miasteczka!

nicy oraz komisje. Rada miejska stano−
wiła normy prawne w dziedzinie admi−
nistracji miejskiej i gospodarki oraz na
płaszczyźnie organizacyjnej i regulamino−
wej. Liczba radnych była uzależniona od
ilości mieszkańców. Radni byli wybiera−
ni w wyborach powszechnych. Kandydaci
na radnych musieli się wykazać kwalifi−
kacjami etycznymi, dojrzałością umy−
słową ogólną i polityczną oraz obiektyw−
nością przy wypełnianiu obywatelskiego
obowiązku. Wybory odbywały się na pod−
stawie powszechnego, równego, tajnego,
bezpośredniego prawa wyborczego oraz
stosunkowego rozdziału mandatów.
Bierne prawo wyborcze miały osoby wy−
posażone w dniu wyborów lub zgłoszone
na listę kandydatów, ale posiadające
czynne prawo wyborcze. Ponadto kandy−
dat musiał mieć ukończone 30 lat, wła−
dać w mowie i piśmie językiem polskim.
Rada Miejska, zgodnie z artykułem 36
ustawy mogła kwalifikowaną większo−
ścią 2/3 przy quorum 2/3 ustawowej licz−
by członków rady, wykluczyć radnego za
czyn hańbiący z grona rady. Rada ulega−
ła rozwiązaniu, jeżeli nie wypełniała na−
leżycie swoich obowiązków lub zosta−
ła zdekompletowana.

Burmistrz przewodniczył radzie
W Brzesku przełożonego gminy nazywa−
no burmistrzem. Wybory przełożonego
gminy odbywały się tajnie, większością
głosów ustawowej liczby radnych. Jego
wybór zatwierdzał starosta.
Magistrat w Brzesku, w świetle ustawy
z 1933 roku, składał się z burmistrza,
wiceburmistrza i ławników (asesorów).
Byli oni jednocześnie członkami rady miej−
skiej. Burmistrz przewodniczył posiedze−
niom rady i brał udział w głosowaniu, kie−
rował zarządem, reprezentował, sprawo−
wał nadzór nad legalnością organów
ustrojowych miasta. Pozostali członkowie
magistratu również uczestniczyli w obra−
dach i głosowaniu, mimo że nie byli rad−
nymi. Władza tymczasowa – rada przy−

boczna, z którą w Brzesku mamy często
do czynienia – ograniczała się do wyda−
wania opinii, czyli niewiążących uchwał.

Akuszerka na etacie
Odrębne miejsce w działalności samorzą−
du administracyjnego spełniał samorząd
wiejski. Ustawa z roku 1933 dopuszcza−
ła istnienie gmin jednostkowych i zbioro−
wych, o tym decydowała wspólnota inte−
resów oraz zdolność do wykonywania
zadań ciążących na gminach. W Brzesku
i okolicy dominującą rolę pełniły gminy
zbiorowe. Organami uchwałodawczymi
były rady gminne i gromadzkie, a orga−
nami wykonawczymi zarządy gmin z wój−
tami na czele i sołtysami w gromadach.
Wybory do rad gminnych i gromadzkich
były w zasadzie jawne i pośrednie.
Wybór wójta jako przewodniczącego za−
rządu gminnego wymagał zatwierdzenia
starosty. Warunkiem zatwierdzenia było
spełnianie kwalifikacji ustalonych przez
ministra spraw wewnętrznych (a to po−
zwalało obsadzać te stanowiska zaufa−
nymi ludźmi). Ponadto do personelu
gminy należał sekretarz, posiadający od−
powiednie wykształcenie, praktykę zawo−
dową i złożony egzamin praktyczny.
W skład zwierzchności gminnej w Brze−
sku wchodzili: naczelnik (Stanisław Wi−
słocki), jego zastępcy, sekretarz (Karol
Anders), referent policyjny (Marcin
Chmielecki), reprezentant wyznania
katolickiego (ks. Stanisław Dylski), re−
prezentant wyznania mojżeszowego (To−
biasz Lipschütz – rabin). Oprócz nich
na etatach gminy brzeskiej znajdowali
się: Franciszek Bernacki (lekarz), Jó−
zef Salz (weterynarz) i Józefa Arabska
(akuszerka) oraz dwóch policjantów.

Budżetowa kłótnia
W Brzesku w roku 1918 wyborów nie prze−
prowadzono, a 18 grudnia 1918 roku 22
obecnych na posiedzeniu radnych uznało
taką maksymalną ilość radnych, chociaż
dotychczas Rada ta składała się z 30
radnych, z których trzech zmarło w latach
1914–1916, a pięciu się wyprowadziło
z Brzeska do końca 1916 roku.
W łonie samej Rady dochodziło czasem
do konfliktów, podczas których np. kwe−
stionowano prawidłowość wyborów.
W Brzesku bez współpracy radnych obu
wyznań, nie był możliwy wybór burmi−
strza i Zarządu Miasta. Czasem jednak,
jak w 1920 roku, kryzys miał przyczyny
prozaiczne. Były to wydarzenia ważne,
ale w skutkach społecznych negatywne.
Jest rzeczą znamienną, że w roku 1920
zaostrzenie sytuacji politycznej w Brze−
sku pojawiło się po dymisji burmistrza
Wisłockiego (wyjazd do Krakowa) i czę−
ści Rady. Kryzys nastąpił po uchwaleniu
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budżetu (5 lutego 1920 roku). 8 kwietnia
1920 roku starosta zaproponował rozwią−
zanie Rady i ustanowienie zarządu ko−
misarycznego. Przejściowo władzę w mie−
ście sprawowało nawet trzech komisa−
rzy (Franciszek Soja, dr Władysław
Cyga i Jan Brzeski) i 20 członków Rady
Przybocznej, czyli właściwie prawie cała
dotychczasowa Rada.
Kiedy Szymon Bernadzikowski, prze−
widziany na stanowisko komisarza, od−
mówił objęcia tego etatu, kierowanie mia−
stem powierzono Janowi Brzeskiemu (19
kwietnia 1920 roku). Jednak 13 lipca 1920
roku, w przededniu bitwy o Warszawę,
Rada Gminna w Brzesku, reskryptem
delegata Rządu we Lwowie, została roz−
wiązana, ale jednocześnie Jana Włady−
sława Brzeskiego zatwierdzono na stano−
wisku komisarza rządowego. Oprócz nie−
go w skład tymczasowych władz miasta
wchodzili: dr Aleksander Deiches – za−
stępca komisarza (Stronnictwo Ortodok−
syjne), Henryk Bukowski, Stanisław
Dudek (Stronnictwo Katolicko−Ludowe),
Szczęsny Chrapczyński (SKL), Israel
Strańber (Stronnictwo Ortodoksyjne),
Franciszek Soja (Narodowa Demokra−
cja), dr Wilhelm Knauer (Narodowa
Demokracja), ks. Roman Mazur, dr Wil−
helm Dadlez, Jan Wawrykiewicz, Ka−
zimierz Missona (Narodowa Demokra−
cja), Antoni Kubala, Leon Herschko−
witz (Syjonista), Salomon Koh, Abe
Lieber, Cheil Weisbard (Stronnictwo
Ortodoksyjne), Jakub Witek (PSL
„Piast”), Władysław Kunze (PSL
„Piast”), Antoni Kubala (bezp.), Rerisch
Silberman, Berl Schiffer, Chaim Pan−
zer (Stronnictwo Ortodoksyjne) oraz se−
kretarz Karol Anders. 22 września ten
skład został uzupełniony. Członkami zo−
stali: Wojciech Cichoń, Rudolf Maak
oraz zastępcami członków Henoch Klap−
cholz i Stefan Sukiennik (SKL).

Honory najstarszego
Jak wynika z „Księgi protokołów” Rada
Przyboczna rządziła miastem aż do koń−
ca 1926 roku. Dopiero po zamachu Pił−
sudskiego, na początku 1927 roku w zu−
pełnie zmienionych warunkach politycz−
nych odbyły się nowe wybory do Rady
Miejskiej. Mandaty radnych uzyskali
wówczas: Anzenberg Rubin, Stanisław
Balok, dr Henryk Bloch, Jan Brzeski,
Szymon Bernadzikowski, Szczęsny
Chrapczyński, Wojciech Cichoń, Stani−
sław Czyż, Aleksander Deiches, Lebel
Landau, Leib Hamersfeld, Leon Her−
schhowitz, Edmund Horowitz, Franci−
szek Hożejowski, Józef Kijak, Naftali
Klemberger, dr Wilhelm Knauer, Sta−
nisław Korman, Jan Korzeniowski,
Chajem Krauter, Chaim Klausner,

dr Izaak Kritensbin, Ignacy Kubala,
Löbel Löffelholz, Samuel Löffelholz,
Kazimierz Missona, Józef Pachoński,
Izaak Panzer, Stanisław Pietrusiński,
Franciszek Rybicki, Ignacy Rybicki,
Beer Schiff, Berisch Silberman, Fran−
ciszek Soja, ks. Jakub Stosur, Israel
Strańber, Dawid Teman, Menasche
Teitelbaum, Markus Ulmann, Jakub
Witek, Michał Wojs, Jakub Zimet.
W Brzesku było zwyczajem w całym okre−
sie międzywojennym, że na stanowisko
wiceburmistrza wybierano reprezentan−
ta ludności żydowskiej. Burmistrzem
został dotychczasowy komisarz rządowy
Jan Władysław Brzeski (na zdjęciu). Zy−
skał on 100−procentowe poparcie zarów−
no obecnych radnych polskich, jak i ży−
dowskich. Oprócz niego do Rady zostali
wybrani na stanowiska asesorów: Alek−
sander Deiches, Wilhelm Knauer (36 gło−
sów), Franciszek Rybicki (37 głosów),
Franciszek Soja, Beer Schiff, Israel Strań−
ber (25 głosów).

Moc plotek
W tym składzie Rada i Za−
rząd miasta działały tylko do
października 1929 roku, kie−
dy to komisarzem rządowym
ustanowiono (23 październi−
ka 1929 roku) Leopolda
Kolarza.
Burmistrz Jan Brzeski, któ−
remu rok wcześniej nadano
tytuł honorowego obywatela
miasta (8 listopada 1928 roku), został
odwołany z zajmowanego stanowiska na
podstawie fałszywych oskarżeń i pomó−
wień. Tu warto podkreślić, że Jan Brze−
ski, chociaż zaliczał się do sympatyków
BBWR, to jednak w 1929 roku nie po−
chwalał sposobów sprawowania władzy
przez sanację. Wysuwane pod jego adre−
sem oskarżenia były tak absurdalne, że
przyczyniły się do kolejnego kryzysu we
władzach administracyjnych. Nim jednak
on nastąpił, 29 października, odbyło się
pierwsze posiedzenie Rady Przybocznej,
na którym starosta Andrzej Hałaciński
poinformował władze miejskie, że decyzją
Urzędu Wojewódzkiego z 8 października
została rozwiązana Rada Miejska i za−
stąpiona Zarządem Komisarycznym.
Jak wynika z protokołu z posiedzenia
Rady Przybocznej, w czerwcu 1930 roku
ks. biskup Edward Komar składał wi−
zytę duszpasterską w Uszwi. Wracając
z tej miejscowości, przez Brzesko do Tar−
nowa władze dekanatu, powiatowe i miej−
skie pragnęły go powitać i uhonorować
w stolicy powiatu. Biskup jednak nie za−
trzymał się przy bramie powitalnej usy−
tuowanej „Na Traczu”, a urządzonej przez
komisaryczny Zarząd Miasta, gdzie ocze−

kiwał go, wraz ze swoimi przybocznymi,
komisarz Leopold Kolarz. Biskupa powi−
tał na Rynku były burmistrz dr Jan Wła−
dysław Brzeski. Następnie duszpasterz
diecezji tarnowskiej przyjął na audiencji
władze powiatowe, sądownicze i miejskie,
ale rewizytując instytucje samorządowe
i administracyjne, złożył wizytę kurtu−
azyjną w Starostwie Powiatowym i Sądzie
Powiatowym, pomijając Zarząd Miasta.
Natomiast wybrał się z prywatną wizytą
do dr. Jana Władysława Brzeskiego – od−
wołanego burmistrza, co przez komisarza
zostało uznane za afront. Po tym wyda−
rzeniu Leopold Kolarz podał się do dymi−
sji, a wraz z nim zostali odwołani człon−
kowie Zarządu Komisarycznego.

Ostatni burmistrz przed wojną
Miejsce Kolarza zajął Jan Dudek – dzia−
łacz BBWR – mianowany komisarzem 29
września 1931 roku; sprawował urząd do
9 stycznia 1933 roku. Po nim przez 10

miesięcy, od 13 lutego 1933
roku komisarzem był Henryk
Wilga. W tym czasie władze
sanacyjne nie godziły się na
przeprowadzenie wyborów do
reprezentacji miejskiej. Dopie−
ro 18 grudnia 1933 roku ko−
misarzem mianowano Stani−
sława Szeligiewicza długolet−
niego członka Rady Miejskiej
i dyrektora Gimnazjum, pole−
cając mu przeprowadzenie
wyborów do Rady Miejskiej

i magistratu. Kierował on komisarycznym
Zarządem Miasta do 4 stycznia 1934 roku.
Przez cały ten czas Rada Przyboczna dzia−
łała najczęściej w kadłubowym siedmio−
osobowym składzie.
Dopiero po uchwaleniu nowej ustawy
samorządowej (23 marca 1933 roku) do−
konano nowego wyboru Rady Miejskiej
i Zarządu Miejskiego. Stanowisko burmi−
strza powierzono Franciszkowi Soji, a do
Zarządu weszli: Henryk Bloch (wicebur−
mistrz), Jan Władysław Brzeski, Stani−
sław Czyż, Aleksander Deiches i Stani−
sław Parzonka.
Zarząd ten i Rada działały do końca 1938
roku. W przededniu nowych wyborów (w
roku 1939) władzę w mieście objęła Rada
Tymczasowa, w której skład weszli: Fran−
ciszek Soja (od 12 czerwca 1939 roku
ponownie wybrany burmistrzem), ks. Ja−
kub Stosur, Jan Władysław Brzeski, Sta−
nisław Czyż, Jan Janoszek, Karol Wro−
na, Ignacy Patolski, Józef Kijak, Zyg−
munt Mrowiec i Jakub Witek. Franciszek
Soja kierował Zarządem Miasta do
29 grudnia 1939 roku.

* Skróty, tytuł i śródtytuły
pochodzą od redakcji.
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– Składamy więc na tym miejscu należny
hołd pracowitemu, systematycznemu i so−
lidnemu kronikarzowi Brzeska, który ura−
tował od zapomnienia wiele wydarzeń z ży−
cia miasta i pięknie zilustrował dziesiąt−
kami jego dzieje najnowsze – zapisali we
wstępie do pierwszej monografii Brzeska
jej redaktorzy Feliks Kiryk i Jan Lach,
wpisując się tym samym w rolę kontynu−
atorów dzieła Jana Burlikowskiego.

Żywi bohaterowie
Początki ich pracy zapamiętał Jan Mu−
siał: – Od tego czasu wydarzyło się wiele
w zakresie inwestycji. Cóż by to wszystko
jednak znaczyło, gdybyśmy dzisiaj nie
mieli tego dzieła? – pytał retorycznie na
promującym publikację spotkaniu
w MOK−u, 9 września. – Zgłębianie histo−
rii i budowanie lokalnej tożsamości wa−
runkuje budowanie przyszłości – podkre−
ślał znaczenie wyczekiwanej monografii.
Idea kompleksowego opracowania dzie−
jów miasta sięga lat 90. Najpierw rada
gminna pod przewodnictwem Józefa
Kaczmarczyka uchwaliła decyzję o stwo−
rzeniu dzieła. W 1998 roku burmistrz
Bogusław Tolasz zawarł pierwsze umo−
wy z badaczami. Książka jednak nie uka−
zała się, a zebrane materiały zdezaktu−
alizowały się. Dopiero w 2005 roku Brze−
ska Oficyna Wydawnicza podjęła się
składu i korekty. Nad uwspółcześnieniem
danych i prawidłowością umieszczonych
faktów czuwał Jerzy Wyczesany. – Ta

Dzieło z rozmachem

Historia nie sprzyjała tej książce. Wyprzedziło ją pięć tomów kroniki Jana Burlikowskiego.
Około dziesięciu lat trwało zanim spełniły się zapowiedzi i spod maszyn drukarskich wyszło
wreszcie opasłe tomisko „Brzesko. Dzieje miasta i regionu”.

publikacja będzie fundamentalna dla
dziejów Brzeska – osądził gotową książ−
kę. – Znajdą tu Państwo swoich przod−
ków, dziadków, rodziców… Ci ludzie żyją
wśród nas i pamięć o nich nie zaginęła.

Geograficzno−historyczny melanż
Pieczę nad pracą 23 brzeskich i krakow−
skich autorów objęli profesorowie Akade−
mii Pedagogicznej: historyk średniowiecza
Feliks Kiryk i geograf Jan Lach. – Nie ma
książek bez uchybień – przyznał pierwszy
z redaktorów. – Mogę powiedzieć, że jest to
efekt solidnej, krytycznej i niesłychanie
żmudnej pracy. Ta książka ma pewną no−
wość. Jest opracowana wspólnie przez hi−
storyków i geografów – podkreślał.
Na zawartości publikacji odbił się stan
archiwaliów. Walki, pożary i powodzie spo−
wodowały, że wiele opisów faktów zginęło
w przeszłości, a niektóre badacze rekonstru−
owali w oparciu o materiały z innych miast.
Okresy lepiej udokumentowane zaznaczy−
ły się w książce obszernymi rozdziałami.
– Chcąc zebrać materiały, zorganizowa−
liśmy na miejscu praktyki studenckie –
wspominał prof. Jan Lach. – W bada−
niach terenowych uzy−
skaliśmy dane, jakich
nigdzie nie było – za−
znaczał i podkreślał
bogactwo ujętej tema−
tyki geograficznej:
– Obok uwarunkowań
przyrodniczych druga
część zawiera demo−
graficzno−osadniczo−
gospodarcze.

Ból
marketingowców
Zajmujący się sytuacją
gospodarczą w regionie
prof. Bronisław Górz
zwrócił uwagę na nie−
zwykły splot lokalnych
czynników: silnej, rze−
mieślniczej tradycji,
jakiej nie zniszczył
nawet rząd PRL, poło−
żenia geograficznego
na głównych szlakach
komunikacyjnych, któ−
re sprzyja inwestycjom
oraz sporego potencja−
łu tkwiącego w samych

AUTORZY MONOGRAFII:
prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (historia najnowsza Polski
i powszechna)

hab. dr hab. Bronisław Górz (geografia ekonomiczna)
dr Józef Hampel (historia Polski XIX i XX w.)
dr Andrzej Jureczko (historia Polski średniowiecznej)
hab. dr hab. Feliks Kiryk (historia średniowieczna Polski i powszechna)
dr Józef Kukulak (geografia fizyczna)
dr Agnieszka Kwiatek−Sołtys (geografia ekonomiczna i osadnictwa)
prof. dr hab. Jan Lach (geomorfologia, ochrona środowiska)
dr Jerzy Okoński (archeologia)
prof. dr hab. Lech Pakuła (geografia ekonomiczna i przemysłu)
ks. prof. dr hab. Stanisław Piech (dzieje teologii, historia Kościoła
w Polsce, historia nauki i kultury)

prof. dr hab. Jan Rajman (geografia społeczno−ekonomiczna)
prof. dr hab. Jerzy Rajman (historia Polski średniowiecznej)
mgr Małgorzata Rudnik (historia)
dr Franciszek Sikora (historia średniowieczna)
dr Anna Skoczek (historia literatury)
dr hab. Marian Stolarczyk (historia Polski XIX w.)
dr Zygmunt Szot (geografia regionalna)
dr Marian Wolski (historia średniowieczna)
mgr Jerzy Wyczesany (historia sztuki)
Józef Żychowski (ochrona środowiska i geografia fizyczna)

WYDAWCA:
DRUKARNIA:

mieszkańcach. Natomiast dr Lech Pa−
kuła, specjalista w zakresie przemysłu,
przypomniał zebranym w sali MOK−u
swoje trudności ze zbieraniem materia−
łu do badań. Takie same miał w PRL−u i
w epoce wolnego rynku. – Bo marketing
na tym cierpi – ironizował.
– „Koniec wieńczy dzieło” pomnażające
kulturę duchową tego regionu – podsu−
mował spotkanie burmistrz Jan Musiał
i zapowiedział przekazanie monografii
bibliotekom.

Iwona DOJKA

Na spotkaniu promocyjnym główni
redaktorzy mieli wiele do powiedzenia
o dziejach pracy nad historią Brzeska
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Na liście ponad 5 000 pozycji
Właściciele spółki MIX electronics dosko−
nale ten rynek znają, mając za sobą już
15 lat działalności w sprzedaży sprzętu
radiowo−telewizyjnego i to najwyższej kla−
sy, jaką zapewniają renomowani świato−
wi producenci. Oferta handlowa zawiera
dzisiaj ponad 5 000 pozycji: od telewizo−
rów i projektorów, zestawów kina domo−
wego oraz kamer i aparatów cyfrowych,
nagrywarek i odtwarzaczy płyt CD i DVD
poprzez pralki i zmywarki, lodówki i ku−
chenki (wszystkie tego typu urządzenia
oferowane są zarówno w wersji wolno sto−
jącej, jak i do zabudowy), golarki i depila−
tory, roboty wieloczynnościowe, a na kom−
puterach i telefonach komórkowych koń−
cząc. Te dwie ostatnie grupy produktów
to najmłodsze „handlowe dzieci” spółki.

Siedem lat tłustych
Siedem lat nastąpiło, kiedy uruchomiono
ponad 60 salonów firmowych w różnych

MIX ELECTRONICS

Jeśli ankieter przeprowadziłby szybką sondę uliczną, zadając przypadkowym przechodniom
pytanie: z czym kojarzy się firma MIX electronics, z pewnością usłyszałby szybką odpowiedź: ze
sprzętem radiowo−telewizyjnym oraz artykułami gospodarstwa domowego. Bardziej dojrzały
Klient doda natomiast do tego zestawu jeszcze sprzęt komputerowy i telefony komórkowe.

częściach Polski, a każdy zajmował od
trzystu do tysiąca metrów kwadratowych.
Dzisiaj produkty MIX electronics są sprze−
dawane w 85 salonach (ich powierzchnia
wynosi obecnie łącznie prawie 30 000
mkw.) znajdujących się przede wszystkim
w dużych centrach handlowych.

Dlaczego wierzymy w sukces?
Konkurencja w branży jest bardzo duża
i nieustannie rośnie. W jaki sposób jej
sprostać? Jak utrzymać swoją dotychcza−
sową pozycję na rynku, a przede wszyst−
kim – jak się jeszcze bardziej rozwijać?
– Mamy jasno sprecyzowany cel: zwięk−
szyć udział w rynku poprzez rozwój wła−
snej sieci detalicznej. Określiliśmy w tym
względzie struktury i zasady, według któ−
rych postępujemy, pozyskując i otwiera−
jąc nowe salony firmowe. No i oczywiście
robimy wszystko, by jak najlepiej spro−
stać wymaganiom konsumentów, nie tyl−
ko dostarczając im wyroby najwyższej

jakości, ale zapewniając najwyższy po−
ziom fachowej obsługi – zapewnia
Krzysztof Tomczyk, dyrektor handlo−
wy MIX electronics S.A. w Krakowie.
Nie są to próżne stwierdzenia, bo 29 lipca
nastąpiło otwarcie kolejnego punktu sprze−
daży. Tym razem w Brzesku, przy ul. Mic−
kiewicza w centrum handlowym MARK 1.

Sprzedajemy zadowolenie
„Sprzedajemy zadowolenie” brzmi jak
reklamowe hasło i można je w ten sposób
potraktować, gdyby nie była to codzienna
praktyka. Wysoki wskaźnik zadowolenia
konsumentów to jedna z najmocniejszych
stron działalności całej spółki.
Trudno się temu dziwić, skoro to MIX
electronics był pierwszą firmą w branży
RTV AGD, która rozpoczęła szkolenie
pracowników w zakresie technik sprze−
daży i obsługi Klientów. Tego rodzaju
działanie procentuje na długie lata,
zwłaszcza, że nieustannie zmienia się cały
rynek, jak i konsumenci. Klient odwiedza−
jący salony MIX electronics jest coraz
bardziej dojrzały, a przez to znacznie
bardziej wymagający. Szuka nie tylko
wyrobów wysokiej jakości, za które goto−
wy jest zapłacić nawet więcej, jeśli cena

Liczy się przede wszystkim
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wysoki poziom obsługi klienta
gwarantuje najwyższe walory użytkowa−
nia, ale przede wszystkim szuka facho−
wej porady, profesjonalnej pomocy uła−
twiającej wybór akurat tej lodówki czy
tamtego telewizora.

Roztropne działanie
Inwestycje w intensywny rozwój sieci
handlowej MIX electronics to jeden z głów−
nych dziś celów strategicznych. Punkta−
mi sprzedaży nie jest jeszcze równomier−
nie pokryty teren całej Polski, najwięk−
sza koncentracja jest na południu (głównie
Śląsk, Małopolska) i południowym wscho−
dzie kraju, natomiast w części central−
nej oraz zachodniej i wschodniej sieć han−
dlowa jest nieco rozproszona.
– Uważam, że naszą pozytywną cechą jest
możliwość elastycznego dostosowywania
się do zmieniającej się sytuacji na ryn−
ku. Oczywiście wielkie korporacje pochła−
niają mniejsze firmy, co jest wynikiem
ogólnoświatowej globalizacji. Tymczasem
w Polsce dużą szansę rozwoju mają wła−
śnie przedsiębiorstwa małe i średnie,
bowiem one znacznie łatwiej mogą sobie
poradzić zwłaszcza w trudnych sytuacjach,
dlatego że lepiej i szybciej reagują na
wszelkie zmiany, których zdecydowanie

trudniej dokonać w dużych organizacjach,
jakimi są międzynarodowe koncerny.
Szybko uczymy się od innych, ale nigdy
nie przenosimy obcych doświadczeń bez−
krytycznie. Wszystko musi przejść wery−
fikację polskiego rynku, naszej rzeczywi−
stości gospodarczej, w ostatecznym ra−
chunku służyć zadowoleniu Klienta. Tylko
tak możemy liczyć na szybki rozwój –
mówi dyr. Krzysztof Tomczyk.

Reklama dźwignią handlu
Kiedyś te słowa traktowano jak pusty slo−
gan reklamowy, dziś jednak bez przemy−
ślanych działań marketingowych trudno
skutecznie zdobywać rynek w walce o Klien−
ta. Spółka MIX electronics jest jedną
z pierwszych firm w swojej branży, która
informowała konsumentów o swojej ofer−
cie na łamach własnej gazetki reklamo−
wej. Wydawana jest od 1997 roku co mie−
siąc, obecnie 2 razy w miesiącu, w nakła−
dzie blisko 2,5 miliona egzemplarzy.
Bieżąca oferta oraz nowości wchodzące
na rynek, zakupy na kredyt i oczywiście
otwieranie nowych placówek – to wszyst−
ko sprzyja Klientom i zachęca ich do jesz−
cze większych zakupów.
A zwłaszcza do kupna zadowolenia…

RTV MIX AGD
zaprasza do nowego salonu

w Centrum Handlowym MARK1
tel. 014 684 94 53

Godziny otwarcia:
poniedziałek – sobota od 9.00 do 20.00

Codziennie obniżamy cenę
wybranego produktu!
Zakupy premiujemy prezentami!
Tylko my oferujemy telewizory plazmowe
bez oczekiwania na zamówienie!
Należności rozkładamy na raty!
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Mecze rozgrywane są w każdy:
– poniedziałek od 19:30 do 23:30
– środę od 19:30 do 23:30
– niedzielę od 15:00 do 21:00
na hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Brzesku

Ruszamy 8 października 2006 r.!!!

Oficjalna strona ligi:
www.ligabrzesko.prv.pl

SEDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Starostwo Powiatowe
w Brzesku zaprasza

na IV edycję

Powiatowej Ligi Halowej
Piłki Nożnej w Brzesku

Starosta brzeski Grzegorz Wawryka wręcza nagrodę
najlepszemu zawodnikowi II edycji, Mariuszowi Markowi

Więcej informacji
na temat ligi udzieli:

Paweł Ciura
tel. 0−603 811 834

ligabrzesko@poczta.onet.pl

Więcej informacji
na temat ligi udzieli:

Paweł Ciura
tel. 0−603 811 834

ligabrzesko@poczta.onet.pl
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Basuje
po ekonomii

Podczas tegorocznego Pożegnania Lata
Frogg Off zagrało w Brzesku już drugi raz.
Zapewne jednak niewielu spośród
zgromadzonych na pl. Kazimierza Wielkiego
zdawało sobie sprawę, że basista grupy jest
ich krajanem. Z Jackiem Topolskim (na zdjęciu
obok), noszącym muzyczny pseudonim
„Ficky”, za sceną rozmawiała Karina Gaweł.

Główny sponsor: BROWAR OKOCIM –
Carlsberg Polska SA. Ponadto: Karpacka
Spółka Gazownictwa, Cech rzemieślników
oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,
Apteka pp. Dudzińskich, Apteka Millenium,
Apteka pp. Krupów, ENTER, Logic Com−
puters, Stacja paliw JAGA, GRANIT, EU−
ROGUM, Biuro Partner, FHU BOMAS,
Sklep mPunkt, CHEMIPLAST, Market
budowlany ŚNIEŻKA – p. Więckowskie−
go, Centrum Handlowe „U BROŻKA” Stu−
dium Języka Angielskiego YORK, INS−
BUD p. Janusza Niemca, Jawor.

– Pochodzisz z Brzeska, a jednak na−
leżysz do formacji warszawskiej. Jak
to się stało?
– Wyjechałem stąd na studia do Nowe−
go Sącza. Po zdobyciu licencjatu na Wy−
ższej Szkole Biznesu−National Louis
University razem z moją ówczesną dziew−
czyną Moniką, a aktualnie żoną, posta−
nowiliśmy spróbować w Warszawie.
Szkoła umożliwiła nam znalezienie do−
brej pracy. Na szczęście wielu naszych
przyjaciół też przeniosło się do stolicy,
więc nie czuliśmy się samotni w „wiel−
kim mieście”. Potem wszystko rozgrywało
się w szybkim tempie. Nawet nie wiem,
kiedy minęło te siedem lat.
– Pobyt w stolicy traktujesz jako
okres przejściowy, czy też zdążyłeś już
zadomowić się tam?

Tak samo dobrze czują się na zagranicznych festiwalach, jak i na polskich scenach

– Jestem już zameldowany! Poza tym
odpowiada mi charakter tego miasta.
Mamy tam z żoną przytulne mieszkan−
ko w miłej okolicy, rodzinę, którą od−
wiedzamy, i wielu przyjaciół. W stycz−
niu tego roku urodził nam się cudowny
mały chłopczyk o imieniu Bolek. Wy−
daje mi się, że zapuściliśmy korzenie
i wszystko gra.
– Zazwyczaj jednak powraca się do
starych kątów. Pojawiasz się
w Brzesku?
– Odwiedzam je średnio raz na trzy
miesiące.
– Porozmawiajmy o Frog Off. Jak to
się stało, że trafiłeś do zespołu?
– Do grupy trafiłem przez ogłoszenie. Ze−
spół dopiero się kształtował. Nasz gitarzy−
sta Krzysiek i perkusista Sebastian kom−

pletowali skład, a ja gram na basie, więc
spróbowałem sił. Trafiłem tu jako ostatni.
– Odnotowujecie jakieś sukcesy na
scenie muzycznej?
– Zespół powstał w lutym 2004 roku. Już
w lipcu zdobyliśmy pierwszą nagrodę na
małej scenie Slot Art Festival w Lubią−
żu, potem udało nam się osiągnąć kolej−
ne. Przez pierwszy rok działalności za−
graliśmy około 25 koncertów w całym
kraju. W czerwcu 2005 roku zespół wy−
stąpił na festiwalu rockowym Trilobeat
w Czechach. Miesiąc później zostaliśmy
zaproszeni do Włoch na festiwal Rock On
The Rock 2005, gdzie na scenie głównej
reprezentowaliśmy Polskę. Ważnym
momentem dla Frog Off był także udział
w finale przeglądu „Młode Wilki’ 05”
w Warszawskim Klubie Studenckim Sto−
doła. Potem nastąpiła prawie roczna prze−
rwa, podczas której nasza wokalistka
urodziła dziecko. Od trzech tygodni je−
steśmy z powrotem na scenie; z nową
energią i nowym materiałem.
– Na podstawie tego, co usłyszałam
na koncercie, mogę stwierdzić, iż gra−
cie żywy, dobry rock. Jak określiłbyś
Wasz styl muzyczny?
– Nasza muzyka to taka rockowa mie−
szanina indywidualnych upodobań mu−
zycznych poszczególnych członków zespołu.
Lubimy i nie boimy się eksperymento−
wać. Zresztą, najlepiej sprawdzić same−
mu na naszej stronie internetowej
www.frogoff.com.
– Jak oceniasz koncert na Pożegna−
niu Lata?
– Występ wypadł bardzo dobrze. Po zej−
ściu ze sceny spotkaliśmy się z miłymi
komentarzami zarówno widowni, jak i me−
diów lokalnych. Przyjechała z nami także
telewizja, więc dodatkowo poza promocją
zespołu udało nam się wypromować mia−
sto i tym samym odwdzięczyć się Brze−
sku za zaproszenie i ciepłe przyjęcie.
– Jakie plany na przyszłość?
– Pod koniec roku chcemy wejść do stu−
dia, żeby nagrać naszą debiutancką pły−
tę, a na wiosnę wyruszyć na koncerty.
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Bez wątpienia sezon ogórkowy odszedł
w przeszłość. Cykl imprez w ramach „Po−
żegnania Lata” zaczął MOK bardzo ory−
ginalnym wernisażem. Swoje prace wy−
stawiła kwiaciarka i amatorka malar−
stwa Janina Woda. Owocowo−kwiatowe
kompozycje Katarzyny Pacewicz−Py−
rek stanowiły zabawne mrugnięcie oka
w stronę nadciągającej nowej pory roku,
bo nieprzypadkowo florystka użyła owo−
ców: aronii, cytryn, jabłek oraz… sele−
rów i kalafiora. O początkach ślęczenia
nad podręcznikami przypomniała zaś

Paradoks
na początek

jesieni

Polacy w kalendarzu mają wiele na−
znaczonych powagą imprez. Tak się
składa, że w Brzesku tradycją się sta−
ło żegnanie lata. Jak nazwa owej co−
rocznej imprezy wskazuje, winniśmy
w łopocie białych chustek łzy ronić
za kanikułą. Tymczasem gorące
słońce odchodzi we wrześniu przy
radosnych dźwiękach muzyki na
pl. Kazimierza Wielkiego!

Choć to już koniec lata, dominowały bardzo gorące rytmy…

Marzenia o klawiszowcu

FORMACJA SWAMP OF DREAM
jest tworem stosunkowo młodych muzy−
ków. Od samego początku grupę tworzy−
li: trzymający gitarę Tomasz Hładun,
odpowiedzialny za dźwięki basowe Ma−
ciej Kołodziej oraz stojący za klawisza−
mi Iwan Szydłowski. Po kilku tygo−
dniach działalności na próbie zjawił się

Tej jesieni na pl. Kazimierza
Wielkiego zagrali już dwa razy
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Radosław Kuras, by pokazać swoje per−
kusyjno–rytmiczne umiejętności. Udo−
wodnił, że stać go na to, by wspierać zza
bębnów Swamp of Dream. Przy mikrofo−
nie stanął Maciej Adamczyk.
W takim składzie debiutanci zagrali kon−
cert w brzeskim kinie 19 marca 2004
roku. Zespół regularnie brzdąkał jeszcze

do wakacji. We wrześniu formację opu−
ścił wokalista. Po występie w Bochni na
przeglądzie piosenek religijnych ze
scholą Signum Dei z Iwkowej „swam−
pów” na dobre zostawił klawiszowiec.
W styczniu następnego roku grupa po−
kazała się znowu na scenie w gimna−
zjum w Gnojniku.
Po rocznej przerwie do zespołu dołączył
Jakub Pacura, by zająć się gitarą ryt−
miczną. Mało brakowało, a bez wokali−
sty formacja rozpadłaby się na dobre,
gdyby nie Jakub Lebiecki, były czło−
nek Cafe Rock. Po niecałym miesiącu
Swamp of Dream wziął udział w I Ma−
łopolskim Przeglądzie Rockowym
w Brzesku. Już bez Pacury, drugiego gi−
tarzysty, muzycy wystąpili w Czchowie,
Szczurowej, Krakowie, Zaliczynie, Brze−
sku, Dobrocieszu oraz w Borównej. Te−
raz ćwiczą w Biesiadkach i nie zamie−
rzają przerwać koncertowania. Planują
też nagranie demo w połowie paździer−
nika i wciąż poszukują klawiszowca.
Głównym kompozytorem i autorem tek−
stów jest Hładun. Jego koledzy nie okre−
ślają jasno swojego stylu. Tworzą we−
dług własnych upodobań. Może dlatego
nazwali się Swamp of Dream, czyli ba−
gno snów...?  (GS)

uczniom i pedagogom promocja opasłej
monografii Brzeska.
Dopiero potem przyszło posłuchać gorą−
cej muzyki na pl. Kazimierza Wielkie−
go. Także tym razem wieczór zaczęli de−
biutanci: Swamp Of Dream oraz Sun−
shine. Później na deskach stanął
warszawski i bardzo doświadczony Frog
Off. Wokalistka, jak zwykle charyzma−
tyczna i ekspresyjna, epatowała znanym
już mocnym i niebanalnym głosem. Gru−
pa zagrała bardzo odważnie, bo rocko−
wo. To, co nastąpiło potem, zdecydowa−
nie odbiegało od jej stylu. Jak widać
w programie obowiązywała zasada „dla

każdego coś dobrego”. Egzotyczny Jam−
bo Africa porwał prawie wszystkich do
tańca, a na scenie oprócz trzech Murzy−
nek „taniec brzucha” pokazała dwójka
– jak by nie było – odważnych brzesz−
czan. Na samym końcu z wielkim wdzię−
kiem wkroczyli wyczekiwani Czarno
Czarni. „Doktor” bawił komentarzami,
a piosenki – banalnymi i niezobowiązu−
jącymi tekstami. Niestety, śpiewający
„Chcę oglądać twoje nogi” wokalista
zamiast widokiem półnagich brzeszcza−
nek, musiał zadowolić się pokazem
sztucznych ogni. Też było co oglądać.

Gabriela SMULSKA
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Kiedy ponownie wrócił do Sachsenhau−
sen z Ravensbrück, nazywali go muzuł−
manem. Żaden więzień nie poprawiał się,
błędnie odmieniając ten wyraz. Grama−
tyka w świecie, gdzie mówienie polegało
na pozbawianiu godności, nie była niko−
mu potrzebna.
W dużym obozie dostał się do mniejsze−
go. Dziesięć, może piętnaście baraków
ogrodzonych płotem z desek. Deska przy
desce. Szczelnie tak, że nie widać nawet
tego świata wydzielonego dla innych pod−
ludzi. A za nimi reszta, z domami i firan−
kami w oknach. Na prawo ci, których
mięśnie jeszcze działają, na lewo zużyte
pracą ludzkie twory.
Między barakami odmierzał po dziesięć
kroków. Gdy patrzył w górę, błękit dzieli−
ły oczka siatki rozciągniętej między da−
chami. Człowiek nie miał prawa nigdzie
wyjść. Choćby ptakiem był, to nie odle−
ciał. A przecież ważył trzydzieści kilo.
Niewiele…
Nikt tam nie pracował. Ludzie odchodzi−
li z burym dymem kominów. Młody był,
więc wspinał się na najwyższe prycze,
jakich inni nie mogli dosięgnąć. Codzien−

Garść życia
nie przychodził esesman w porządnym
mundurze i wołał do kolejnych: „Komm!”
20 kwietnia 1945 cały obóz wyruszył
ustawiony w piątki. Maszerowali polny−
mi drogami i krajem lasu. Autostrady
zajęło wojsko. Coś się działo. Słyszał huk
bombardowań. Czuł, że wojna się koń−
czy. Pytał siebie, czy przeżyje. Do brata
mówił, że już dalej ani jednego kroku…
– Ty głuptaku! Wojna się kończy, a ty
chcesz rezygnować z życia?!
Za garść owsa ukradzionego koniom do−
szedł do Lubeki. Nowi żołnierze mówili
po angielsku. Niemcy gotowali im karto−
flankę. Od rana do wieczora.

***
Uczył się w terminie u Michała Dudka.
Miał zostać elektrykiem. Gdy usłyszał
pierwsze bomby, miał już osiemnaście
lat. Brat Karol, co uczył się na prawnika,
poszedł do podziemia, a on naprawiał
akumulatory do stacji radiowych. 11 lip−
ca 1943 roku zabierali wszystkich. W no−
cy Niemcy i granatowi policjanci przyświe−
cili do okna czerwonym światłem z lamp−
ki na baterie. „Wstawać! Policja!”

Spieszył się. Zabrał ubranie ojca, który
chyba już wiedział, że syn pojedzie w nie−
znane. Wszyscy Bernaccy byli niskiego
wzrostu, więc pasowało.
Wywlekli go z domu razem z dwoma
braćmi. Postawili przy tablicy z infor−
macjami wiejskimi. Polski policjant Ka−
zimierz Strzałkowski zdążył mu cicho
powiedzieć: „Karola rozstrzelają!” Prze−
chylił się więc do brata i powtórzył.
– Nic się nie bój. Pomódl się za mnie –
usłyszał w odpowiedzi.
Zabrali do szkoły. Przez kilka godzin prze−
glądali dokumenty i przesłuchiwali. Py−
tali o nazwiska, domy…
Potem puścili i… znów złapali.
Ciężarówki były przykryte plandeką.
Z Jadownik wyjechały wypełnione ludź−
mi ciasno zbitymi w jednym końcu
platformy. Ci z karabinami podróżowa−
li wygodnie naprzeciwko. Musieli być
ze Śląska, bo mówili po polsku. Sztur−
chali kolbami, jakby upychali worki
ziemniaków.
Pryczę w celi na Urszulańskiej w Tarno−
wie opuszczał ze ściany tylko do spania.
W pomieszczeniu 3 na 2,5 metra siedzia−
ło sześciu więźniów. W paczkach raz na
tydzień lub na dwa tygodnie dostawał
chleb posmarowany smalcem.
Na przesłuchaniach Niemcy po polsku
pytali o Karola. – Nie wiem. Chodziłem
do terminu. Uczyłem się. Nie wiem nic!
– bronił się Henryk. Po uderzeniu kolbą
powtarzał: – Pracowałem w terminie. Nie
wiem, co robił brat…
Po trzech miesiącach brat Tadek oświad−
czył, że na Matkę Boską Zielną będzie
w domu. Henryk trafił do Pustkowa.
Więźniowie nosili tam lampasy – zielo−
ne, czerwone… Kolory położone farbą na
spodniach dzieliły ich według wiary, na−
rodowości, zawodu… Obozem rządził
Świelik, poznaniak, wysoki, barczysty,
potężny. Nie potrzebował elektryków.
Henryk kopał więc
doły i ładował na wózki pociski V−1.
Przez jesień i zimę rosła liczba zmarłych.
Układał ciała na stosy przekładane
drewnem z pobliskiego lasu. Żołnierze
oblewali je benzyną i podpalali. W pło−
mieniach ręce poruszały się. Krzyczał.
Myślał, że ogień trawi ich żywcem. Brat
Jan ukrył go na terenie obozu. Uznany
za wariata pewnie też kurczyłby się na
stosie…

***
W Oświęcimiu przebywał jeden dzień.
Pociąg wjechał do obozu. Drzwi wagonu
rozsunęły się i zobaczył kobiety grające
coś na bębenkach. Mimo werbli słyszał
jęki. Ludzi ewakuowanych w lipcu 1944
roku z Pustkowa komendatura nie przy−
jęła. Po kilku godzinach drzwi zatrzasnęły

Choć honorowe obywatelstwo Jadowniczanin otrzymał 3 maja w Brzesku,
to o przeszłości opowiedział w swoim domu w Staniątkach
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– To jest dużo do opowiadania – twierdzi Henryk Bernacki. 85−letniego człowieka męczy
zamykanie w słowach przeżyć z kolejnych etapów obozowej wędrówki: Pustków,
Sachsenhausen, Ravensbrück i znów Sachsenhausen. Mówi niewiele, oszczędza siły. Miał
22 lata, gdy gestapo zabrało go z rodzinnych Jadownik.
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się. Strażnicy zdjęli druty dopiero
w Niemczech.
– Miałem numer 1952… Achtundacht−
zigtausendeinhunderteins, brat Jan ach−
tundachtzigtausendeinhundertzwei…
Jedenaście tysięcy osiemset czterdzie−
ści trzy… – głośno i nadzwyczaj wyraź−
nie recytuje numery z kolejnych obozów
jak więzień wywołany na apelu.
Na piersi i na łopatce naszył czerwony
trójkąt z liczbą 88 101. W Sachsenhau−
sen w fabryce samochodów gąsienico−
wych przeglądał instalację elektryczną.
Uzupełniał braki. Chciał spokojnie pra−
cować. Krył się, żeby nie bili. Pilnowali
go, stale patrzyli na ręce. Jakiś Belg
namawiał go, by zlecenia wykonywał
bardzo powoli. On tylko chciał spokoju,
żeby nie bili…
W magazynie Rosjanin ukradł mu pa−
sek do spodni, pokłócili się. Za karę
ciągnął z innymi przyczepę samochodową
z piaskiem. Razem musieli robić to ze
śpiewem. Po niemiecku.
Nasycenie się kartoflami dla bydła to
więcej czasu na życie. Skradli cztery ki−
logramy. Schowali się w podziemnym ka−
nale z przewodami. Mieli je ugotować.
Było ich pięciu głodnych: Polak, Rosja−
nin, Belg, Czech i Francuz. Wypadało po
niecałym kilogramie „nasycenia” na jed−
nego. Przestępstwo jedzenia zostało od−
kryte. Karą był Ravensbrück.
Sam, bez posta czuwającego nad każdym
jego krokiem, naprawiał elektrykę w ba−
rakach dla kobiet piszących na maszy−
nach. W niewielkim Prezlau zakładał
przewody w niewykończonej rezydencji
szefa katów z SS, Heinricha Himmlera.
Front zbliżał się. Wtedy znowu Niemcy
odesłali go do Sachsenhausen. Tam na−
słuchiwał bombardowań. Nie wiedział
nawet, kto zrzuca pociski. Oni? Nie oni?
Na Gromniczną zamieszkał w barakach
dla muzułmanów.

***
W maju 1945 był wolny jak ptak. Z Lu−
beki pojechał do Szwecji. Tak jak Niem−
cy, także Skandynawowie nie zapomnie−
li o kwarantannie. Spał w szkole. W sza−
fach zamknięte były tkaniny do szycia.
Poczuł wstyd, kiedy Polacy wykradali
materiał.
Dostawał listy. Czytał: „Wracaj. Mama
tęskni.” Dowiedział się, że ojciec zmarł
w 1944 roku. Pogrzeb był w ostatni dzień
roku. Karol przeżył. Uciekł Niemcom.
Przyjechał do Polski, skończył praktykę
u mistrza rzemieślniczego. Potem żało−
wał. W kraju była bieda. Przecież nie
musiał wracać…

Iwona DOJKA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY zagwarantował sobie możliwość korzysta−
nia z budynku kina „Bałtyk”. Co prawda seansów filmowych nadal nie będzie,
ale działa kawiarenka internetowa i odbywają się spotkania Zarządu Osiedla
Ogrodowa−Kościuszki. Umowa z właścicielem Waldemarem Goclanem przewi−
duje także udostępnienie sali widowiskowej na organizowane okazjonalnie prze−
glądy, koncerty i konkursy. Teraz trwają na niej próby grupy teatralnej, przygoto−
wującej się do premiery „Księżniczki Czardasza”. – Nie wiem, co właściciel za−
mierza, ale do wakacji możemy korzystać z budynku – zapewnia Małgorzata
Cuber, dyrektor MOK. – Jedynie próby orkiestry do końca roku pozostaną w Do−
mu Ludowym w Jadownikach – dodaje.
Czynsz jest symboliczny. To zaledwie pięć złotych. – Jednakże ponosimy wszyst−
kie opłaty za media, a budynek nie przynosi przecież dochodów – nie popada
w nadmierny entuzjazm dyrektor.  (D)

Kino częściowo otwarte

Ożywcza natura

RZADKO ZDARZA SIĘ, by dzieła
zgromadzone na wystawie toczyły ze
sobą dialog. Nie kłótnia to była, lecz
twórcza rozmowa, gdy 8 września
w MOK−u na ścianach zawisły pieczo−
łowite w wykonaniu – ale jak każde
malowidło odbierane jedynie wzro−
kiem – obrazy obok pachnących i za−
chęcających do dotknięcia kwiatów.
Janina Woda pokazała martwe na−
tury, epatujące statyką i wyważoną
kompozycją. Artystka lubuje się w pre−
cyzyjnym odtwarzaniu załamań tka−
nin i refleksów światła na szkle. Za−
uważalna jest jej biegłość w odtwarza−
niu formy i wyraźna niechęć do
jakiejkolwiek symboliki. Niewielka
ilość postaci ludzkich każe domyślać
się, iż niechętnie odrywa się od przed−
stawiania przedmiotów. Ciepło życia
wniósł w wystawione obrazy jedynie
portret dziecka i akt. Artystka zdecy−
dowanie zaprzeczyła jakimkolwiek
metaforycznym odczytaniom wykona−
nego węglem wizerunku leżącej, nagiej
kobiety, choć ustawienie obrazu na pod−
łodze jak najbardziej do tego kusiło.
Z dążącymi ku równowadze pastela−
mi tworzyły kontrast wręcz wymowne
odwagą zestawień kompozycje Kata−
rzyny Pacewicz−Pyrek. Florystka po
raz kolejny udowodniła, iż nie boi się
zaskakiwać. Subtelne róże położyła na
stalowym drucie, ogryzki owoców i za−
krzywione ogórki rozsypała wokół
kwiatów, śródziemnomorskim cytry−
nom przydała krajową aronię. Nie za−
brakło i wyschniętych łusek fasoli, se−
lera oraz pociętych buraków. Przypad−
kowość ich ułożenia była tylko pozorna.
W dialogu efemerycznych, bo więdną−
cych, roślin z oprawionymi kartonami
i płótnami głośniejsza okazała się na−
tura. Oczywiście, ta żywa.

(id)

Dwie artystki: żywej i martwej natury
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ANNA KARWALA, uczennica
trzeciej klasy Szkoły Podstawowej
nr 3, zdobyła nagrodę w konkursie
Ministerstwa Rozwoju Regionalne−
go „Mieszkam w Europie”. 29 wrze−
śnia w Warszawie uczestniczka
zajęć plastycznych w MOK−u prowa−
dzonych przez Piotra Dudę ode−
brała wyróżnienie za jedną z trzech
wysłanych prac.  (mk)

„Europejska”
gwiazdka
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Szkoda tylko, że na jej stronach poświęco−
no zaledwie jedenaście stron dziejom kra−
jobrazu kulturowego i zabytkom. Przecież
są to obiekty o znaczącej wartości histo−
rycznej i artystycznej. Dość wymienić ufun−
dowany przez Jana Długosza kościół św.
Marii Magdaleny w Szczepanowie, gotycką
świątynię w Jasieniu, zaprojektowane
przez Jana Sas−Zubrzyckiego kościoły
w Szczepanowie i Jadownikach, ratusz
brzeski, zaprojektowany przez Teodora
Talowskiego budynek szkoły podstawowej
w Okocimiu, najstarsze budynki przemy−
słowe okocimskiego browaru oraz rezyden−
cję Götzów. Każdy z nich zasługuje na
dokładną analizę, zaś pałac i cała rezy−
dencja fabrykanta na monografię.

Fabrykancki prestiż
Wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku
za sprawą Jana Albina Götza pałac już

Siedziba
na miarę właściciela

Całkiem niedawno otrzymaliśmy obszerną, pomnikową niemal, monografię Brzeska
i związanych z nim od stuleci wsi. Nie sposób przecenić pożytków dla zainteresowanych
przeszłością miasta oraz jego otoczenia wynikających z tego faktu.

od chwili swego powstania uchodził za
jeden z najwspanialszych tego rodzaju
obiektów w ówczesnej Galicji. Także te−
raz, pomimo że podczas okupacji niemiec−
kiej i po 1945 roku pozbawiony został ca−
łego niemal wyposażenia, a od kilku lat
niszczeje nieużytkowany, pozostaje naj−
wspanialszym w województwie małopol−
skim zabytkiem neobarokowej architek−
tury rezydencjonalnej, niewiele ustępują−
cy rozmaitością form architektonicznych
i bogactwem wystroju powstałym w tym
samym mniej więcej czasie eklektycznym
pałacom łódzkich fabrykantów.
Jan Albin dbał o prestiż, zwłaszcza iż był
najbogatszym w naszej części Galicji
przedsiębiorcą i posiadaczem ziemskim.
Należał doń bowiem nie tylko okocimski
browar, ale i taki sam zakład w Krako−
wie, udziały w browarze wojnickim, kilka
cegielni, gorzelni, młynów i tartaków pa−
rowych, szereg folwarków m.in. w górnej
i dolnej części Okocimia, Pomianowej,
Porębie Spytkowskiej i Uszwi.

Pracą i Prawdą
Był człowiekiem wykształconym, o wyso−
kiej kulturze osobistej, z temperamentu
politykiem i społecznikiem, mającym
ambicję zaliczania się do sfer arystokra−
tycznych. Jego żona wywodziła się z hra−
biów Sumińskich herbu Leszczyc, mają−
cych siedzibę w podbrzeskiej Słotwinie.
On sam, odziedziczywszy po ojcu szla−
checki tytuł „Edler von Okocim”, nadany
mu wraz z herbem przez cesarza Fran−
ciszka Józefa w 1881 roku, około 1900
roku zaczął zabiegi o uzyskanie godności
barona, uwieńczone sukcesem w 1909
roku. Odtąd używał herbu opatrzonego
dewizą „Pracą i Prawdą” oraz nazwiska
w polskim brzemieniu „Baron Jan Götz
Okocimski”. Mając zatem na uwadze
prestiż – zarówno przedsiębiorcy jak i po−
lityka, a także przyszłego arystokraty –
już pięć lat wcześniej powziął decyzję o bu−
dowie odpowiedniej siedziby.

Austriacki Polak
Okazał się przedsiębiorczym i zapobiegli−
wym gospodarzem. Rozbudował i unowo−

cześnił zakład, powiększając produkcję
z 80 tys. hl w 1890 roku do 380 tys. hl
w 1912. Dzięki niemu browar stał się pią−
tym pod względem wielkości w Austro−
Węgrzech i drugim w Rzeczpospolitej.
W przeciwieństwie do ojca syn angażo−
wał się w działalność polityczną. Nale−
żał do stronnictwa galicyjskich konser−
watystów, zwanych „stańczykami”, zmie−
rzających do odbudowy państwa
polskiego w oparciu o dom Habsburgów.
Pod koniec XIX w. przystąpił do Klubu
Konserwatywnego. W 1890 roku wybra−
no go do Rady Powiatowej w Brzesku,
a siedem lat później został prezesem Wy−
działu Powiatowego. Godność tę piasto−
wał 29 lat. Dwukrotnie posłował w au−
striackiej Radzie Państwa (1892 i 1911),
a w 1901 roku w Sejmie Krajowym we
Lwowie. Bronił interesów Polaków, a 20
lutego 1918 roku na posiedzeniu Rady
Państwa potępił pokój zawarty w Brze−
ściu Litewskim.

Ojciec ubogich
Jesienią 1918 roku został członkiem Ko−
misji Likwidacyjnej i reprezentantem
Stronnictwa Prawicy Narodowej, która
proponowała mu kandydowanie na pierw−
szego prezydenta odrodzonej Rzeczypospo−
litej. W latach 1919−1921 zasiadał w Sej−
mie z ramienia Klubu Pracy Konstytucyj−
nej, a w latach 1928−1930 w senacie z listy
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą−
dem. W Małopolsce znany był też jako
wiceprezes Centralnego Związku Galicyj−
skiego Przemysłu Fabrycznego we Lwo−
wie, prezes Związku Przemysłowców, Ban−
ku Małopolskiego w Krakowie i Towarzy−
stwa Ekonomicznego.
Pod względem filantropii Jan Albin kon−
tynuował chlubną tradycję ojca. Za jego
sprawą powstał brzeski ratusz, kościół
w Jadownikach, plebania w górnej części
Okocimia, domy mieszkalne dla urzędni−
ków i robotników, ośrodek zdrowia, ochron−
ka, przytułek dla ubogich, szkoły w: Ty−
mowej, Iwkowej, Uszwi, Buczu i Porębie
Spytkowskiej, a nawet utrzymany w sty−
lu zakopiańskim budynek teatru. On też
wspierał założoną przez ojca dla pracow−
ników kasę zapomogowo−pożyczkową i fun−
dusz emerytalny. Łożył na rozbudowę oko−
cimskiej szkoły, restaurację tamtejszego
kościoła i świątyni św. Jakuba AP w mie−
ście, która spłonęła w 1904 roku. Dlatego
po śmierci długo zwano go „ojcem ubogich”,
a pracownicy wystawili mu pomnik.
O uznaniu świadczą też austriackie, pol−
skie i papieskie odznaczenia: Order Żela−
znej Korony, Krzyż Komandorski Orderu
Franciszka Józefa, Krzyż Komandorski
Orderu „Polonia Restitua” oraz papieski
Krzyż Komandorski Orderu św. Sylwestra.

Andrzej B. KRUPIŃSKI
Syn Austriaka i Czeszki wraz z kontuszem
ubrał się w polską narodowość
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– Gdy byłem małym dzieckiem, w szkole
podstawowej, to przecież na wsi nie było
asfaltu. Po burzy albo dużym deszczu
siadałem w błocie i już chleby klepałem,
tak sam od siebie. Chyba wrodzone to
miałem – wspomina 82−letni piekarz.
W czasie okupacji pracował przymusowo
w obozie, a potem we Wrocławiu przy
odgruzowywaniu miasta po wojnie. Po
powrocie w rodzinne strony, do którego
zmusiło go wezwanie do rezerwy, ukry−
wał się przed wojskiem. W końcu najął
się do pracy w Piekarni Nr 1 należącej
do – znanego już tylko z nazwiska – pana
Niemca. Zakład znajdował się na rogu
ulicy Sienkiewicza i Ogrodowej. Po kilku
latach Stanisław Gaweł przeniósł się do
piekarni zwanej „u Talarka”, naprzeciw
dzisiejszej biblioteki publicznej. Tam po
złożeniu w 1957 roku egzaminu mistrzow−
skiego był kierownikiem przez 15 lat.
Później zatrudnił się jeszcze u „Musia−
ła”, na obecnej ulicy Mickiewicza i Staro−
wiejskiej. Z działających zaraz po wojnie
w Brzesku piekarni ominął tylko dawne−
go „Smolenia”.

Z młodej zakalec
Nie było maszyn. Te stały tylko w boga−
tych piekarniach, a więc – siłą rzeczy –
nie w małomiasteczkowych zakładach.
W nich ciasto w korytach „misiło się” rę−
kami, a i mąkę siało się bez pomocy tech−
niki. – Siedem lat miesiłem rękami –
mówi doświadczony mistrz piekarski.
– A jak zaczynałem pracę, to trzeba było
nosić wodę z placu Kazimierza w wia−
drach. Kiedyś szef załatwił u blacharza
beczkę. W lecie woziłem wodę na tacz−
kach, a w zimie na sankach.
Piece, przeważnie jednokomorowe, opa−
lane drewnem i węglem, miały do 3,5 m
długości oraz 3,2 m szerokości. – Tak pięk−
nie się w nich piekło chleb; nigdy nie był
przypalony – z nostalgią w głosie wylicza
piekarz zalety pieców z cegły szamotki,
która nie podpalała chleba. Ich płyty
i sklepienia rzemieślnicy robili z cegły
klinowej bez zaprawy.
Najważniejsza była fermentacja. Jak się
zrobiła „rozczyna stara”, to chleb pękał,
jak była za „młoda”, to wychodził zaka−
lec. – Tak trzeba było celować, żeby do−
brze wyszło. Jak kwas był zrobiony, to

Stanisław Gaweł zaczął pracować jako piekarz tuż po wojnie w 1945 roku. Miał wtedy 20 lat.
Przy brzeskich wypiekach spędził 42 lata. Jeszcze w sile wieku nosił 80−kilogramowe worki
z mąką w… zębach; ot tak, dla zabawy. O swoim zawodzie opowiada teraz z uśmiechem na
twarzy i nutką rozczarowania: – Teraz to wszystko automatyczne i sztuczne…

Chleb niepowszedni
się go śturchało. Gdy opadał, to był za
stary, a jak się z mety podnosił, to znów
za młody. A jak był prawie, to jakbym
śturchnął i ktoś to powąchał, to by go tak
kropło, że padłby sztywno – 82−letni pie−
karz wciąż pamięta zawodowy żargon.
– Tak działa fermentacja alkoholowa –
wyjaśnia ze śmiechem i figlarnie dodaje:
– Kiedyś mnie tak nabrali i gruchnąłem
o posadzkę. Ale tylko raz! Później też
kilku gości tak zrobiłem…

Po zakwas do sąsiada
Fermentacja zaczynała się od 50 dag
kminku, kilograma mąki i dużej cebuli,
którą kroiło się na ćwiartki, a potem
wszystko razem mieszało. W tempera−
turze 28 stopni składniki „szły”… leżąc
sobie sześć godzin. Tak powstawał za−
czątek. Do tego jeszcze 3 lub 4 kg mąki,
kolejne cztery godziny i mamy przedkwa−
sek, do którego znów dosypuje się mąki,
dodaje wody i czeka następne trzy godzi−
ny. Wtedy powstaje półkwas. – Jak robi−
liśmy 120 bochenków chleba, to na ten

półkwas dawało się 2,5 metra mąki – po
kilku sekundach zastanowienia wylicza
stary piekarz.
Znowu trochę wody, mąki i zarabiało się
ciasto, które musiało podrosnąć. Z niego
odważało się 2,25 kg i układało w koszy−
ku. – Jeszcze przed wsadzeniem do pie−
ca bochenki się szczotką mokrą myło,
żeby chleb był wilgotny. Jak zaparowało
się piec, to skórka jeszcze bardziej wil−
gotniała i chleb rósł. Później trzeba było
zawory odkręcić i parę wypuścić, bo jak
było za długo, to chleb rozrywało. Trzeba
było o to dbać – podkreśla.
A zaparować, to znaczy wylać wodę na
gorącą blachę pieców, należało tylko
w tym jednym właściwym momencie, ina−
czej chleb pękał. To nie jedyna chwila
piekarniczej finezji. Przecież sama fer−
mentacja trwała dobrych kilka godzin.
Gdy się nie udała, nie było czasu na wy−
produkowanie nowego zakwasu. O za−

mknięciu piekarni nie było nawet
mowy. – Chleb zawsze musiał być! –
napomina mnie oburzony rzemieśl−
nik i wspomina, że w takich sytu−
acjach zakwasek nosił wiadrami z in−
nych piekarni.

Delicje, palce lizać!
Niedługo po wojnie w każdą sobotę
brzeszczanie robili ciasto w domu, kła−
dli do koszyczków i przynosili sw oje
chleby do piekarni u Niemca. – Cza−
sem taki jeden bochenek to miał 4−5
kilo; to były fest chleby. I każda pani
miała inne ciasto. Jedno się piekło lek−
ko, inne... Była taka Glizdowa, co jak
rano przyniosła chleb w koszyczku, to
stał cztery godziny i ani tyćka się nie
ruszył. Dopiero jak go „wyczułem”, to
w sam kąt kładłem i nie ruszałem. I tak
najdłużej ten chleb siedział. Znowu
u Rybickiego służąca robiła taki chleb,
że wyrastał jak buchta. Jak on się faj−
nie piekł! – wspomina mistrz fachu.
Po wojnie piekarze wydawali chleb na
kartki. Przysługiwało od 25 dag do jed−
nego kilograma. – Przyklejałem to na
takich wielkich papierach pakunko−
wych. Nieraz schodziło do nocy –
uśmiecha się rzemieślnik, czasowo za−

mieniany w buchaltera odnoszącego pa−
piery do urzędu skarbowego.
Karaluchy były w każdej piekarni. Sta−
rzy piekarze opowiadali o brzeskim
Żydzie, który prowadził taki zakład. Pe−
wien chłop kupił u niego chleb, wziął do
domu, rozkroił, a tam… upieczony kara−
luch. Zabrał więc feralną kromkę, poka−
zał właścicielowi, a ten, żeby ratować honor
piekarni, schrupał robala, zarzekając się,
że to rodzynek!

Karina GAWEŁ,
* Autorka jest wnuczką bohatera tekstu

Przy chlebowych piecach
(Stanisław Gaweł pierwszy z prawej)
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Dzisiaj sport, niemal w każdej postaci,
jest obecny prawie wszędzie. Szczególną
atrakcję stanowi dla ludzi młodych, szu−
kających rozrywki i sposobu na uwolnie−
nie energii. Dziedzina ma właściwie dwa
oblicza. Oprócz tego powszechnie znane−
go, gdzie liczy się spryt, zręczność i siła,
jest jeszcze drugie, w którym w grę wcho−
dzi przenikliwe myślenie, szczęście,
a przede wszystkim pieniądze.

Weterani spoza murawy
Wbrew pozorom, liczba graczy uprawia−
jących oba te „rodzaje” sportu jest mniej
więcej taka sama. Pozaboiskowe roz−
grywki prowadzone są przez całe rzesze
amatorów – hazardzistów. Osoby, które
interesują się sportem, niemal zawsze
próbują, albo próbowały szczęścia w za−
kładach bukmacherskich. Sympatyzowa−
nie z jedną drużyną, spekulacje, przewi−
dywanie wyników towarzyszą oficjalnym
wydarzeniom sportowym. W końcu po−
prawne prognozowanie zwycięzców kilku
meczów wydaje się być rzeczą banalną,
więc dlaczego nie spróbować?
– Na początku bawiliśmy się z kumpla−
mi w typowanie wyników między sobą.
Potem dowiedziałem się o profesjonal−
nych zakładach bukmacherskich. Pomy−
ślałem, że warto spróbować i tak jakoś
się w to wciągnąłem – opowiada Michał,
licealista z Brzeska. – Teraz obstawiam
praktycznie co tydzień.
W ten sposób myśli i działa wielu ludzi,
nie tylko młodych. W bukmacherstwo
bawi się bowiem również wielu starszych,
którzy „zjedli zęby” na typowaniu i noszą
zaszczytne miano „weteranów”. Nato−
miast znamienny jest fakt, że naprawdę
niezwykle rzadko w punkcie bukmacher−
skim można spotkać kobietę. Wrodzona
przezorność?

Inne
oblicze

sportu

„Sport Twoją szansą” – zachęca hasło
jednego z największych zakładów

bukmacherskich. A młodzi ludzie nęceni
wizją łatwego zarobku prędko dołączają
do grona stałych graczy bukmacherskich.

Więcej utopili
Jak w praktyce wygląda owo „szybkie
i bezbolesne bogacenie się”; bo tak wielu
postrzega zakłady? Z tym nie jest tak ró−
żowo. Niemal każdy gracz, pytany o zy−
ski z bukmacherstwa, odpowiadał z lek−
ko zakłopotanym uśmiechem: – No, w su−
mie, w ogólnym rozrachunku, to wygrałem
mniej więcej tyle samo, co obstawiłem.
Bilans wychodzi na zero.
Niektórzy otwarcie przyznają, że w całym
tym interesie więcej kasy „utopili”, niż
wyciągnęli.
– Tylko sęk w tym, że tego się jakoś nie
zauważa. Bo gdy stawia się co tydzień
jakąś małą kwotę, a raz na jakiś czas
wygra się coś większego, to jakoś tak się
myśli, że to sukces…
Jeden z grupki obstawiających przechwa−
lał się, iż jest już kilka tysięcy „do przo−
du”, ale jego koledzy skwitowali to grom−
kim śmiechem.
Oczywiście, wygrana jest możliwa. Wśród
graczy co chwilę krążą nowe plotki o czy−
ichś wielkich sukcesach. Również firmy
bukmacherskie ostentacyjnie wywieszają
w punktach i umieszczają na swoich stro−
nach internetowych zwycięskie kupony.
I rzeczywiście, są wśród nich wygrane
nawet kilkusettysięczne.

Prawdopodobnie siądzie
O zakładach bukmacherskich jako ist−
nym eldorado krążą różne legendy. Łatwo
co prawda nie jest, ale przy odrobinie
szczęścia i przenikliwości naprawdę moż−
na wygrać. Największy problem i główną
przyczynę porażek stanowi specyficzna
mentalność graczy. Chcą wygrywać jak

najwięcej, co najmniej dziesięciokrotną
wartość stawki, ryzykując minimalną
kwotę. Dlatego też muszą typować kilka
lub kilkanaście zdarzeń na jednym ku−
ponie, tym samym zmniejszając praw−
dopodobieństwo wygranej. Prościej prze−
cież wygrać dwukrotną, trzykrotną war−
tość obstawionej kwoty, ale żeby była to
„jakakolwiek kasa”, stawka musi być
również relatywnie wysoka. Tymczasem
drży ręka, kiedy przyjdzie zaryzykować
dużymi pieniędzmi. Dlatego młodzi wolą
postawić mniej i liczyć na szczęście.
Starsi, bardziej doświadczeni gracze ro−
zumieją tę zasadę: nie ryzykujesz, nie
wygrywasz.
– Żeby coś naprawdę wygrać, trzeba naj−
pierw wyłożyć swoją forsę. Wtedy to się
opłaca. Zwłaszcza że z czasem dochodzi się
do pewnych wniosków i obserwacji. To jest
sport – komentuje Tomasz. – Wiadomo,
że wiele zależy od szczęścia, ale równie wiele
można przewidzieć, logicznie wywniosko−
wać. Na pewno łatwiej wygrać kasę u buk−
macherów niż na przykład w totolotku

Złoty środek
Wspólną cechą wszystkich grających jest
poszukiwanie „złotego systemu”. Wielu
łamało sobie nad tym głowę, istnieją

specjalne strony internetowe z profesjo−
nalnymi typami, poradniki graczy; podob−
no powstała nawet książka z systema−
mi gry bukmacherskiej.
Okazuje się, że niezawodny system nie
istnieje. Są jednak inne sposoby. Niektó−
rzy matematycznie, wnikliwie obserwu−
jąc tabele rozgrywek sportowych, próbują
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Notatnik kulturalny

11 PAŹDZIERNIKA Miejski Ośrodek
Kultury zaprasza na spotkanie z Jerzym
Skarżyńskim w Piwnicy Brzeskiej. Bel
Canto z Jordanowa i Bocheński Chór Ka−
meralny dadzą koncert 15 października.
Oprócz klasyki zaśpiewają także nowocze−

sne standardy. We współpracy z Powiatową
i Miejską Biblioteką Publiczną trzy dni
później ruszy Międzynarodowa Galicyjska
Jesień Literacka. Koło teatralne wystawi
oczekiwaną „Księżniczkę Czardzasza” w ki−
nie „Bałtyk” 26 października. (i)

Zapraszamy do udziału w zajęciach:
* nauka gry na instrumentach (fortepian, akordeon , gitara, instrumenty dęte, keybord)
* Warsztaty wokalne
* Kółko plastyczne
* Akademia Bolka i Lolka (blok programowy dla najmłodszych)
* Kółko szachowe
* Balet
* Kółko teatralne
* Taniec współczesny
* Młodzieżowy zespół wokalno−muzyczny
* Dziecięcy zespół wokalny
* Dziecięcy i młodzieżowy zespół taneczny
* Zespoły folklorystyczne: Krakowiacy Ziemi Brzeskiej, Jadowniczanie, Porębianie

Zajęcia Krakowiaków odbywają się w poniedziałki o godz. 16.30 w Zespole Szkół Ponadgimna−
zjalnych nr 2 w Brzesku. Jadowniczanie ćwiczą w Domu Ludowym w Jadownikach w środy o 19.00,
natomiast Porębianie w Domu Ludowym w Porębie Spytkowskiej tego samego dnia o 18.00.
Choreografowie serdecznie zapraszają chętnych, którzy cenią sobie witalizm i energię folkloru.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie MOK−u,
tel. (0−14) 68 49 660, (0−14) 68 49 661; w godz. 7:30−15:30.

obliczyć procent prawdopodobieństwa.
Inni starają się być na bieżąco ze świa−
tem sportu, by wiedzieć, która drużyna
w danej chwili przeżywa zwyżkę, a jaka
zniżkę formy. Także firmy bukmacherskie
oferują szeroką gamę systemów. Jednak
każdy z nich im bezpieczniejszy, tym droż−
szy, więc też nie zawsze się opłaca.
Wśród graczy istnieje również pojęcie
„pewniaka”. Znaczy ono tyle, co „zdecydo−
wany faworyt”. Nie jest wszak wielkim
odkryciem fakt, że gdy piłkarski mistrz
kraju zagra z zespołem drugoligowym, to
jego zwycięstwo jest niemal pewne. Ale
wtedy kurs „pewniaka” jest bardzo niski
i żeby ewentualne zwycięstwo przyniosło
jakieś korzyści, trzeba owych „typów”
obstawić kilka lub kilkanaście. I jeszcze
jedno – wśród nich zazwyczaj znajduje
się przynajmniej jeden, który zawodzi.
Ryzykanci upatrują swojej szansy w ty−
powaniu porażki faworyta. Ale do tego
też trzeba mieć dużo szczęścia.
Ciekawostką jest fakt, że oprócz wydarzeń
czysto sportowych można obstawiać inne,
np.: Kto rozpocznie mecz? Czy Apoloniusz
Tajner zgoli wąsy? Postawić można nawet
na… wynik wyborów prezydenckich.

Przede wszystkim umiar
Życie w punktach bukmacherskich toczy
się intensywnie. Codziennie odwiedzają
je tłumy. Niektórzy z „weteranów” spę−
dzają tam kilka godzin dziennie, przeglą−
dając statystyki i obmyślając systemy.
„Stawianie” wydaje się być niezłą frajdą.
Pod warunkiem, że podchodzi się do nie−
go z dystansem, ponieważ – bądź co bądź
– jest to rodzaj hazardu. W wypracowa−
niu zdrowego spojrzenia na sprawę po−
mocne są dłuższe przerwy. Niepokoi jed−
nak to, iż zakłady stają się popularne
wśród dzieci. Pod względem prawnym jest
to, oczywiście zabronione, ale przecież
wystarczy przejrzeć ofertę w Internecie
i poprosić starszego brata lub nawet przy−
padkowego gracza o wysłanie kuponu…
Każdy zakaz da się obejść.

Radosław URBAN

Nowy rok szkolny w Miejskim Ośrodku Kultury

11 grudnia o godz. 18.00 w koście−
le Maryi Matki Kościoła w Brzesku
zostanie odprawiona msza święta
w 60. rocznicę stracenia w więzie−
niu na Montelupich w Krakowie
trzech działaczy niepodległościo−
wej organizacji „Wolność i Nieza−
wisłość”: Tadeusza Gajdy, Józe−
fa Budzika i Jana Orczewskiego,
skazanych przez sąd wojskowy
w pokazowym procesie w Tarno−
wie 29 września 1946 roku.

„TERAZ POLKA” oraz „Centrum Aktywizacji Społecznej – przez wolontariat na
rynek pracy” są już piątym i szóstym projektem stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”,
mającym na celu aktywizację zawodową mieszkańców powiatu.
Pierwszy z programów, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, ruszył
15 września, a zakończy się w listopadzie przyszłego roku. Ma na celu wyrównanie
szans kobiet na rynku pracy, dlatego zajęcia z doradcami zawodowymi, prawnikami
i szkolenie zawodowe organizatorzy przeznaczyli dla 60 bezrobotnych pań w wieku do
50 lat, długotrwale poszukujących zatrudnienia lub nieposiadających odpowiednio
wysokich kwalifikacji.
Drugi projekt, trwający od 1 września do końca grudnia, przeznaczono dla bezrobot−
nej młodzieży. Przewiduje bezpłatne usługi pośrednika pracy, doradcy zawodowego
oraz prawnika. Bierze w nim udział minimum pięć osób, które jako wolontariusze
w Centrum Aktywizacji Społecznej zaangażują się w aktywne poszukiwanie pracy
dla siebie oraz innych bezrobotnych. Tym przedsięwzięciem kieruje Agnieszka Plichta,
doradca zawodowy. Program dofinansowało Ministerstwo Polityki Społecznej z Fun−
duszu Inicjatyw Obywatelskich.
Młodzież, która nie uczy się, a ma od 18 do 24 lat, może korzystać z oferty Ochotnicze−
go Hufca Pracy, prowadzącego bezpłatne szkolenia z języka angielskiego, informaty−
ki, przedsiębiorczości i przeciwdziałania uzależnieniom. Cykl zajęć ruszył z końcem
sierpnia tego roku, a zakończy się w połowie stycznia 2007 roku. Atrakcję stanowią
kursy zawodowe z obsługi kas fiskalnych, z logistyki oraz uprawniające do kierowa−
nia wózkami widłowymi. Opiekunem grupy jest Joanna Banaśkiewicz.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze „Rodziny Kolpinga”
w Brzesku przy ul. Kościuszki 33 (wejście od ul. Ogrodowej)
bądź pod numerem telefonu (0−14) 68 62 302.

(KG)

Rodzina projektów
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W związku z zamieszczonym we wrze−
śniowym numerze „BIM”−u artykułem
zatytułowanym „Studia pod domem”
autorstwa Pani Redaktor z przykrością
stwierdzam, iż z niezrozumiałych dla
mnie, jak również i dla samorządu stu−
dentów powodów, Małopolska Szkoła
Wyższa w Brzesku poprzez dość jed−
nostronny dobór cytatów oraz niezbyt
fortunne komentarze odautorskie,
przedstawiona została jako uczelnia
o niezbyt dobrej renomie, odbiegająca
od standardów, prowincjonalna.
W następstwie tego jeden z istotnych
walorów Uczelni, podniesiony w tytule
artykułu, stwarzający poczucie bezpie−
czeństwa dla studentów i ich rodziców
oraz zmniejszenie kosztów utrzymania,
został zniweczony dywagacjami anoni−
mowych interlokutorów i uwagami au−
torki na temat wyższości „życia kultu−
ralnego dużego miasta” nad – jak ro−
zumiem – ubóstwem kulturalnym
środowiska w Brzesku.
Zdumiewa nas fakt, iż czasopismo sa−
morządu miasta i gminy mające pro−
mować tutejsze środowisko i wskazy−
wać kierunki rozwoju (także poprzez
rozwój nowo powstałej Uczelni, wokół
której powinno grupować się także życie
kulturalne) w istocie propaguje pogląd
nieprzychylny dla niej, a co gorsza – bez
przytoczenia stanowiska drugiej stro−
ny – jaką jest Uczelnia, jej założyciele
i pracownicy – w pewnym stopniu opo−
wiada się za takim poglądem.
Nieprawdziwe, a przede wszystkim nie−
sprawdzone są wypowiedzi osoby na−
zywanej „Elżbietą”, jakoby „w niewiel−
kim Brzesku brakowało podręczników
do pedagogiki”, podczas gdy właśnie
Brzesko dzięki staraniom władz samo−
rządowych i tutejszych środowisk na−
uczycielskich szczyci się jedną z najbo−
gatszych bibliotek pedagogicznych w re−
gionie, nie wspominając już
o nieodległych bibliotekach w Tarnowie
i Krakowie, dokąd spragnieni wiedzy
i „życia kulturalnego dużego miasta”
studenci mogą w każdej chwili podą−
żyć, aby wiedzę tę pogłębić.
Podkreślić jednak należy, iż Uczelnia
rozwija także własny zbiór bibliotecz−
ny i wzbogaca go przede wszystkim pod

Szkoła
wyższa

kątem prowadzonych przez nią kierun−
ków oraz związanych z nimi potrzeba−
mi dydaktycznymi. Od wielkości Brze−
ska nie jest uzależniony zatem zasób
biblioteczny.
Uważam za niestosowne przytoczenie
słów Elżbiety jakoby „pracownice” dzie−
kanatu były „niemiłe” oraz, że w dzie−
kanacie „panuje bałagan”, z pominię−
ciem obowiązującej nie tylko lecz przede
wszystkim dziennikarzy zasady audia−
tur et altera pars oraz bez próby zgłę−
bienia zasadności tak sformułowanych
zarzutów. Jest to tym bardziej przy−
kre, że wobec znacznej konkurencji na
rynku przykładamy ogromną wagę do
problemu sprawnej i uprzejmej obsłu−
gi zarówno kandydatów na studia, jak
też studentów. Czy nie należało spraw−
dzić i umożliwić wypowiedzi co do tej
kwestii innym, np. co sądzą o tym inni
studenci i sami pominięci pracownicy?
Za niekonsekwentny uważam komen−
tarz dotyczący naszych studentów, iż
„za komfort nauki na miejscu studenci
płacą nie tylko w formie czesnego.
Omija ich życie kulturalne dużego mia−
sta”. Przecież tych studentów cytowa−
nych w tekście, a deklarujących chęć
przeniesienia się na studia zaoczne,
„życie kulturalne dużego miasta” i tak
ominie. Przyjadą raz na jakiś czas na
zajęcia, wsiądą później do najbliższe−
go pociągu i wrócą do swoich domowych
i zawodowych obowiązków. A „życie
kulturalne dużego miasta” będzie na−
dal toczyć się bez nich. Naszym celem
jest zatem, aby uczestniczyć w organi−
zowaniu życia kulturalnego studentów,
a w przyszłości także absolwentów,
stąd organizowanie Juwenaliów, Balu
Karnawałowego, założenie Koła AZS
itp. inicjatywy. Od władz samorządo−
wych oczekujemy też w tym zakresie
pomocy.
Małopolska Szkoła Wyższa rozpocznie
niebawem dopiero trzeci rok akademic−
ki, a jednak przez dwa poprzednie lata
wiele się w niej wydarzyło, o czym mo−
gła się Pani Redaktor dowiedzieć pod−
czas sierpniowej konferencji prasowej,
w której uczestniczyła, a z której spo−
rządziła w tym samym wydaniu BIM
lakoniczną notatkę. Od początku nie

ukrywaliśmy, że będziemy systema−
tycznie poszerzać naszą edukacyjną
ofertę i podnosić poziom nauczania.
I tak w istocie jest, czego przykładem
są nowe kierunki, wykładowcy z reno−
mowanych uczelni i instytutów, a tak−
że atrakcyjne formy zagranicznych sta−
ży (o czym w tekście wspomniano w jed−
nym zdaniu). Jeśli chodzi o nasz
księgozbiór, to niejednokrotnie powta−
rzaliśmy, że jest on systematycznie po−
szerzany. Szkołę zakładaliśmy przy
przychylności samorządowych władz
między innymi po to, by wzrósł prestiż
miasta, by stworzyć środowisko wspie−
rające rodzimą przedsiębiorczość.
Przede wszystkim jednak chodziło
o stworzenie mieszkańcom powiatu
brzeskiego dostępu do studiów, nie na
poziomie prowincjonalnym, ale na naj−
wyższym. O tym, że jest wysoki, świad−
czy rosnące zainteresowanie naszą
uczelnią ze strony Ministerstwa, które
przyznaje nam coraz więcej przywile−
jów, z których korzystają studenci.
Rosnący prestiż Uczelni oraz jej rangę
w środowisku naukowym Małopolski
potwierdza m.in. przyznanie Uczelni
nagrody im. J. Szczepanika oraz wpis
do Rejestru Firm Nagrodzonych i Wy−
różnionych Regionu Tarnowskiego.
Mam nadzieję, że nie takie były inten−
cje autorki artykułu, aby deprecjono−
wać wartość przedsięwzięcia zanim się
ono rozwinęło i to w okresie rekrutacji
na studia. Dlatego zapraszam w przy−
szłości na organizowane przez nas co
jakiś czas konferencje prasowe, a w ra−
zie jakichkolwiek wątpliwości zapra−
szam do rozmowy.

prof. dr hab. Stanisław Lis

Wielokrotnie pisaliśmy o osiągnięciach
uczelni i ważnej roli, jaką spełnia ona dla
Brzeska. Niestety, nie wszystkie opinie na
jej temat są pochwałami, więc należy je
spokojnie rozważyć, przeanalizować, wy−
ciągnąć wnioski. Powinny one mobilizo−
wać do efektywniejszej pracy, a nie mar−
notrawić energię
Autor nie miał zamiaru deprecjonować osią−
gnięć szkoły, a jedynie wykazać stopień, w ja−
ki odpowiada ona lokalnym potrzebom. Z te−
go powodu skorzystał z opinii najbardziej
zainteresowanych, czyli studentów różnych
kierunków i lat. Ci zaś, zwracając uwagę na
własne wymagania, oceny wysunęli zarów−
no pozytywne, jak i – co naturalne – nega−
tywne. To właśnie tym ostatnim  sprzeciwił
się rektor Małopolskiej Szkoły Wyższej, prof.
dr hab. Stanisław Lis w liście nadesłanym
do redakcji.

OD REDAKCJI
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– Jak zaczęła się przygoda ze sportem?
– Mając 14 lat, w 1982 roku, rozpoczą−
łem treningi w sekcji bokserskiej „Wisły”
Kraków. W barwach tego klubu trenowa−
łem przez siedem lat. Brałem udział w za−
wodach krajowych i zagranicznych, m.in.
zdobyłem tytuł Mistrza Makroregionu
Małopolskiego, Mistrza Złotej Rękawicy,
Mistrza Okręgu Krakowskiego czy Wice−
mistrza Polski GPS. To zapewniło mi
miejsce w pierwszej dziesiątce w kraju.
Poza tym trenowałem taniec towarzyski,
grałem na gitarze akustycznej oraz akor−
deonie. Jednak boks był najważniejszy.
Potraktowałem ten sport poważnie, co za−
owocowało tym, że 11 lat temu zdoby−
łem uprawnienia instruktorskie. Jako
drugi trener NKB „Hutnik” Kraków do−
prowadziłem podopiecznych do Ogólno−
polskiej Olimpiady Młodzieży, a także do
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.
– Teraz działa Pan w Brzesku. Jak do
tego doszło?
– Mieszkam z rodziną w Czchowie. Tam
jednak nie udało mi się stworzyć sekcji

Chce zrobić coś dla młodzieży, dać jej szansę na rozwój. Jako były bokser, postanowił zostać
trenerem. – Boks w Brzesku? Chyba Pan żartuje – słyszy komentarze podczas rozwieszania
plakatów rekrutacyjnych. – Nie, my działamy i to z sukcesami od dwóch lat! – odpowiada.
Z Edmundem Kubisiakiem o jego pasji i stowarzyszeniu „Magic Boxing” rozmawia Karina Gaweł.

Twarda zaprawa
bokserskiej. Szukałem nowych możliwo−
ści. Józef Pabian zaproponował mi zor−
ganizowanie sekcji w ramach Rodziny
Kolpinga. Dwa lata temu rozpoczęliśmy
współpracę. Również dyrektor Szkoły Pod−
stawowej Nr 2 w Brzesku, Józef Kacz−
marczyk wykazał się dobrą wolą i za jego
zgodą rozpocząłem treningi na sali gim−
nastycznej w tej szkole.
– W ostatnich tygodniach założył Pan
wraz z zawodnikami, a także sympa−
tykami boksu stowarzyszenie. Dlacze−
go postawił Pan na samodzielność?
– Przez dwa lata działaliśmy jako sek−
cja pod skrzydłami Rodziny Kolpinga.
Ona pomogła nam zorganizować sekcję
bokserską, treningi, galę. Ale jak każde
dziecko, które dorasta, w końcu musieli−
śmy wylecieć z gniazda, rozwinąć skrzy−
dła, usamodzielnić się. Wraz ze sponso−
rem, firmą „Metakol”, założyliśmy samo−
dzielne stowarzyszenie – Brzeski Klub
Bokserski „Magic Boxing”. Kilka tygodni
temu „ruszyliśmy z koksem”.
– To znaczy?

– Mieliśmy organizować II Galę
Bokserską w Brzesku, ale pomysł
przerodził się w coś bardziej pre−
stiżowego. Zaproponowano nam
organizację eliminacji o Puchar
Polski w boksie amatorskim kade−
tów i juniorów dla Małopolski. Dzię−
ki Starostwu Powiatowemu stało
się to możliwe. Przewidujemy przy−
jazd nie tylko zawodników z całe−
go województwa, ale i ich kibiców.
Eliminacje będą trwały przez cały
weekend, od 20 do 22 październi−
ka. Walki odbędą się na hali spor−
towej Zespołu Szkół Ponadgimna−
zjalnych Nr 1 w Brzesku.
– Wróćmy do treningów. Czy
duże jest zainteresowanie bok−
sem wśród brzeskiej młodzieży?
– Teraz rozpoczęliśmy rekrutację
do sekcji. Na każdy trening przy−
chodzi średnio ok. 15 osób, ale zda−
rzają się i takie dni, gdy przycho−
dzi jedna lub dwie. To jednak jest
ciężka praca nad samym sobą…
– Chętni wykruszają się?
– Często młodzież wyobraża so−
bie, że przyjdą na trening, dam
im rękawice i będą się bić. Nic

podobnego. Najpierw czeka ich kilku−
miesięczna zaprawa. Boks to przede
wszystkim praca nad samodoskonale−
niem się. Podczas pierwszych trenin−
gów daję młodzieży lekko w kość, aby
przekonać się, kto przyszedł tu, by coś
osiągnąć. Do walk na ringu zostają do−
puszczeni najbardziej wytrwali. Mam
w sekcji kilku chłopców, którzy trenują
praktycznie od początku. Są to Radek
Ślązak, Piotrek Franczyk, Krzysiek Za−
wada czy Paweł Folmer. Już teraz jed−
nak widzę wśród „nowych” potencjal−
nych zwycięzców, np. Łukasza Tendel−
skiego, ale jak będzie, to zależy tylko
od nich, od tego, jak ciężko i z jaką wy−
trwałością będą trenować.
– Czy młodzież z brzeskiej sekcji bok−
serskiej jeździ na jakieś zawody?
– Jeżdżą, a co więcej zdobywają wiele
nagród! Radek Ślęzak zdobył srebrny
medal w XII Olimpiadzie Młodzieży
w Elblągu, co dało mu miejsce w kadrze
reprezentacji Polski oraz wicemistrzo−
stwo w Międzynarodowym Turnieju
w Jaworznie „Victoria Cup 2006”. Na
ubiegłorocznej gali boksu amatorskiego
w Brzesku walka Piotrka Franczyka
została uznana za jedną z najlepszych.
Często jeździmy na walki do „Wisły”
Kraków czy do Nowego Sącza. 11 paź−
dziernika Radek i Piotrek jadą do No−
rymbergii jako reprezentacja Małopol−
ski w walkach Norymberga−Kraków.
– Pan traktuje ten sport poważnie. Czy
młodzież podchodzi do boksu z rów−
nie dużym zaangażowaniem?
– Nawet większym. Boks to wyzwanie,
zwłaszcza dla młodych chłopców. Ćwiczą
kilka godzin w tygodniu, by pokazać, że
stać ich na coś więcej niż bójki pod blo−
kami czy imprezy. Pewien wymóg sys−
tematyczności i poświęcenia czyni ich
bardziej zdyscyplinowanymi. Zapew−
niam im profesjonalny trening bokser−
ski, a oni dają z siebie wszystko. Poza
tym uważam, że sport może pomóc w od−
nalezieniu siebie oraz swojej drogi życio−
wej. Młodzież staje się „twardsza”, bar−
dziej pewna siebie i swoich umiejętno−
ści. Bo boks, wbrew powszechnej opinii,
nie jest zwykłym biciem się, ale jest to
umiejętność zmierzenia się z kimś rów−
nym sobie nie tylko fizycznie, ale rów−
nież psychicznie, a przede wszystkim
zmierzenia się z samym sobą i swoimi
słabościami.
– Na koniec proszę jeszcze powiedzieć,
jak często odbywają się treningi?
– Trzy razy w tygodniu, w poniedzia−
łek, środę i piątek. Startujemy o 18
i zazwyczaj kończymy ok. 20. Zapra−
szam wszystkich chętnych, zarówno
dziewczęta, jak i chłopców powyżej 12
roku życia. �

Radosław Ślęzak wiele już osiągnął,
a trener Edmund Kubisiak
wróży mu dalsze sukcesy
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RODZINNY
OLIMP

Brzeska kampania kolpingowska
przeciw uzależnieniom

„W zgodzie z sobą w zgodzie z Tobą”

w ramach obchodów X−lecia działalności
stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”

w Brzesku

7.10.2006
Program:
11.00 Uroczyste rozpoczęcie (przedsta−
wienie uczestników)
11.00−12.30 Prezentacja prac plastycznych
„Szczęśliwe dzieciństwo w Rodzinie”
12.30−14.00 Rodzinne gry i zabawy zręcz−
nościowe
13.00 Uruchomienie punktu konsultacyj−
nego ze specjalistą ds. uzależnień
13.00−13.30 Ocena prac plastycznych
13.30−14.00 Dramy
14.30−15.00 Wręczenie nagród dla kola−
rzy i laureatów konkursów
15.00 Poczęstunek przy grillu dla dzieci
i młodzieży
15.00−15.30 Dawanie świadectwa
16.00−16.30 Debata „Czy warto sięgać po
używki?”
17.00 ognisko z piosenką biesiadną
i wspólna zabawa z przedstawicielami
Rodziny Kolpinga z Luborzycy

Zapraszają: Stowarzyszenie Rodzina Kol−
pinga w Brzesku, Urząd Miejski w Brze−
sku, Klub Sportowy „Olimp”

TO TAKA MIŁA GRA świetlicowa. Od−
bijanie piłeczki z jednego do drugiego
końca stołu. Także w szkole, kiedy sala
gimnastyczna nie jest w stanie pomie−
ścić wszystkich uczniów, naprędce na
korytarzu rozkłada się zielony stół i za−
czyna zabawę. Uniwersalny ping−pong
znajduje także zastosowanie na kolo−
niach, „gdy dzieci się nudzą”. Natomiast
w Buczu znalazła się profesjonalna eki−
pa entuzjastów tego sportu.

Dwanaście stołów
Ludowy Zespół Sportowy powstał
11 czerwca 1968 roku. Jego pierwszym
prezesem był nieżyjący już Stanisław
Migdał. Zaczęło się tradycyjnie – od pił−
ki nożnej. Dopiero potem powstała sek−
cja tenisa stołowego.
Ludowy Klubowy Sportowy „Olimpia Bu−
cze”, bo taka nazwa obowiązuje teraz, suk−
cesy odnosi od dwóch lat. W poprzednim
sezonie miłośnicy ping−ponga rozpoczęli tre−
ningi w hali sportowej Gimnazjum w Ja−
downikach i już wtedy drużyna starszych,
bardziej doświadczonych zawodników wy−
walczyła awans do III ligi.
Mają do dyspozycji dwanaście stołów,
trenują trzy razy w tygodniu przez dwie
godziny. Sekcja liczy 24 zawodników,
a jej trenerem jest Czesław Borowiec.
Oprócz niego w tajniki tenisa wprowa−
dzają młodych Stanisław Dąbroś, Bog−
dan Żytniewski, Marek Cieśla i Cze−
sław Koloda, którzy sami nie zapomnieli
o zawodach i występują w rozgryw−
kach III i IV ligi.

Awans dwóch drużyn
Ponieważ zainteresowanie wzrosło, po−
wstała już druga drużyna: Olimpia Bu−
cze II, składająca się głównie z młodych
zawodników. Po roku występów w IV
lidze również ten zespół awansował do
wyższej klasy. Zawodnicy pochodzą
z różnych miejscowości, ale łączy ich
wspólna pasja oraz… wiek. Żaden nie
ma więcej niż 16 lat. Występują druży−
nowo i indywidualnie. Sławomir Osi−
ka, Marcin Żytniewski, Radosław
Mleczko, Bartłomiej Mleczko, Kamil
Wojnicki, Kacper Kania, Anna Kania
oraz Filip Kania biorą udział w zawo−
dach wojewódzkich. Wyniki, które osią−
gają, plasują ich w ścisłej czołówce te−
nisistów Małopolski oraz kwalifikują do
występów w zawodach ogólnopolskich.
Monika Żytniewska, Mikołaj Stolarz,
Beniamin Stolarz i Oskar Rysiewicz,
który ma dopiero 6 lat i jest najmłod−
szym zawodnikiem, stanowią przyszłą
kadrę Olimpii. Powtarzające się nazwi−

Bucze ping−pongiem słynie

ska zawodników nie są przypadkowe.
Świadczą o tym, że pasję rodziców prze−
jęli potomkowie.

Rodzinnie weszli na podium
Radosław i Bartłomiej Mleczko trafili
do Olimpii Bucze dzięki zawodom mię−
dzyszkolnym.
Nauczyciel wychowania fizycznego Cze−
sław Borowiec zauważył ich talent i za−
proponował, aby dołączyli do drużyny.
Obaj mieszkają w Łysej Górze. Mimo
młodego wieku – 12 i 13 lat – mają na
swoich kontach osiągnięcia na szczeblu
ogólnopolskim. Radek w dwóch poprzed−
nich sezonach zdobył tytuł mistrza woje−
wództwa małopolskiego w kategorii
młodzików. Dzięki temu wziął udział
ogólnopolskich turniejach klasyfikacyj−
nych do mistrzostw Polski. We wszyst−
kich trzech zajął czołowe, wysoko punk−
towane miejsca. W maju na mistrzo−
stwach Polski w Jastrzębiu Zdroju
wywalczył trzecią lokatę w grze indywi−
dualnej oraz pierwsze miejsce w grze
podwójnej, w swojej kategorii.
Już w następnym miesiącu na mistrzo−
stwach kraju zrzeszenia LZS w tenisie
stołowym, które rozgrywano w Ornecie,
zawodnicy Olimpii Bucze w klasyfika−
cji drużynowej zajęli trzecie miejsce, a in−
dywidualnie, w kategorii młodzików
najwyższe lokaty zdobyli właśnie Radek
(I miejsce) oraz jego brat Bartek (III
miejsce). Po tych sukcesach pierwszy
z nich otrzymał powołanie do kadry na−
rodowej młodzików. Kluby z ekstrakla−
sy oferowały mu miejsce w swoich dru−
żynach, ale wtedy chłopiec musiałby za−
mieszkać w innym mieście, z dala od
rodziców, a na to oni nie wyrazili zgody.

Nowy wizerunek
Ping−pong wcale nie jest sportem niepo−
ważnym. Świadczy o tym nie tylko za−
angażowanie i wysiłek młodych spor−
towców, ale także ogromne koszty, jakie
trzeba ponieść, by osiągać sukcesy.
Sprzęt jest dość drogi, podobnie jak let−
nie i zimowe obozy oraz dojazdy na tre−
ningi. Każdy, kto bierze udział w za−
wodach, musi posiadać licencję zawod−
nika, a wyrobienie takowej również ma
swoją cenę. Dlatego fascynaci tenisa sto−
łowego korzystają z pomocy samorzą−
du gminy, sponsorów i… swoich rodzi−
ców. Dzięki temu już teraz można mó−
wić o zmieniającym się wizerunku
samej dyscypliny. Razem z tenisista−
mi awansuje także Bucze, które może
pochwalić się pierwszymi mistrzami.

Anna PRZYBYŁO

TRZY SEKCJE: kolarstwa górskiego,
tenisa stołowego oraz halowej piłki noż−
nej działają przy Katolickim Klubie Spor−
towym Olimp od 1999 roku.
Funkcję klubowych prezesów pełnią Mie−
czysław Patulski i Józef Pabian. Pod
opieką mają ponad 80−osobową grupę.
Zawodnicy pochodzą m.in.: z Jadownik,
Mokrzysk, Jasienia, Sterkowca, Brzeska,
a trzech dojeżdża na treningi z Bochni.
Mają od 8 do 20 lat.
Sekcja kolarska ma czterech mistrzów
województwa. Wyróżniającymi się kola−
rzami są Adrian Stanuszek i Łukasz
Patulski. Mocna jest również  grupa mło−
dzików pod opieką trenerów Szymona
Stąga i Kamila Pabiana. W sezonie
odbywa się około 20 wyścigów na terenie
całej południowej Małopolski. Oprócz tego
klub samodzielnie organizuje zawody dla
amatorów. Przykładem są choćby te, które
odbyły się 3 września w Niedzieliskach.

(AP)
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PIŁKA NOŻNA III LIGA
02.09

HUTNIK Kraków – OKS 2:1 (0:0)
Bramka dla OKS; Policht
OKS: Palej – Bizoń (65 Stanula), Weinar,
Drużkowski, Jagła (46 Pociecha), Matras
(83 Ogar), Kostecki, Metz, Bryl (66 Kar−
wat), Policht, Kozieł.

09.09
OKS – STAL Sanok 0:0
OKS: Palej – Stanula, Weinar, Jagła, Bi−
zoń, Wawryka (72 Drużkowski), Kostec−
ki, Metz, Matras (69 Karwat), Policht,
Imiołek (80 Kozieł)

16.09
STAL Rzeszów – OKS 2:1 (0:1)
Bramka dla OKS: Policht
OKS: J. Palej – Stanula, Jagła, Weinar,
Bizoń, Wawryka (66 Drużkowski), Kostec−
ki, Metz (70 Kozieł), Matras, Policht, Imio−
łek (74 Karwat)

20.09
OKS – WIERNA Małogoszcz 3:0 (1:0)
Bramki: Policht, Imiołek, KarwatOKS:
Palej – Stanula (73 Ogar), Weinar, Jagła,
Bizoń – Wawryka (82 Drużkowski), Ko−
stecki, Metz (69 Kozieł), Matras (60 Kar−
wat) – Imiołek, Policht

23.09
AKS Busko– OKS 0:1 (0:1)
Bramka: Policht OKS: Palej – Stanula, We−
inar, Jagła, Bizoń – Wawryka, Kostecki (84
Drużkowski), Metz, Matras (78 Karwat) –
Imiołek (67 Kozieł), Policht (90 Ogar).

29.09
OKS – AVIA Świdnik 0−0
OKS: Palej – Stanula, Weinar, Jagła (53
Atanasković), Bizoń – Wawryka, Kostecki
(83 Drużkowski), Metz, Matras (63 Kar−
wat) – Imiołek (66 Kozieł), Policht

Po 11 kolejkach piłkarze OKS−u zajmo−
wali 10. miejsce w tabeli z dorobkiem
12 punktów.

DOPIERO PO DOGRYWCE i rzutach
karnych piłkarze Wisły Płock, broniącej
zdobyty w poprzedniej edycji Puchar Pol−
ski, pokonali Okocimskiego i wywalczyli
awans do 1/16 finału. „Piwosze” to spe−
cjaliści od pucharowych niespodzianek.
Tym razem byli o krok od sprawienia
kolejnej. Pożegnali się jednak z rozgryw−
kami honorowo, strzelając pierwszoligow−
com aż cztery gole. Ostatniego w 120.
minucie, doprowadzając do remisu i rzu−
tów karnych.
Mecz zaczął się od ataków gospodarzy –
najpierw „bombę” Matrasa pięknie wy−
bronił bramkarz gości, parując piłkę na
korner, a po centrze Bizonia i strzale
głową Jagły, z linii bramkowej futbolów−
kę wybił Rozmuzga. Nie udało się gospo−
darzom, powiodło się Wiśle. Po dwójko−
wej akcji Doška z Gregorkiem, ten pierw−
szy strzałem w długi róg nie dał szans
Palejowi. Niedługo potem pierwszoligow−
cy podwyższyli prowadzenie, kiedy po raz
drugi Gregorek strzałem głową pokonał
bezradnego Paleja.
„Piwosze” próbowali zmienić wynik, ale
ich akcje nie przynosiły efektu. Po zmia−
nie stron inicjatywa należała do gości
i kiedy w 55. minucie zdobyli trzeciego
gola, wydawało się, że losy spotkania
zostały definitywnie przesądzone. Tym−
czasem od tego momentu na boisku do−
minowali już tylko gospodarze. Mimo

Nastraszyli obrońcę Pucharu

wcześniej zaprzepaszczonych doskonałych
okazji przez Polichta i Matrasa, nie usta−
wali w atakach i wreszcie, po dośrodko−
waniu Metza, do siatki trafił Imiołek.
Kolejną akcję na gola zamienił Kozieł,
który w ogromnym zamieszaniu w polu
karnym zachował najwięcej zimnej krwi.
Szał radości na widowni wybuchł w 83.
minucie, gdy w polu karnym Metz ograł
dwójkę obrońców Wisły i dograł do Po−
lichta, który minął Skrzypca i z bliska
umieścił piłkę w siatce.
Dogrywka zaczęła się pechowo dla „Pi−
woszy”, bo już dwie minuty po wznowie−
niu gry Gregorek po raz drugi w tym spo−
tkaniu pokonał bramkarza Okocimskie−
go. Ale i to nie załamało podopiecznych
trenera Zbigniewa Kordeli. Najpierw
Imiołek przegrał pojedynek sam na sam
z golkiperem Wisły, a chwilę później Kar−
wat minimalnie chybił. Aż wreszcie, do−
słownie na kilkanaście sekund przed
ostatnim gwizdkiem sędziego, Kozieł
świetnie wypatrzył Karwata, a ten wy−
szedłszy na czystą pozycję, nie zmarno−
wał okazji.
O awansie musiały więc zadecydować
rzuty karne. Niestety, więcej zimnej krwi
wykazali bardziej doświadczeni piłkarze
z Płocka i to oni będą grali w następnej
rundzie. Zasłużone brawa zebrali jednak
piłkarze Okocimskiego.

Krzysztof ROGÓŻ

20.09 1/16 Puchar Polski

OKS – WISŁA Płock 4:4 (3:3, 0:2)
po dogrywce karne 1:3; awans Wisły
Bramki: Imiołek 71, Kozieł 76, Policht 83, Kar−
wat 120 – Došek 18 i 55, Gregorek 33 i 92.
OKOCIMSKI: Palej – Stanula, Atanasko−
vić (46 Kozieł), Weinar, Bizoń – Ogar (62
Karwat), Metz, Jagła, Matras (70 Kostec−
ki) – Policht, Imiołek.
WISŁA: Skrzypiec – Živković (46 Rachwał),
Belada, Peković, Grižonič – Michálek (57
Grzeszczyk), Romuzga, Kazimierczak,
Sedláček (68 Obajdin) – Došek, Gregorek.
Widzów ok. 2 tys.

CZWARTA EDYCJA Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej rusza 8 października
w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W meczach weźmie udział
28 pięcioosobowych (łącznie z bramkarzem) drużyn. – Z roku na rok liczba zespołów
rośnie. Rozpoczynaliśmy od 20. Rok temu było ich 25 – przypomina Paweł Ciura,
odpowiedzialny za całą imprezę. W dniu inauguracji o 20.00 organizatorzy zaplanowali
mecz towarzyski pomiędzy drużyną MEBLUX−u (aktualny Mistrz Ligi – zwycięzca
trzeciej edycji rozgrywek) a Klaudynką Czchów. Wszelkie informacje pod numerem
telefonu: (603) 811 834, e−mail: ligabrzesko@poczta.onet.pl. (KG)

Zagrają znowu
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1. Działka ewidencyjna numer 171
2. Powierzchnia działki 0,61 ha
3. Księga wieczysta 39206
4. Opis nieruchomości

Działka zlokalizowana jest w zachodniej części wsi Wokowice w sąsiedztwie nieruchomości niezabudowanych użytkowanych rolniczo, nieużytków
oraz gruntów zadrzewionych i zalesionych, w odległości około 1,5 km od centrum wsi. Odległość od centrum miasta Brzeska około8 km.
Działka ma kształt regularny, jest położona w terenie płaskim, aktualnie nieuprawiana w części zadrzewiona i zakrzaczona.
Jest nierozgraniczona.
Wystawa: północ – południe.
Dostępność przeciętna.
Lokalizacja: dobra
Brak elementów infrastruktury. Przez całą działkę przebiega gazociąg średnioprężny, gdzie na okres jego eksploatacji utworzona została strefa,
w której operator sieci gazowej może kontrolować wszelkie działania, jakie mogą powodować uszkodzenie gazociągu. W strefie tej nie wolno
wznosić budynków, budowli, urządzać stałych składów i magazynów, nie wolno również sadzić drzew w odległości po 2 m od osi gazociągu.

5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Dla przedmiotowego terenu Gmina Brzesko w chwili obecnej nie posiada prawnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
W oparciu o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko (Uchwała Nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r.)
wyceniany teren znajduje się w strefie gospodarki rolno leśnej.

6. Cena wywoławcza brutto 3.000,00 zł
7. Forma zbycia Publiczny ustny przetarg nieograniczony
8. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 171 w Wokowicach

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Termin upłynął z dniem 11.09.2006 r.
9. Obciążenia Dział III KW nr 39206 nie zawiera wpisów o obciążeniach
10. Zobowiązania Brak zobowiązań

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2006 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51 w sali obrad.
Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych
00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; PKO BP Nr 18 1020 4984 0000 4202 0005 3470 (w gotówce lub przelewem),
w takim terminie, aby na wyżej wymienionym koncie pojawiło się nie później niż w dniu 17 października 2006 r.
Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie, przez uczestnika przetargu, oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu i znane mu są
uwarunkowania fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przetargu.
Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (7.30– 15.30) w Wydziale Geodezji, Gospoda−
rowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, tel. (0−14) 68 63 100 wew. 170; pokój 120 lub tel. wew. 126, pokój 115.

PRZETARGI

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia

Burmistrz Brzeska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 wywieszony został wykaz nieruchomości
gruntowej położonej we wsi Jadowniki, gmina Brzesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 715, przeznaczonej do zbycia w publicznym
nieograniczonym przetargu ustnym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku,
ul. Głowackiego 51, tel. (014) 68−63−100 wew.170 lub 126.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Brzeska
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż, stanowiącej własność

Gminy Brzesko, niezabudowanej działki położonej w Wokowicach
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