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Z Mikołajem Plackiem, 
Prezesem Zarządu 
� rmy OKNOPLAST-Kraków 
rozmawia Wioletta Maniecka.

– Panie Prezesie, nagroda Lidera Rynku dla najlepszej 
� rmy i dla najlepszego produktu; Złoty Laur Klienta 
za funkcjonalność i bezpieczeństwo; tytuł Nowość 
Roku od czytelników gazety „Forum Branżowe”, spe-
cjalistycznego pisma o stolarce otworowej – widzę, 
że Wasze nowe okno PLATINIUM miało mocne wejście 
na rynek.
– Bardzo nas cieszą te wszystkie nagrody, a dodam jesz-
cze, że nie wymieniła Pani nagród dla PLATINIUM uzyska-
nych m.in. na targach budowlanych w Szcze cinie, Kaliszu 
czy Olsztynie. Jest nam bardzo miło, że nasz nowy pro-
dukt doceniają niezależni eksperci i instytucje. Nie będę 
ukrywał, że już na etapie badań i prac rozwojowych oraz 
współpracy z włoskim stylistą Giuseppe Bencivenga, wie-
rzyłem, że to okno jest przełomem na rynku i odniesie 
duży sukces.
– Sukcesem jest również dla Państwa sprzedaż tego 
okna nie tylko w Polsce?
– Znakomite właściwości techniczne, a co najważniej-
sze niespotykany dotąd na rynku design, spowodo-
wały, że okno PLATINIUM utra� ło w gusta nie tylko 
polskich Klientów, ale również naszych południowych 
i zachodnich sąsiadów oraz niezwykle wyczulonych pod 
względem estetyki Włochów. To pokazuje, że idealnie 
wpasowaliśmy się w nowoczesne europejskie trendy, 
w których okna i drzwi są już nie tylko wizytówką domu 
na zewnątrz, ale również elementem aranżacji wnętrz. 
Przyznam się jednak, że choć wierzyłem w sukces okna 
PLATINIUM, to nie sądziłem, że osiągnie ono tak wysoki 
poziom sprzedaży w ciągu kilku miesięcy od jego wpro-
wadzenia na rynek.
– Wiem także, że w przypadku tego nowego produktu 
poszliście Państwo o krok dalej w kwestii estetyki?
– Tak, od czerwca nasi Klienci jako jedyni w Polsce mogą 
za niewielką dopłatą wyposażyć okna PLATINIUM w inno-
wacyjne, niewidoczne zawiasy Invisso. Dzięki nim estety-
ka okna jest jeszcze bardziej podkreślona, a połączenie 

kształtu okna i niewidocznych zawiasów stworzyło har-
monijną całość i wyjątkowe walory estetyczne. Jeżeli do-
damy do tego zwiększoną szczelność i izolacyjność okna, 
łatwość utrzymania czystości oraz zwiększoną odporność 
na włamanie w obrębie zawiasów, to już wiemy dlaczego 
produkt ten szybko stał się jednym z ulubionych dodat-
ków dobieranych przez Klientów.
– Czy zatem jesienią Państwa Klienci mogą się spodzie-
wać nowości, skoro pojawiły się one już w pierwszym 
półroczu?
– Oczywiście, w końcu nagroda Kry szta ło we go Pro� lu za in-
nowacje i rozwój, przyznana nam przez kapitułę ekspertów 
branży stolarki otworowej podczas międzynarodowych 
targów Budma w Poznaniu, zobowiązuje nas do ciągłego 
zaspokajania najbardziej wyszukanych potrzeb Klientów. 
Dlatego już od początku września w naszej ofercie znajdu-
ją się jedyne w Polsce okna antywłamaniowe Protect Plus, 
produkowane i montowane według europejskiej normy 
EN 1627-30. Celowo dodałem także słowo „montowane”, 
gdyż należy pamiętać, że samo wyprodukowanie okien 
nie wystarczy, by były one antywłamaniowe. Ważny jest 

także specjalny montaż według normy, poświadczony od-
powiednimi dokumentami. Na wyposażenie okien Protect 
Plus składają się takie elementy jak szyba ze szkła lami-
nowanego zbudowana z dwóch ta� i i czterech folii anty-
włamaniowych; klamka z kluczykiem o ponad dwukrotnie 
podwyższonym współczynniku odporności na wyłamanie; 
oraz okucia WK2 austriackiej � rmy MACO.
– Widzę, że dbacie Państwo nie tylko o estetykę, ale 
również i bezpieczeństwo. Dziękuję Panu za rozmowę.
– Ja również dziękuję i dodam na koniec, że dbamy rów-
nież o oszczędność energii. Dlatego pod koniec wrześ-
nia, przed pierwszymi przymrozkami, wprowadzamy 
do naszej oferty okno Thermic 90, o podwyższonych 
właściwościach termoizolacyjnych, przeznaczone dla 
domów energooszczędnych. Potrójny pakiet szybowy, 
6-komorowy pro� l z trzema uszczelkami oraz wkład-
ka termiczna, pozwalają na obniżenie współczynnika 
przenikalności cieplnej do 30%. Serdecznie zapraszam 
zatem wszystkich zainteresowanych naszymi produk-
tami do odwiedzenia salonów sprzedaży OKNOPLAST-
Kraków w całej Polsce.
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17 pAźdZieRnikA odbyła się uroczystość otwarcia kompleksu boisk ze 
sztuczną nawierzchnia Orlik 2012. W uroczystości wzięło udział wielu znanych 
przed laty sportowców. Rozegrany został też pierwszy mecz z udziałem młodych 
piłkarzy Orlika Brzesko. Więcej na stronach 18-19.       red 

ORLIK OTWARTY

W pAźdZieRnikoWym wydaniu 
BIM dużo miejsca poświęciliśmy wizy-
tom i rewizytom delegacji z zaprzyjaź-
nionych z Brzeskiem miast – węgier-
skiej Szazhalombatty, niemieckiego 
Langenenslingen oraz rumuńskiej So-
vaty. Ale i okazja jest ku temu szczegól-
na. Współpraca z tymi miastami trwa 
już okrągłe dziesięć lat, burmistrzowie 
podpisali umowę na kolejne osiem, 
bo do 2014 roku. Jako, że na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej radni dużo 
miejsca poświęcili omówieniu sytuacji 
w kolejnej miejskiej spółce – Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacji i my 
postanowiliśmy ten problem przybliżyć 
Czytelnikom. Sytuacja nie przedstawia 
się kolorowo. Zdaniem wielu radnych 
jest to wynik zaniedbań zarządzających 
przedsiębiorstwem. Czy są perspekty-
wy na poprawę? Na pewno wymagać to 
będzie wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy 
ze strony zarządu spółki. 

Niewielu pewnie mieszkańców 
Brzeska zdaje sobie sprawę ze sporu, 
jaki od dwóch lat panuje w miejscowej 
pływalni. Iskrzy na linii dyrektor – 
związki zawodowe. I my przyjrzeliśmy 
się tej sytuacji z bliska. Mimo deklara-

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

cji z obu stron, które zapewniają o chę-
ci załagodzenia waśni, przynajmniej 
na razie nic na to nie wskazuje. 

Problem mieszkaniowy jest w Brze-
sku palący od lat. Na ostatniej sesji radni 
przyjęli wieloletni program gospodarowa-
nia zasobem mieszkaniowym w gminie 
na lata 2008 – 2012. Czy wprowadzenie 
zapisów dokumentu w życie pozwoli na 
zmniejszenie mieszkaniowego deficytu? 
Być może nie od razu, ale pozwoli na 
podjęcie działań mających na celu np. 
pozyskiwanie unijnych funduszy na 
budowę domów socjalnych. 

Oprócz tego w październikowym 
BIM relacje z jubileuszu 75. rocznicy 
powstania Okocimskiego Klubu Spor-
towego, z otwarcia wystawy poświęco-
nej Janowi Pawłowi II oraz otwarcia 
kompleksu boisk „Orlik”. Ważnym 
problemem przed zbliżającą się zimą jest 
właściwe użytkowanie urządzeń grzew-
czych. Już w tym roku miały miejsce 
wypadki związane z nieumiejętną eks-
ploatacją pieców i kuchenek. Co trzeba 
wiedzieć na ten temat, podpowiada ko-
mendant Państwowej Straży Pożarnej. 
Zapraszamy do lektury.

RedAkCJA
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Majątek MPK stanowi działka 
(zajezdnia), której wartość 
wraz z nieruchomościami 

oszacowano na blisko 340 tysięcy zło-
tych. W dyspozycji spółki pozostaje 11 
autobusów o bardzo zróżnicowanym 
stopniu wyeksploatowania. Zadowa-
lający jest stan czterech mercedesów 
i trzech autosanów. Trzy inne autosany 
wymagają remontu, a będący jeszcze 
na stanie jeden jelcz jest już komplet-
nie wyeksploatowany.

Potrzeby, a nakłady
Rentowność takich spółek jak MPK 
ocenia się na podstawie kosztu jednego 
tzw. wozokilometra. Na tle innych przed-
siębiorstw tego typu brzeski przewoźnik 
prezentuje się całkiem imponująco. 
W Brzesku koszt jednego wozokilome-
tra w 2007 roku wyniósł 3,15 zł, co daje 
szóste miejsce w kraju. Dla przykładu, 
w prowadzącym na tej liście Krotoszynie 
ten koszt wyniósł 2,58 zł, a w Poznaniu 
aż 6,77 zł (150. miejsce).

Nakłady gminy Brzesko na komu-
nikację zamknęły się w 2007 roku kwo-
tą 805 tysięcy złotych, czyli 22,36 zł na 
jednego statystycznego mieszkańca. 
Dla porównania: w Tychach gmina 
wydała ponad 150 zł na jednego miesz-
kańca, a w Tarnowie 55,86 zł. 

W tym roku gmina „wpompowała” 
do budżetu MPK 745 tysięcy złotych. 
Jak czytamy w raporcie opracowanym 
przez spółkę, pieniądze te przeznaczo-
ne zostały na pokrycie kosztów pono-
szonych w związku ze świadczeniem 
nierentownych usług (bilety ulgowe 
i nieopłacalne kursy) oraz na utrzy-
manie wynagrodzeń, które w styczniu 
tego roku zostały podwyższone. Przy 
takiej dotacji nie ma aktualnie szans 
na inwestowanie, rozszerzenie oferty 
usług, ani też na ewentualny wzrost 
wynagrodzeń. Prezes Krzysztof Ga-
wor sugeruje, że nakłady ponoszone 
przez gminę na bieżącą działalność 
MPK powinny być z każdym rokiem 

MPK na rozdrożu

Z roku na rok w całym kraju maleje liczba pasażerów korzystających z komunikacji miej-
skiej. W 1986 roku było ich ponad 9 milionów, a 15 lat później już tylko 4,6 miliona. Wpływ 
na tę tendencję ma dynamiczny wzrost liczby samochodów osobowych. Według prognoz 
w 2020 roku drogami naszego kraju poruszać się będzie 19 milionów takich pojazdów 
(obecnie jest ich około 13 milionów). Do tego dochodzi konkurencja w postaci prywatnych 
przewoźników. Wobec takiego stanu rzeczy na w miarę stabilną sytuację mogą liczyć tylko 
firmy działające na terenie dużych aglomeracji miejskich. Naszych Czytelników zapewne 
interesuje, jak przedstawia się sytuacja w brzeskim Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji.

zwiększane o stopień inflacji. To i tak 
w dalszym ciągu nie pozwoliłoby na 
jakiekolwiek remonty i inwestycje. 

Tymczasem spółce potrzeba 340 
tysięcy złotych bieżące remonty, w tym 
80 tysięcy na remont zaplecza socjal-
nego,45 tys. na stolarki i remont dachu 
budynku administracyjnego,100 tys. 
na remont hali napraw,60 tysięcy zło-
tych na wykonanie nawierzchni placu 
manewrowego i 55 tys. na wykonanie 
nowych bram garażowych i ocieplenie 
budynków. Przydałoby się jeszcze w tym 
roku 100 tysięcy na zakup autobusu, 
który stanowiłby rezerwę techniczną 
i 300 tysięcy na zakupy i remonty pojaz-
dów w latach 2009-2011. Harmonogram 
planowanych na najbliższe trzy lata 
inwestycji został sporządzony. Przewi-
duje on wydanie na wspomniane tutaj 
zakupy i remonty 640 tysięcy złotych. 
Pieniądze mają pochodzić z kredytu 
zaciągniętego przez spółkę przy porę-
czeniu ze strony gminy. Z harmonogra-
mu wynika, że zaciągnięty miałby być 
jeszcze jeden kredyt – przez gminę, bo 
jak czytamy w raporcie, „gmina jako 
podmiot wiarygodny uzyska lepsze 
warunki kredytowe niż MPK ponoszące 
straty na działalności”.

Jak zdobyć pieniądze?
Teoretycznie jest możliwość uzyska-
nia dofinansowania zakupu nowych 
pojazdów, jednak obowiązują tutaj tak 
skomplikowane zasady, że w praktyce 
szanse na takie dofinansowanie są 
minimalne. Obecnie Unia Europej-
ska oferuje dofinansowanie zakupu 
taboru samochodowego w wysokości 
50 procent. Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego negocjuje, by zwiększyć tę 
wysokość do 85 procent. Nawet gdyby 
rozmowy zakończyły się powodzeniem, 
to nowe zasady obowiązywać będą od 
końca przyszłego roku, czyli pierwszych 
zakupów można będzie dokonać w 2010 
roku. Jest jednak pewne „ale”. Aby móc 
starać się o przyznanie unijnych środ-

ków gmina musiałaby najpierw ogłosić 
przetarg na świadczenie usług komuni-
kacyjnych. A to oznacza, że pieniądze 
otrzyma ta firma, która przetarg wygra, 
a wcale nie musi to być MPK.

Potrzebne zmiany. Ale jakie?
Czy spółka powinna dążyć do zastąpie-
nia kosztownych autobusów dającymi 
możliwości oszczędzania busami? Wy-
dawać by się mogło, że jest to jedynie 
słuszna droga.  Nowy bus kosztuje 
aktualnie 300 tysięcy złotych, używany 
w dobrym stanie 120 tysięcy. Prezes 
Gawor uważa, że dwa busy, które zastą-
piłyby autobusy  – nieważne czy nowe, 
czy używane) przyniosłyby oszczędności 
rzędu 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. 
Wystarczy porównać – Autosan spala 
24 litry paliwa na 100 kilometrów, bus 
tylko 17. W przypadku jednego busa 
spółka może liczyć na oszczędność 
w wysokości 1800 złotych miesięcznie, 
przy dwóch busach będzie to już kwo-
ta 3500 złotych. A jednak w raporcie 
opracowanym przez MPK czytamy: 
„W każdym z zakładanych wariantów 
wynik będzie ujemny, gdyż uzyskane 
oszczędności na zużyciu paliwa nie 
pokrywają kosztów związanych z za-
kupem”. Czy jednak mniejsze zużycie 
paliwa to jedyna oszczędność wynika-
jąca z zakupu busa?

Autorzy raportu analizują także 
skutki ewentualnej prywatyzacji firmy. 
Powołują się tutaj na referat wygłoszo-
ny podczas seminarium naukowego 
„Uwalnianie rynku transportu miej-
skiego – wady i zalety”. W referacie 
zanalizowany został przykład Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w Tczewie, który 
został sprywatyzowany. Władze samo-
rządowe Tczewa całkowicie przekazały 
ZKM w prywatne ręce. Cedując odpo-
wiedzialność za komunikację miejską 
firmie prywatnej nie straciły jednak 
kontroli nad ofertą przewozową i ce-
nami biletów. Z referatu dowiadujemy 
się również, że proces prywatyzacji 
w Tczewie obciążony był jedną wadą. 
Zbyt długo trwały jego poszczególne 
etapy, co wiązało się z poważnym ryzy-
kiem handlowym.
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nieuczciwa konkurencja
Prezes MPK, Krzysztof Gawor twier-
dzi, że gwoździem do trumny przed-
siębiorstwa jest nieuczciwa konku-
rencja. Twierdzi wprost, że prywatni 
przewoźnicy prowadzą nielegalną 
działalność w świetle prawa. Prezes 
obliczył, jakie dochody mają ci, którzy 
nie ujawniają faktycznej liczby sprze-
danych biletów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk jest zdania, że z nie-
uczciwą konkurencją można jednak 
walczyć. 

– MPK zamiast narzekać, że nic 
nie da się zrobić i poprawić powinno 
z większą determinacją wymuszać 
na policji i na pracownikach Urzędu 
Skarbowego kontrole prywatnych 
przewoźników – mówił w czasie ostat-
niej sesji, kiedy trwała dyskusja nad 
przyszłością spółki. 

To jednak wcale nie jest sprawą 
prostą. Prezes Gawor przyznaje, że 
wielokrotnie już interweniował i za-
wiadamiał zarówno policję jak i US, 
jednak kontrole te nic nie przyniosły.

– Złapią jednego busiarza, wlepią 
mu mandat za przekroczenie dozwolo-
nej liczby pasażerów ale reszcie włos 
z głowy nie spadnie. Bo przez CB 
ukarany powiadomi swoich kolegów. 
Z prywatnymi przewoźnikami możemy 
konkurować jedynie jakością usług. 
Pasażerowie nie są zadowoleni z pry-

waciarzy, głównie z powodu ciasnoty 
i braku poczucia bezpieczeństwa. 

Większość radnych działalność 
MPK i brak działań prezesa zmierza-
jących do poprawy sytuacji finansowej 
w spółce bardzo ostro krytykowała. 

– Wnioski trzech komisji – rewizyj-
nej, gospodarki komunalnej i finansów 
są jasne. Prezes musi przedstawić plan 
rozwoju spółki, to będzie warunkiem 
dalszego finansowania przedsiębior-
stwa przez samorząd – mówiła prze-
wodnicząca komisji rewizyjnej, Maria 
Kądziołka.

– Nie możemy się zgodzić – mówiła 
dalej radna Kądziołka –  że winę za 
fatalną sytuację w MPK ponosi Rada 
Miejska. To prezes powinien wdrażać 
rozwiązania i pomysły, które poprawi-
łyby kondycję spółki. Już półtora roku 
temu proponowaliśmy prezesowi, aby 
przemyślał pewne rozwiązania – wy-
dłużenie niektórych tras, utworzenie 
nowych, ale do tej pory nie udało mu 
się tego zrobić. Przez ostatnich dziesięć 
lat w MPK nie zrobiono dosłownie nic. 
Dlatego wnoszę, aby zmienić prezesa 
i Radę Nadzorczą. 

Radna Jadwiga Kramer krytyko-
wała brak punktualności.

– O godzinie 10.05 z ulicy Bro-
warnej powinien odjeżdżać autobus, 
którym dojeżdża wiele dzieci do szkoły. 
Autobus jednak regularnie się spóźnia 
a dzieci muszą chodzić na piechotę, 

mimo, że gmina płaci za te przewozy. 
Ale jestem pewna, że kilometry i tak 
zostają zaliczone. Tylko codzienna 
mrówcza praca mogłaby coś zmienić 
i poprawić, ale o to właśnie w MPK 
najtrudniej – mówiła radna.

Będzie nowy prezes?
Wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel spra-
wujący pieczę nad spółką z ramienia 
Urzędu Miejskiego uważa, że faktycz-
nie w MPK muszą nastąpić szybsze 
postępy, które uchronią ją przed 
katastrofą.

– Musimy przede wszystkim zacząć 
konkurować z prywatnymi przewoźni-
kami. I musi to być uczciwa konkuren-
cja polegająca na poprawieniu jakości 
świadczonych mieszkańcom usług. 
Myślę, że już nastąpiła pewna mobi-
lizacja prezesa i załogi, ci pozwoli na 
to, aby spółka ruszyła z miejsca. Już 
pod koniec października zarząd spółki 
ma przedstawić plan naprawczy, który 
pozwoli wyjść MPK z zapaści – mówi 
wiceburmistrz. 

Mimo tych zapowiedzi większość 
radnych – dziewięciu głosowało za 
zmianą prezesa Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacji. 

– Uchwała ma charakter oceny 
i ma mobilizować prezesa do podjęcia 
działań mających na celu ratowanie 
spółki – twierdzi Krzysztof Ojczyk. 

Zofia SitARZ

Niemal nieprawdopodobnie 
brzmi założenie, że od 2012 roku 
MPK będzie najważniejszym graczem 
na rynku przewozowym. Jak ma Pan 
zamiar tego dokonać?

Jeżeli burmistrz i Rada Miejska 
wyrażą zgodę na realizację zapropo-
nowanego programu, to uda się to na 
pewno. Nie stanie się to oczywiście 
od razu, będzie to wymagać od nas 
ogromnego nakładu pracy. Ale już 
w 2012 roku będziemy firmą kon-
kurencyjną, świadczącą usługi po 
relatywnie niskich cenach, a remonty 
i inwestycje wykonywane będą za pie-
niądze spoza budżetu  gminy.



BĘDZIE LEPIEJ – ROZMOWA Z PREZESEM MIEJSKIEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI KRZYSZTOFEM GAWOREM

Już kilka dni po sesji Rady Miejskiej prezes MPK zapoznał radnych z przygotowaną „Strategią działań inwestycyjnych i organizacyjnych na lata 2009 
– 2013. Podzielony na trzy etapy plan zamierzeń doprowadzić ma do tego, że już od 2012 roku MPK zacznie funkcjonować bez dopłat z kasy miejskiej. 
Mało tego, będzie konkurencyjną firmą przewozową na rynku, a jej pracownicy zarabiać będą 90 procent średniej krajowej. Aby program mógł być jed-
nak wdrożony w życie, zgodę muszą  na to wyrazić burmistrz jako właściciel oraz Rada Miejska, która przekazać musi odpowiednie na ten cel pieniądze. 

Zanim jednak tak się stanie 
gmina będzie musiała sporo dołożyć...

Program naprawczy ułożony został 
po tym, jak radni wyrazili chęć pomo-
cy spółce. Ułożyliśmy go jednak tak, 
żeby ta pomoc nie trwała zbyt długo. 
I etap programu to rok 2009. Zało-
żyliśmy, że dotacja do MPK powinna 
być wyższa niż obecnie, ale chcemy 
odtworzyć za to zdekapitalizowany 
majątek spółki. Przede wszystkim 
wyremontować pochodzące z początku 
lat 70-tych ubiegłego stulecia budynki 
i plac manewrowy. Tak więc założy-



ciąg dalszy na str. 21
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Skargę złożyliśmy z nadzieją na 
to, że radni wyjaśnią te sprawy 
– mówi Irena Banaś przewodni-

cząca Związku Zawodowego działające-
go przy BOSiR. -Nie chcemy na razie 
zawiadamiać ani Państwowej Inspekcji 
Pracy, ani oddawać sprawy do sądu. 
Chcemy pracować i dobrze się czuć.

Zarzutów jest kilkanaście i są bardzo 
poważne. Przedstawiciele Komisji Za-
kładowej NSSZ „Solidarność” twierdzą, 
że spór z dyrektorem trwa już dwa lata, 
głównie o to, iż pracownicy od początku 
zatrudnienia w BOSiR (basen otwarty 
został 5 lat temu) nie mieli wypłacanego 
tak zwanego dodatku stażowego. Jest 
to ewidentne, zdaniem pracowników, 
łamanie zapisów Kodeksu Pracy, który 
wypłatę takowych gwarantuje. Połowę 
zaległych dodatków pracownicy otrzy-
mali w grudniu 2007 roku, jednak bez 
zaległych odsetek. W pisanej pod koniec 
lipca skardze żądają oni, aby wypłacić 
im resztę należnych świadczeń wraz 
z przysługującymi ustawowymi odsetka-
mi za opóźnienie. Kodeks Pracy łamany 
jest także w innym jeszcze przypadku.

Dyskryminacja i wyzwiska
– Dyrektor od momentu powstania 
placówki dyskryminuje pracowników. 
Konkretnie chodzi o to, że na takich 
samych stanowiskach obowiązują 
różne stawki płac. Niektórzy z naszej 
załogi z niewyjaśnionych bliżej powo-
dów mają profity, inni traktowani są 
gorzej – mówi Irena Banaś. 

Pracowników bulwersuje także 
to, że dyrektor Waresiak wydawał 
im polecenia służbowe, które nie były 
związane z pracą i zakresem obowiąz-
ków. Chodzi im o to, że na wyraźne 
polecenie dyrektora, często poświęcając 

Związek
kontra dyrektor

Wydawanie sprzecznych z prawem poleceń służbowych, niezwiązanych z pracą i zakresem 
obowiązków, niewypłacanie należnego dodatku stażowego, dyskryminacja pracowników, 
naruszanie ich godności i dóbr osobistych – to tylko niektóre zarzuty pod adresem dyrektora 
Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jana Waresiaka (na zdjęciu), artykułowane przez zało-
gę pływalni. Skarga na te nielegalne, zdaniem pracowników, praktyki dyrektora wpłynęła na 
ręce burmistrza Grzegorza Wawryki. Przekazana do rozpatrzenia radnym z komisji rewizyjnej 
stała się także powodem dyskusji na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Pracownicy czekają na 
decyzję burmistrza, dyrektor twierdzi, że związkowcy chcą się go pozbyć z pływalni.

na to czas wolny od pracy, szyli stroje 
i wykonywali rzeczy potrzebne w orga-
nizacjach pozarządowych (Ochotnicza 
Straż Pożarna w Szczepanowie, Woje 
świętego Stanisława czy LKS „Iskra” 
Szczepanów), w których społecznie pra-
cuje dyrektor. Działacze ZZ mają także 
do dyrektora pretensje o to, że ten nie 
współpracuje z nimi. Nie dostają odpo-
wiedzi na pisma. Nie uzgadnia także 
z nimi sposobu wykorzystania Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
Skarżący podnoszą, że środkami tymi 
dyrektor dysponuje sam, nie przedstawia 
im sposobu przyznawania i podziału, nie 
mają wglądu w rozliczenia. 

Kolejny zarzut pod adresem dyrek-
tora Waresiaka dotyczy naruszania 
godności i dóbr osobistych pracowni-
ków. W piśmie skierowanym do burmi-
strza żądają oni, aby rządzący gminą 
spowodował „zaprzestanie naruszania 
czci i dobrego imienia pracowników 
przez używanie w stosunku do nich 
słów: bydło, debile, downy. 

– Od wykształconego człowieka na 
takim stanowisku można chyba wy-
magać, że będzie na tyle kulturalny iż 
powstrzyma się przynajmniej od używa-
nia wulgaryzmów. My nie wymagamy, 
żeby dyrektor nas lubił, chcemy tylko 
być dobrze traktowani. Niestety, często 
słyszeliśmy, że jesteśmy pracownikami 
gorszej kategorii – mówi jedna z pań 
sprzątających.

 
nie było podwyżek
Niezadowolenie pracowników wynika 
także z tego, że przez pięć lat istnienia 
zakładu dyrektor nawet nie próbował 
wywalczyć dla nich jakiejkolwiek pod-
wyżki czy premii. Przez pięć lat ich za-
robki, jak mówią, „stoją w miejscu”.

„W związku z przedstawionymi działa-
niami dyrektora prosimy o doprowadze-
nie do stanu zgodnego z prawem i wy-
ciągnięcie konsekwencji. Skala nagro-
madzonych nieprawidłowości sprawia, 
że działania dyrektora powinny zostać 
ocenione, a szkody zakładu naprawione 
nie tylko na drodze administracyjnej. 
Zachowanie dyrektora wyczerpuje 
znamiona wykroczeń przewidzianych 
w rozdziale 13 Kodeksu Pracy o związ-
kach zawodowych. Ponadto dyrektor 
doprowadził i nadal doprowadza do 
powstania roszczeń względem BOSIR, 
który jako jednostka gminna jest finan-
sowana w trybie ustawy o finansach 
publicznych. Mówiąc wprost z pieniędzy 
nas wszystkich. W naszej ocenie nie-
które zapisy Kodeksu Pracy dotyczące 
podstawowych obowiązków pracodawcy 
i idące za nimi prawa pracowników są 
w BOSIR w dużej mierze fikcją. Tego 
rodzaju stan rzeczy jest uwłaczający 
dla miasta, które jako jednostka wspól-
noty samorządowej powołała BOSIR, 
nadała mu statut i powołała dyrektora” 
– napisali ponadto w skardze działacze 
związku zawodowego. 

Skargę badała komisja rewizyjna. 
I uznała skargę za zasadną w dwóch 
punktach, trzy kolejne ma rozpatrzyć 
burmistrz, jeden został jako bezzasad-
ny oddalony, w jednym przypadku do-
radzono pracownikom, że jeżeli czują 
się pokrzywdzeni, powinni wystąpić do 
sądu z prywatnym oskarżeniem.

Badania komisji rewizyjnej
Za zasadne komisja rewizyjna uznała za-
rzuty dotyczące wydawania przez dyrek-
tora poleceń służbowych nie związanych 
z zakresem obowiązków i niewypłacenia 
należnego dodatku stażowego. W przy-
padku pierwszego z wymienionych 
zarzutów komisja stwierdziła, iż zlecanie 
wykonania prac innych niż związanych 
z zakresem obowiązków było działaniem 
nagannym. Sytuacja taka miała miejsce 
blisko trzy lata temu, dyrektor BOSiR 
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bardzo obszernie odniósł się do tego 
zarzutu nie ukrywając, że faktycznie 
zatrudnieni w BOSiR wykonywali prace 
na rzecz innych podmiotów, jednak bez 
uszczerbku dla wykonywania przez nich 
obowiązków służbowych. Stwierdzono, 
że postępowanie dyrektora było nagan-
ne, jednak na przestrzeni kilku ostatnich 
lat nie powtórzyło się już. Słuszny, zda-
niem komisji rewizyjnej jest także zarzut 
pracowników dotyczący niewypłacania 
dodatku stażowego. Sprawa ta została 
rozstrzygnięta w czasie sesji Rady 
Miejskiej 3 września, kiedy to stosowną 
uchwałą zarezerwowano w budżecie pie-
niądze na wypłatę zaległych dodatków. 
Członkowie komisji rewizyjnej stwier-
dzili, że umowy z pracownikami zostały 
źle spisane, przez co zaniedbano wypłaty 
dodatku stażowego. Tę kwestię powinien 
jednak zgodnie ze swoimi kompetencja-
mi zbadać burmistrz. 

Komisja rewizyjna stwierdziła fakt 
zatrudnienia mężczyzny w sekcji sani-
tarnej, jednak dyrektor wykorzystując 
jego wiedzę i doświadczenie zlecił mu 
opracowywanie projektów w celu zdoby-
cia środków zewnętrznych na BOSiR. 

Zarzut związany z naruszaniem 
godności i dóbr osobistych  pracowni-
ków radni komisji rewizyjnej zaliczyli 
do czynów ściganych z oskarżenia pry-
watnego. Jeżeli takie sytuacje miały 
miejsce, to każdy z pracowników do-
tknięty zniewagą ma prawo wystąpić 
do sądu. 

Pójdą do sądu?
Jako niezasadny uznała komisja rewizyj-
na zarzut dotyczący tego, że dyrektor nie 
starał się o podwyżki dla swoich pracow-
ników. Ale, jak przypomnieli radni, dla 
pracowników BOSIR, jako jedynej jedno-
stce organizacyjnej gminy, od początku jej 
istnienia wartość punktu oraz najniższe 
wynagrodzenie ustalono, w porównaniu 
do innych placówek, wysoko. Podczas gdy 
w innych wartość punktu była ustalana 
w wysokości 5 złotych, w BOSiR była 
o dwa złote wyższa. Dzięki staraniom 
rady miejskiej w 2007 roku w pozostałych 
jednostkach wartość punktu zwiększono 
do 6 złotych. Teraz czynione są starania, 
aby wartość punktów była taka sama we 
wszystkich placówkach gminnych. 

To, co radnych na pewno zaskoczyło, 
to fakt, że dopiero teraz, po ponad dwóch 
latach od wystąpienia sporu pomiędzy 
załogą a dyrektorem Waresiakiem, 
pracownicy zdecydowali się przerwać 
milczenie. Dlaczego tak późno, dlaczego  
tak długo czekali?

– Baliśmy się – przyznaje Irena Ba-
naś.  – Założyliśmy związek zawodowy, 
żeby lepiej móc bronić swoich praw. 

Działacze związku nie są zadowoleni 
z opinii, jaką wydała komisja rewizyjna. 
Spodziewali się bardziej radykalnych 
działań. Ale cierpliwie będą czekać na to, 
jak ich skargi rozpatrzy burmistrz. I za-
powiadają, że jeżeli zauważą, iż sprawa 
się „rozmydla”, wówczas pójdą do sądu. 

Atmosfera panująca w BOSiR do 
przyjemnych nie należy. Wzajemne 
oskarżenia i pretensje nie wpływają 
mobilizująco ani na dyrektora, ani na 
jego podwładnych. Niechcący oliwy 
do ognia dolał w czasie ostatniej sesji 
przewodniczący Krzysztof Ojczyk, który 
zaapelował do burmistrza, aby ten pod-
jął stosowne działania, gdyby zauważył, 
że dyrektor Waresiak będzie się „mścił” 
na pracownikach. Związkowcy z BOSiR 
są przekonani, że już się mści. Przykła-
dem, który miałby to obrazować jest to, 
że Waresiak oprowadzał niedawno po 
pływalni przedstawicieli....prywatnej 
firmy sprzątającej. Bo trzon związku 
zawodowego na basenie stanowią pra-
cownicy „sekcji sanitarnej”.

– Ale to nie jest prawda – denerwuje 
się Irena Banaś. – W związku są kasjer-
ki, ratownik, a wszystkie sprzątaczki 
mają matury, więc niesłuszny jest zarzut 
dyrektora o to, że stoimy na niższym 
poziomie intelektualnym. 

Waresiak nie ukrywa, że ostat-
nie wydarzenia wytrąciły go nieco 
z równowagi. 

– Kiedy kieruje się placówką za-
trudniającą kilkadziesiąt osób, to wia-
domym jest, że mogą zaistnieć sytuacje 
konfliktowe. W takich przypadkach 
zawsze staram się łagodzić spory po-
przez rozmowy, ale nigdy przez prze-
śladowania. A proszę mi uwierzyć, są 
osoby, które powinny dostać nagany, 
a nawet być zwolnione z pracy – mówi 
dyrektor Jan Waresiak.

Przyznaje dyrektor, że faktycznie 
w pewnych sprawach formalnych pra-
cownicy mają rację. Ale nieporozumie-
nie z dodatkami stażowymi zostało już 
wyjaśnione i obiecuje, że więcej się nie 
powtórzy. Mało tego.

Dyrektor bierze kredyt
–Pracownikom należy wypłacić należne 
odsetki, ale zapewniam, że gmina nic na 
tym nie straci. Mimo tego, że to pracow-
nik kadr źle przygotował umowy, ja jako 
dyrektor jestem za to odpowiedzialny. 
I dlatego właśnie postanowiłem, że 
odsetki wypłacam z własnej kieszeni. 
Muszę w tym celu zaciągnąć niestety 
kredyt, ale nikt nie będzie mógł mi po-
wiedzieć, że naraziłem gminę na straty 
– mówi Waresiak.

Nie przyznaje się dyrektor do za-
rzutów, jakoby miał wyzywać i poniżać 

pracowników. Mówi, że jeżeli faktycznie 
tak było, to niech idą do sądu. Nie widzi 
nic nagannego z tym, że zdarzyło się, 
iż poprosił o wykonanie prac na rzecz 
innych podmiotów. Pracują one, jak 
mówi, na rzecz młodzieży i pomoc dla 
nich to nic zdrożnego. 

Co zaś do brania odwetu, to tego 
faktycznie dyrektor Waresiak trochę 
się obawia. 

– Bo  to może być tak, że każę zrobić 
coś pracownikowi i już może to zostać 
odczytane, jako mszczenie się. Tym 
bardziej, że najwięcej roszczeń mają 
pracownicy, którzy swoje obowiązki wy-
konują na poziomie pozostawiającym 
wiele do życzenia. Generalnie z załogą 
nie mam problemów. Spór toczy się 
z kilkoma osobami. Najbardziej przykre 
jest to, że najagresywniejsze są osoby, 
którym daleko do ideałów. Liderką jest 
pani, która przechorowała już prawie 
650 dni, czyli trzy lata pracy  – mówi. 

Dyrektor dodaje, że niektórzy pra-
cownicy są zawiedzeni, bo spodziewali 
się, iż po skardze wystosowanej do bur-
mistrza zostanie zwolniony z pracy. 

– Nie widzimy możliwości dalszej 
współpracy z dyrektorem – mówi prze-
wodnicząca Irena Banaś. 

Jaki będzie finał sporu, pokaże 
najbliższa przyszłość. Wszyscy, i dy-
rektor i pracownicy czekają na decyzje 
burmistrza.

Zdaniem burmistrza
– Niedługo po objęciu  obowiązków bur-
mistrza w ramach bieżącego nadzoru  
zleciłem kontrolę gospodarki finanso-
wej w kilku jednostkach gminnych, w 
tym w BOSIR. Kontrola wykazała nie-
prawidłowości, w tym między innymi 
fakt  niedokonywania wypłaty dodat-
ków stażowych. W związku z  tym,  iż 
niektóre  z ujawnionych i ustalonych 
okoliczności wskazywało  na narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych 
złożono stosowne zawiadomienie do 
rzecznika dyscypliny. Sprawa dodat-
ków stażowych wymagała odrębnego 
zbadania, dlatego powołałem zespół 
kontrolny który w połowie września 
podjął działania mające na celu wyja-
śnienie okoliczności braku wypłaty  do-
datków stażowych oraz ustalenie skali 
ewentualnych roszczeń pracowniczych. 
Aktualnie jest przeprowadzana kolejna 
kontrola,  której celem jest zbadanie 
zasadności skargi Komisji Zakładowej 
przy BOSIR.  Dopiero po zakończenie 
obydwu kontroli i spisaniu protoko-
łów  pokontrolnych będzie można  
wyciągnąć stosowne wnioski  – mówi 
burmistrz Grzegorz Wawryka.

Zofia SitARZ
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Mówi się o roli klubów pracy, 
jaką odgrywają w aktywizacji osób 
bezrobotnych. Czy działający przy PUP 
w Brzesku klub spełnia swoje zadania?

W Powiatowym Urzędzie Pracy taki 
klub działa od 1994 roku. Jego zada-
niem jest pomoc osobom bezrobotnym 
i poszukującym pracy w zmianie ich 
sytuacji na rynku pracy. Realizuje on 
jedną z najważniejszych  usług  – pomoc 
w aktywnym poszukiwaniu pracy. Po-
lega to na przygotowaniu bezrobotnych 
i poszukujących pracy do lepszego ra-
dzenia sobie w poszukiwaniu i podejmo-
waniu zatrudnienia poprzez uczestnic-
two w szkoleniu z zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy, udział w zajęciach 
aktywizacyjnych, dostęp do informacji 
i elektronicznych baz danych służących 
uzyskaniu umiejętności poszukiwania 
pracy i samozatrudnienia.

Kto może korzystać ze szkoleń 
w klubie?

Szkolenia z zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy są przeznaczone 
dla osób bezrobotnych lub poszukują-
cych pracy, w tym w szczególności dla 
osób, które nie posiadają doświadcze-
nia w tym względzie, utraciły motywa-
cję do poszukiwania pracy w związku 
z długotrwałym niepowodzeniem w jej  
poszukiwaniu oraz takie, które chcą 
powrócić na rynek pracy po długim 
okresie bezrobocia. 

Jakie są korzyści z udziału 
w takim szkoleniu?

Celem szkolenia jest przygotowanie 
uczestników do intensywnego i efek-
tywnego poszukiwania pracy, tak aby 
po zakończeniu zajęć byli w stanie 
określić i zanalizować lokalny rynek 
pracy, zastosować różnorodne techniki 
poszukiwania pracy, określić i porów-
nać swoje mocne strony z możliwo-







Klub pracy
na pomoc bezrobotnym

Współczesny konkurencyjny rynek pracy stawia przed osobami poszukującymi pracy nowe 
wymagania. Bardzo ważną sprawą jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji w spra-
wach zawodowych dotyczących wyboru zawodu, miejsca pracy, kierunku i poziomu dalszego 
kształcenia czy doskonalenia posiadanych umiejętności. Sukcesem zawodowym jest nie tylko 
osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej, ale także trwałe pozostawanie w zatrudnieniu. Dlate-
go tak wielkie znaczenie ma znajomość rynku pracy, wiedza o tym, jakim podlega on prawom 
oraz jak można wykorzystać swoje atuty lub czego należy się nauczyć, by lepiej sobie na nim 
radzić. O Klubie Pracy działającym przy brzeskim PUP mówi dyrektor Anna Szczepaniec.

ściami oferowanymi przez rynek pracy 
oraz udoskonalić swoje umiejętności 
podejmowania decyzji i planowania 
swoich działań. Szkolenie trwa trzy 
tygodnie. W trakcie dwóch pierwszych 
lider klubu realizuje 20 sesji szkolenio-
wych, podczas których uczestnicy zdo-
bywają wiedzę teoretyczną i rozwijają 
praktyczne umiejętności poszukiwania 
pracy. Trzeci tydzień przeznaczony jest 
na aktywne poszukiwanie zatrudnienia 
przez uczestników szkolenia z prak-
tycznym zastosowaniem poznanych 
zachowań, metod i technik poszuki-
wania pracy oraz konsultacji z liderem 
klubu pracy. Udział w szkoleniu jest 
potwierdzony wydanym zaświadcze-
niem. Dla podwyższenia atrakcyjności 
szkoleń w Klubie Pracy nawiązaliśmy 
współpracę z kilkoma zakładami – fry-
zjerskim i kosmetycznym. Ich przed-
stawiciele prowadzą zajęcia w ramach 
modułu „Wizaż i stylizacja”. Zajęcia 
prowadzone przez specjalistów z za-
kresu kosmetologii i fryzjerstwa mają 
na celu ukazanie znaczenia pierwszego 
wrażenia oraz autoprezentacji w proce-
sie poszukiwania pracy, w szczególności 
w kontaktach z pracodawcami. Ponad-
to na zajęcia zapraszany jest psycholog 
z Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w Tarnowie, który 
realizuje zajęcia bloku psychologicznego 
oraz przeprowadza badania testowe. 

Zajęcia aktywizacyjne to kolej-
na oferta KP – co to takiego?

Kolejnym ważnym elementem dzia-
łań Klubu Pracy są zajęcia aktywizacyj-
ne.  Prowadzone są w formie grupowej, 
a ich tematyka wynika z aktualnych 
potrzeb i propozycji osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy chętnych do 
udziału w zajęciach. Zajęcia te dotyczą 
pisania dokumentów aplikacyjnych, 



autoprezentacji, opracowywania pla-
nów działania, komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej. Przekazujemy także 
uczestnikom wiedzę na temat zachowań 
kreatywnych i asertywnych, zakładania 
własnej firmy lub tworzenia spółdzielni 
socjalnych oraz przygotowania i prze-
biegu rozmowy kwalifikacyjnej z pra-
codawcą. Naszym zamierzeniem jest 
zwiększenie ilości posiadanego sprzętu 
komputerowego dla potrzeb prowadze-
nia zajęć z zakresu podstawowej obsługi 
komputera i wykorzystania Internetu 
w procesie szukania zatrudnienia. 
Osoby uczestniczące w tego typu zaję-
ciach będą mogły nieodpłatnie zdobyć 
podstawową wiedzę i umiejętności 
w tym zakresie i skorzystać z dostępu 
do komputera i Internetu.

Na czym polega dostęp do in-
formacji i elektronicznych baz danych?

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku 
umożliwia dostęp do informacji  i elek-
tronicznych baz danych  wszystkim 
zainteresowanym, nie tylko osobom 
zarejestrowanym ale i tym nie będącym 
w ewidencji Urzędu, poprzez gromadze-
nie, opracowywanie i aktualizowanie 
informacji przydatnych osobom bezro-
botnym, poszukującym pracy i innym 
zainteresowanym aktywnym poszukiwa-
niem zatrudnienia oraz  podejmowaniem 
działalności gospodarczej, udostępnienie 
i pomoc w korzystaniu z informacji i elek-
tronicznych baz danych zgromadzonych 
w Sali Informacji Zawodowej i Poradnic-
twa Grupowego, w Sali Klubu Pracy oraz 
w siedzibie PUP. W Sali Klubu Pracy 
do dyspozycji osób zainteresowanych są 
między innymi informacje o sposobach 
i metodach poszukiwania pracy oraz pro-
wadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wzo-
ry dokumentów aplikacyjnych, przepisy 
dotyczące podejmowania i świadczenia 
pracy, informacje o możliwościach po-
dejmowania pracy za granicą i na wiele 
innych tematów.

Rozmawiała Zofia SitARZ
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powiat brzeski znalazł się w gro-
nie pięciu powiatów objętych 
programem szkoleń w ramach 
projektu finansowego przez eu-
ropejski Fundusz Społeczny, a or-
ganizowanego przez Centrum Roz-
woju Społeczno-ekonomicznego 
w Sędziszowie małopolskim. dla 
wielu nadarza się szansa zdoby-
cia uprawnień do wykonywania 
atrakcyjnego zawodu. 

Program noszący nazwę „Jazda do 
pracy” to cykl szkoleń dla długotrwale 
bezrobotnych, szczególnie tych po 
czterdziestce. Szkolenia są całkowicie 
bezpłatne, a obejmują kursy z zakresu 
prawa jazdy kategorii C, przewozu 
rzeczy, prawa jazdy kategorii C+E, 
aktywnego poszukiwania pracy oraz 
doradztwa zawodowego i pośrednictwa 
pracy. Wymagane są niekaralność i od-

Wszyscy zainteresowa-
ni udziałem w projekcie 

„Jazda do pracy” powinni 
skontaktować się z jego 

organizatorem:

CentRUm RoZWoJU
SpoŁeCZno-ekonomiCZneGo

 
Sielec 1A 

39-120 Sędziszów małopolski 
tel. (017) 22 26 950 
fax. (017 22 26 952 

e-mail: crse@crse.org.pl 
www.crse.org.pl 
Filia w tarnowie 

ul. Rynek 10 
33-100 tarnów 

tel/fax. (014) 622 00 55 
e-mail: tarnow@crse.org.pl 

www.crse.org.pl

JAZDA DO PRACY

powiedni stan zdrowia potwierdzony 
lekarskimi zaświadczeniami. 

Uczestnicy szkoleń podczas zajęć 
teoretycznych otrzymają odpowiednie 
materiały szkoleniowe, skorzystać też 
będą mogli z kateringu. 

Dlaczego organizatorzy projektu 
postawili na szkolenia w dziedzinie 
transportowej? Otóż z badań rynku 
wynika, że właśnie w powiatach brze-
skim, dąbrowskim, gorlickim i tarnow-
skim szczególnie rozwinięte są firmy 
transportowe. Już teraz dysponują no-
woczesnym taborem samochodowym. 
A ponieważ właścicielom tych firm 
w ich dalszym rozwoju przeszkadza 
brak wykwalifikowanej kadry, wzrasta 
zapotrzebowanie na kierowców z odpo-
wiednimi dokumentami. Już teraz na 
liście ofert pracy zawód kierowcy zaj-
muje jedno z najwyższych miejsc. ZS

Pod koniec września Miejski 
Ośrodek Kultury gościł uczest-
ników XVIII Międzynarodowej 

Galicyjskiej Jesieni Literackiej, która 
w tym roku przebiegała pod hasłem 
„A to już nasze listobranie”. Od wielu 
lat Brzesko jest tradycyjnie jednym 
z przystanków literackich peregryna-
cji poetów przybywających do Galicji 
z niemal wszystkich zakątków świata.
A dzieje się tak głównie za sprawą 
Marii Marek, dyrektor Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, której 
udało się namówić Andrzeja Grabow-
skiego, głównego inicjatora Jesieni, 
by poetycka wieża Babel gościła także 
w naszym mieście. 

To było dokładnie 25 września. Naj-
pierw przed południem salę wystawową 
MOK-u odwiedzili Magdalena Pacgaj 
z Poznania, Iwona Pinno z Hambur-
ga, Andzrej Grabowski z Ciężkowic, 
Wojciech Kawiński z Krakowa i Lam 
Qung My z Wietnamu. Artyści spotkali 
się z licealistami i uczniami brzeskich 
gimnazjów. Młodzież wysłuchała nie 
tylko recytacji, ale także pełnych uro-
ku poetyckich ballad wykonywanych 
przez Iwonę Pinno. 

Wieczorem sala wystawowa w MOK-u 
jak co roku pękała w szwach. Słu-
chacze mieli możliwość zapoznania 
się z twórczością dwóch piłkarskich 
drużyn poetów (przybyło ich 22) 
oraz z muzyką gorlickiego zespołu 
„Ostatnia Wieczerza w Karczmie 
Przeznaczonej do Rozbiórki”. Za-
łożona i prowadzona do dziś przez 
Bogdana Diducha grupa po raz ko-
lejny zaprezentowała się ze swojej 
najlepszej strony, a muzycy tworzący 
zespół udowodnili, że nie zamierzają 
się starzeć, a jest to legenda polskiej 
piosenki poetyckiej. 

W rolę poetyckiego wodzireja 
wcielił się, co też jest już tradycją, 
Andrzej Grabowski, który na wstę-
pie zakomunikował, że Maria Marek 
i burmistrz Grzegorz Wawryka oraz 
starosta Ryszard Ożóg zostali przez 
Kapitułę Międzynarodowej Jesieni 
Poetów uhonorowani „Laurami Pięk-
niejszej Strony Świata” w uznaniu 
za wspieranie sztuki. Laury zostały 
wręczone całej trójce trzy dni później 
podczas wieńczącego tegoroczną Je-
sień koncertu, który odbył się w Sali 
Lustrzanej w Tarnowie. 

A to już nasze
listobranie

Jesień ma w sobie niepowtarzalny 
urok (mamy na myśli oczywiście tę 
Literacką). Przede wszystkim dlatego, 
że sporo w niej egzotyki i momentów, 
kiedy poeci udowadniają, że ich twór-
czość nigdy nie da się zepchnąć na 
dalszy plan przez sztukę komercyjną. 
Prezentacje Iwony Pinno, Lam Qung 
My (również śpiewającego) oraz przy-
byłego z daleka Etiopczyka Seifu Gebru 
przyjęte zostały w skupieniu, po czym 
publiczność eksplodowała emocjami. 
Miłośnikom poezji przyjdzie czekać-
dwanaście miesięcy i międzynarodowa 
bohema znów zawita do Brzeska.  red
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Skromne, ale eleganckie spotkanie 
przygotował burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka dla nauczy-

cieli z okaz Dnia Edukacji Narodowej. 
Wręczył także ufundowane przez siebie 
nagrody dla najlepszych i najbardziej 
wyróżniających się w swojej pracy 
pedagogów. Były kwiaty i ciepłe słowa 
skierowane pod adresem tych, którzy 
na co dzień podejmują trud wychowania 
i kształtowania młodego pokolenia. 

Na spotkanie zaproszono kilkudzie-
sięciu nauczycieli ze wszystkich szkół 
prowadzonych przez brzeski samorząd. 
Bez wątpienia był to wyjątkowy dzień 
dla Sabiny Wąsikiewicz, która uzyskała 
tytuł nauczyciela mianowanego i na ręce 

burmistrza złożyła ślubowanie. Potem 
przyszła kolej na odczytanie listy nauczy-
cieli, którzy w minionym roku szkolnym 
szczególnie wyróżnili się w pracy wycho-
wawczej i pedagogicznej.

W tym roku nagrody burmistrza otrzy-
mali Elżbieta Baran (SP nr 1 Jadowniki), 
Maria Bawół (SP nr 3 Brzesko), Urszula 
Biernat (Gimnazjum nr 1 Brzesko), Beata 
Bratek (Przedszkole nr 4 Brzesko), Agata 
Dąbrowa (SP Szczepanów), Agnieszka 
Kural (PSP Mokrzyska) Dorota Libera (SP 
Sterkowiec), Iwona Mikołajek (Gimnazjum 
nr 1 Brzesko), Małgorzata Pytel (SP nr 2 
Jadowniki), Agata Basaraba (dyrektor SP 
w Buczu), Jadwiga Fior (Przedszkole nr 3 
Brzesko), Elżbieta Wójciak (dyrektor Gimna-

Nagrody dla nauczycieli zjum nr 2 Brzesko), Piotr Tota (dyrektor SP 
w Porębie Spytkowskiej) i Tomasz Wietecha 
(dyrektor Gimnazjum w Jadownikach). 

– Wszyscy nauczyciele swoją ciężką 
pracą i wysiłkiem włożonym w wycho-
wanie dzieci i młodzieży zasłużyli na 
nagrody. Niestety fundusz na ten cel jest 
ograniczony – ubolewał naczelnik Wy-
działu Edukacji i Sportu Józef Cierniak. 

– Każdego roku samorząd wydaje 
na oświatę blisko połowę budżetu gminy, 
z tego z własnych środków, oprócz sub-
wencji przyznawanej przez MEN, dokłada 
około 10 milionów złotych. Dbamy nie 
tylko o remonty i modernizacje szkolnych 
obiektów, ale także o podnoszenie poziomu 
nauczania i bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży. W planach znajduje się budowa 
kilku kolejnych sal gimnastycznych – mówi 
burmistrz Wawryka.    zs

Na zaproszenie partnerskiego 
miasta Szazhalombatta w mar-
cu tego roku dwie uczennice ze 

Szkoły Podstawowej nr 3,  Agnieszka 
Klecka i Kinga Bączek oraz uczniowie 
z innych szkół  wraz z opiekunami wzięli 
udział w pierwszej części projektu mię-
dzynarodowej wymiany w Szazhalom-
batcie. Celem wizyty było nawiązanie 
znajomości przez młodzież i nauczycieli 
z miast partnerskich, poznanie kultury 
i zwyczajów panujących na Węgrzech 
oraz wspólny koncert. W ramach projek-
tu uczniowie spędzili dzień w węgierskiej 
szkole, aktywnie uczestnicząc w lekcjach 
oraz poznając panujące w niej zasady 
i tradycje. Młodzież miała również okazję 
uczestniczyć w warsztatach plastycz-
no-historycznych w miejscowym mu-
zeum, zwiedzić Budapeszt, wziąć udział 
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
i świątecznym quizie a przede wszyst-
kim wystąpić wspólnie z rówieśnikami 
z pozostałych miast na wspaniałym 
koncercie. Ważnym punktem wymia-
ny były spotkania nauczycieli miast 
partnerskich i przedstawicieli władz 
miasta, na których ustalono szczegóły 

Międzynarodowy projekt

Już w ubiegłym roku szkolnym Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku przystąpiła 
do projektu międzynarodowej wymiany młodzieży z miast partnerskich – Brzeska, Sza-
zhalombatty i Sovaty. W projekcie uczestniczyli uczniowie w wieku 10 – 14 lat. W ramach 
projektu w tych miastach odbywały się spotkania, których motywem przewodnim była 
muzyka. Wspólny pobyt zawsze kończył się wspaniałym koncertem, podczas którego 
każde miasto prezentowało swój 20 minutowy program, a na koniec wszyscy uczestnicy 
występowali razem tworząc wielki międzynarodowy chór. 

dotyczące dalszej współpracy i orga-
nizacji projektów wymiany młodzieży. 
 W czerwcu tego roku SP nr 3 oraz szkoły 
podstawowe z Bucza i Mokrzysk zostały 
zaproszone do wzięcia udziału w drugiej 
części projektu, która tym razem odbyła 
się w Sovacie. Brzeską „trójkę” reprezen-
towało 8 uczniów –  Sara Widła, Aleksan-
dra Duśko, Joanna Dumańska, Dominik 
Sepioło, Agnieszka Klecka, Anna Okas, 
Weronika Siwek oraz Kinga Bączek wraz 
z opiekunką Anetą Prokopek. Ze względu 
na motyw przewodni spotkania wybrani 
zostali uczniowie uzdolnieni muzycznie. 
Już w nowym roku szkolnym w Brzesku 
odbył się trzeci i ostatni etap projektu. 
Na zaproszenie burmistrza Grzegorza 
Wawryki w drugiej połowie września 
gościliśmy młodzież z Sovaty i Szazha-
lombatty wraz z opiekunami. Rolę go-
spodarzy pełniły trzy szkoły podstawowe 
z gminy Brzesko – PSP Nr 3 z Brzeska, 
PSP z Mokrzysk i PSP Bucze. Koordy-
natorkami działań związanych z przyję-
ciem gości w poszczególnych placówkach 
były Agnieszka Wnuk, Aneta Mierzwa 
oraz Dorota Wojtyś (PSP nr 3), Beata 
Skórnóg, Danuta Baniak (PSP Bucze) 

i Regina Głuszak (PSP Mokrzyska). 
Za całość organizacyjną odpowiadali 
pracownicy Biura Promocji Urzędu 
Miejskiego. 

Rewizyta młodzieży z miast partner-
skich miała na celu kontynuowanie za-
wartych w czerwcu porozumień.50 oso-
bową grupę dzieci z miast partnerskich 
pod swój dach przyjęły rodziny z Brze-
ska, Mokrzysk i Bucza. Wspólnym tema-
tem przewodnim spotkań było poznanie 
zwyczajów i obrzędów ludowych Polski, 
Węgier i Rumunii. Bogaty pięciodniowy 
program pobytu gości obejmował między 
innymi zwiedzanie Brzeska i okolic, 
co pozwoliło poznać historię, kulturę, 
kuchnię naszego regionu, wycieczkę 
do Krakowa, zwiedzanie izby regio-
nalnej w Jadownikach, Zamku w Dęb-
nie i Sanktuarium w Szczepanowie. 
Podsumowaniem spotkania był wspól-
nie przygotowany projekt zatytułowany 
„Jesień w wiejskiej chacie”, którego 
prezentacja odbyła się w PSP Nr 3 
w Brzesku. Uczniowie zaprezentowali  
krótkie inscenizacje, w których przed-
stawili dowolną tradycję jesienną lub 
ludową związaną z ich krajem czy 
regionem. Wzięli też udział w konkur-
sie „Jesienne stoliki”, podczas którego 
tworzyli wspaniałe kompozycje z darów 
jesieni, a także spróbowali swoich sił 
w różnych konkurencjach plastycznych 
i zręcznościowych. Występom z wielkim 
zainteresowaniem przyglądali się zapro-
szeni goście, między innymi wizytator 
Kuratorium Oświaty Lidia Głowacka 
oraz burmistrz Brzeska Grzegorz Waw-
ryka, który wszystkim uczestnikom 
spotkania wręczył upominki związane 
z naszym regionem.

dorota Wojtyś (pSp nr 3)
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Na zaproszenie władz miejskich 
w Urzędzie Miejskim w Brze-
sku gościli przedstawiciele 

GDDKiA z Krakowa, na spotkanie 
przybyło także kilkunastu mieszkań-
ców Jadownik, którzy przedstawili 
swoje roszczenia wobec inwestora. 

– Głównym tematem spotkania 
mieszkańców z inwestorem były manka-
menty, jakie pojawiły się po zakończeniu 
remontu „czwórki” – mówi sołtys Jadow-
nik Jerzy Gawiak. – Ludzie przyszli na 
to spotkanie z ogromnymi nadziejami, bo 
są tacy, których życie po remoncie zamie-
niło się w piekło. Kierowcom jest na pew-
no lepiej, ale piesi są teraz w większym 
niebezpieczeństwie niż wcześniej.

Jedną z zainteresowanych stron są 
jadowniccy strażacy.

– Problemy zaczęły się już w trak-
cie remontu – wyjaśnia Adam Cebula. 
-Od ciężkiego sprzętu zaczęły pękać 
ściany i stropy Domu Strażaka. Już 
w 2006 roku powołaliśmy specjalną ko-
misję. Pracownicy Urzędu Miejskiego 
dokonali przeglądu, spisali wszystkie 
straty i wystosowali pismo do General-
nej. Niestety, mimo monitów ze strony 
władz miejskich nie doczekaliśmy się 
żadnej odpowiedzi w tej sprawie. 

Straty i nieporządek
Kolejnego przeglądu strat strażacy 
dokonali w 2007 roku, już po zakończe-
niu inwestycji. Okazało się, że lista jest 
jeszcze dłuższa niż rok wcześniej. 

– Najpoważniejsze straty były spowo-
dowane tym, że na czas remontu mostu 
tuż przy samym budynku Domu Straża-
ka znajdował się objazd. Budynek bardzo 
przez to ucierpiał, pęknięcia stropów 
i ścian są widoczne gołym okiem. Przed 
obiektem wyburzono także ogrodzenie, 
przez co straciliśmy 35 tysięcy złotych. Te-
raz, kiedy remont się skończył, a teren jest 
nieogrodzony, mamy u siebie pełno śmieci 
i nieporządku – denerwuje się Cebula.

Odkąd rok temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła remont „czwór-
ki”, mieszkańcy Jadownik nie mają chwili spokoju. Miało być bezpieczniej i wygodniej. Jest 
tak, że ludzie nie mają dojazdów do swoich posesji, chodniki są źle wykonane, pękają ściany 
niektórych domów, zniszczeniu uległo wiele studzienek kanalizacyjnych. W czasie trwania 
remontu inwestor wyburzył ogrodzenia wokół kilku domów i mimo, że obiecywano, iż będą 
one po zakończeniu prac odbudowane, nic takiego się nie stało. Mieszkańcy piszą listy do 
GDDKiA, szukają wsparcia u władz miejskich. Jak na razie pomocy znikąd nie dostali. Ale, 
jak zapewniają w Generalnej, sprawa nie jest całkiem beznadziejna. Mieszkańcom Jadownik 
obiecano, że to, co będzie możliwe, zostanie poprawione. Potrzeba jednak na to sporo 
pieniędzy i dużo dobrej woli mieszkańców, bo na pewno nie stanie się to szybko.

Po remoncie „czwórki”
A to bynajmniej nie wszystkie straty. 

Jest jeszcze niezabezpieczona skarpa rzeki 
Grodnej, zniszczone studzienki kanalizacyj-
ne, a teren wokół Domu Strażaka wygląda 
jak po trzęsieniu ziemi. Po dawnym traw-
niku nie ma ani śladu, pozostały natomiast 
wyrwy i nierówności po przejeździe ciężkie-
go sprzętu drogowego. I to, co strażaków 
denerwuje najbardziej – przed budynkiem 
wykonano chodnik dla pieszych z wysokimi 
krawężnikami, przez które jednostka OSP 
zmuszona jest przejeżdżać ciężkimi samo-
chodami gaśniczymi. 

Straty dotknęły nie tylko straża-
ków, równie uciążliwe są one dla indy-
widualnych mieszkańców Jadownik.

– Wszyscy czekaliśmy na remont 
„czwórki” od lat – mówi Paweł Jankow-
ski. -Po jego wykonaniu okazało się, 
że nie spełnił on naszych oczekiwań. 
Faktem, że droga jest poszerzona, 
a kierowcom jest być może wygodniej 
i bezpieczniej, jednak nie da się ukryć, 
że stało się to kosztem mieszkających 
przy drodze ludzi.

Zagrożeni piesi
Przed domem Jankowskiego inwestor 
zlikwidował wjazd do domu. Teraz, 
aby dostać się na swoją posesję, musi 
pokonać trasę kilkaset metrów dłuż-
szą. Ale to nie jedyny, jego zdaniem, 
mankament wyremontowanej drogi. 

– Skrzyżowanie jest bardziej kolizyj-
ne niż przed remontem. Stwarza to po-
ważne zagrożenie dla pieszych, w szcze-
gólności dla dzieci, które chodzą tędy do 
szkoły – denerwuje się Jankowski.

Poszerzenie drogi, a co za tym idzie 
przybliżenie jej do znajdujących się 
przy „czwórce” domów spowodowało, 
że życie w niektórych z nich stało się 
wręcz niemożliwe. Tak właśnie dzieje 
się u Agnieszki Imioło.

– Żądam od Generalnej Dyrekcji, 
aby wykupiła mój dom, ponieważ nie 
możemy już w nim dłużej mieszkać. 

Inwestor powinien przewidzieć, co sta-
nie się w momencie, gdy domy znajdą 
się przy samej drodze. Mój dom jest 
niezabezpieczony, podniesienie drogi 
spowodowało, że woda wpływa mi do 
mieszkania. A ruch ciężkich samocho-
dów powoduje, że ściany są już spęka-
ne – opowiada pani Agnieszka. 

Swój dom i działkę chce także od-
dać Generalnej Maria Sala. Mówi, że 
odkąd zakończył się remont drogi, jej 
życie zamieniło się w piekło.

– Konstrukcja domu jest już częścio-
wo poruszona, więc tylko kwestią czasu 
jest, kiedy budynek zacznie się walić. 
W czasie remontu rozebrali mi ogrodze-
nie, nikomu do głowy nie przyszło, żeby 
go naprawić. Nie mam studni, bo mi ją 
rozerwali, wjazd do domu jest bardzo 
niebezpieczny, bo musimy wyjeżdżać 
wprost na ruchliwą drogę. „Czwórka” 
została podniesiona, więc w czasie 
opadów woda stoi mi na podwórku. Ale 
to jeszcze nie wszystko. Ruch jest taki 
duży, że szyby mi w oknach lecą. Z ty-
tułu remontu poniosłam już ogromne 
straty, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Tak dłużej już żyć nie mogę 
– skarży się pani Maria.

Obietnice gDDKiA
– Skargi i propozycje mieszkańców 

są rozpatrywane na bieżąco. Remont się 
skończył i faktycznie nie wzięto pod uwagę 
wszystkich niedogodności, jakie mogą z te-
go powodu wyniknąć – mówi kierownik 
projektu z krakowskiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Krystyna Miszkinis-Bielawska. 

Pani kierownik dodaje, że miesz-
kańcy muszą jednak uzbroić się 
w cierpliwość, szczególnie ci, którzy 
domagają się, aby Generalna wykupiła 
ich domy i działki. 

– Bo wykup musi zostać potrakto-
wany jako nowa inwestycja. A ta musi 
zostać poprzedzona rozpoznaniem 
problemów, wykonaniem dokumentacji 
i wieloma formalnościami. I o ile nie bę-
dzie problemu z finansami, to będziemy 
potrzebować na to trochę czasu – twier-
dzi Krystyna Miszkinis-Bielawska.

Generalna poinstruowała miesz-
kańców Jadownik, co mają zrobić. 
W pierwszej kolejności mają wysłać 
pisma ze swoimi roszczeniami i pro-
pozycjami zmian przy „czwórce”. Bur-
mistrz Grzegorz Wawryka zapowiada, 
że nie zostawi ludzi bez pomocy.

– Jako urząd będziemy pisać i mo-
nitować Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad, aby obiecane 
zmiany i propozycje mieszkańców jak 
najszybciej zostały wprowadzone w ży-
cie – mówi burmistrz.  Zofia SitARZ
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Jestem zawiedziony wystawą 
– mówił tuż po jej otwarciu radny 
Adam Kwaśniak. – Prawdziwi 

esbecy mogą śmiać się nam w twarz. 
Oni ze swoimi wysokimi emeryturami 
są bezpieczni. Znam dwie osoby, które 
w czasie stanu wojennego dawały znać 
o sobie w sposób szczególnie brutalny. 
Jedna z nich, mówiąca o sobie „cywilny 
biskup diecezji tarnowskiej”, w perfidny 
sposób zajmowała się kompromitowa-
niem księży. Wymyślanie kompromitu-
jących historii, podrzucanie zdjęć porno-
graficznych, to były główne zajęcia tego 
pana. Inny człowiek, którego podobizna 
powinna była się na wystawie znaleźć, 
to wysoko postawiony oficer SB miesz-
kający w Brzesku, po którego codzien-
nie przyjeżdżał z Tarnowa samochód. 
Pamięć o „czynach” obydwu tych panów 
do dzisiaj żyje wśród ludzi, którzy wal-
czyli i działali w „Solidarności”. 

Analfabeci, psychopaci...
– Nie ma na wystawie zdjęcia i nazwi-
ska mojego „kolegi”, który wielokrotnie 
mnie przesłuchiwał. Który 13 grudnia 
1981 roku o świcie przyszedł mnie 
aresztować. Moi koledzy z „S” na tej 
wystawie rozpoznaliby być może jedną, 
dwie twarze. Nie ma wśród nich twa-
rzy tych, którzy nas przesłuchiwali, 
inwigilowali. Ale być może taka była 
specyfika działalności SB, że do nas 
przyjeżdżali utrwalacze władzy z in-
nych regionów Polski. Być może ich po-
dobizny znaleźlibyśmy na podobnych 
wystawach w innych częściach kraju 
– zastanawiał się znany brzeski dzia-
łacz „Solidarności” Zbigniew Dulęba.

– Wystawa taka jest bardzo po-
trzebna i kiedy na nią szedłem by-
łem pełen nadziei, że oto wreszcie 
sprawiedliwości stanie się zadość. Że 
mieszkańcy Brzeska zobaczą wreszcie 
w całej okazałości podobizny „utrwala-
czy władzy” i zapamiętają je. Tak się 
jednak nie stało. Chodzi o analfabetów, 
psychopatów, o twarzach nie skażo-
nych żadną myślą, którzy doskonale 
znali sposoby nękania opozycjonistów. 

Ze łzami w oczach opowiada Zbi-
gniew Dulęba o swoim wuju Wincen-

Twarze utrwalaczy władzy

Krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej był organizatorem czynnej w Miejskim 
Ośrodku Kultury wystawy zatytułowanej „Twarze tarnowskiej SB”. Na otwarcie ekspozycji 
licznie stawili się działacze lokalnej „Solidarności” i mieszkańcy zainteresowani tą tematyką. 
Po jej obejrzeniu większość zwiedzających czuła jednak niedosyt. Wśród zdjęć i nazwisk 
tarnowskiej ubecji nie znaleźli się bowiem ci, którzy, szczególnie w latach rozkwitu dzia-
łalności „Solidarności”, najbardziej dawali się opozycjonistom we znaki.

tym Musze, który za „wichrzycielską 
działalność” dostał 8 lat więzienia. 
Wyszedł z niego prawie umierający 
i ślepy. Przez wszystkie lata odsiadki 
był systematycznie katowany i po-
niewierany. Dzisiaj po latach nie ma 
nikogo winnego, kto mógłby odpowia-
dać za to, co zrobiono z jego wujem 
i tysiącami mu podobnych.

Wyszedł do kościoła...
Wobec Dulęby ubecy wzmogli czujność 
na kilka dni przed ogłoszeniem stanu 
wojennego. Pracował w Fabryce Opako-
wań Blaszanych, zakładał tutaj związki 
zawodowe, był przedstawicielem Za-
rządu Regionu, delegatem na I Zjazd 
Krajowy. 12 grudnia w kilku miejscach 
w Brzesku widział Dulęba ulotkę 
przedstawiającą symbol „Solidarności” 
powieszony na szubienicy, a tuż pod 
nim swoje nazwisko. W obecnym Urzę-
dzie Miejskim, na pierwszym piętrze 
związek miał do swojej dyspozycji mały 
pokoik. Tam zawisła kartka z napisem: 
„Panie Dulęba, pańska prawda jest tak 
samo wstrętna jak pańska gęba”. 

– Wiedzieliśmy, że coś się będzie 
działo, podejrzewaliśmy, że może 
ogłoszony zostanie stan wyjątkowy, 
ale nawet do głowy nam nie przycho-
dziło, iż może to być stan wojenny. 12 
grudnia ruszyło Szczytno, jednostki 
ZOMO i MO zaczęły rozjeżdżać się po 
kraju. Wieczorem zablokowano telefony 
i teleksy, budynek poczty w Brzesku zo-
stał obstawiony. Dostałem ostrzeżenie, 
żebym wiał do jakiegoś zakładu pracy. 
Ale data ogłoszenia stanu wojennego 
obmyślona była perfidnie. Z soboty na 
niedzielę wszystkie zakłady były za-
mknięte. Już o piątej rano 13 grudnia 
legitymowano przechodniów – wspo-
mina Dulęba. 

Jego blok przy Browarnej był ob-
stawiony. Ale jemu udało się wymknąć. 
W chusteczce na głowie i z książką 
do modlitwy wyszedł z domu i przez 
nikogo nierozpoznany dotarł w umó-
wione miejsce, skąd bezpiecznie trafił 
do Bochni. W tamtejszej hucie brał 
udział w strajku. Za nielegalny udział 
w strajku groziło od 15 lat więzienia do 

kary śmierci włącznie. Ale udało mu 
się ukrywać, nie złapali go, chociaż 
serce i tak pękało mu z bólu na wieść, 
że „Solidarność” została zdelegalizowa-
na. Do domu wrócił przed Sylwestrem. 
Pojechał do tarnowskiej siedziby SB, 
żeby się ujawnić. Było to konieczne, 
aby móc normalnie żyć.

– Ale normalnie nie było jeszcze 
długo. Zapewniono mnie, że będę mógł 
wrócić do pracy, że nie będę ścigany. 
Jednak stało się inaczej. Okazało się, 
że 13 grudnia zostałem dyscyplinarnie 
zwolniony z pracy. Nie miałem zatrud-
nienia, moja rodzina przeżyła tylko 
dzięki pomocy kolegów. Do pracy nikt 
nie chciał mnie przyjąć. Rękę wycią-
gnął do mnie przyjaciel – Władysław 
Dobosz, który zatrudnił mnie w swoim 
zakładzie rzemieślniczym – wspomina 
Zbigniew Dulęba.

Dziesięć lat wyrwane z życia..
Przez cały czas czuł oddech SB na 
plecach. Obserwowano go w czasie 
rozwieszania plakatów, roznoszenia 
ulotek. Raz w tygodniu musiał się 
obowiązkowo meldować na komendzie 
MO. Jak tylko coś niepokojącego stało 
się w Brzesku, od razu przyjeżdżali po 
niego, przesłuchiwali. 

W 1990 roku na mocy uchwały 
sejmowej przywrócono wszystkie 
przywileje osobom, które, podobnie 
jak Dulęba, zostały dyscyplinarnie 
zwolnione z pracy. Wrócił do FOB, 
przez dwie kadencje prowadził dzia-
łalność związkową. Od 2000 roku jest 
na emeryturze.

– Nie czuję do tych ludzi nienawi-
ści, ale uważam też, że stan wojenny 
niepotrzebnie przyniósł tyle ofiar. 
Kiedy dowiedziałem się o rozstrze-
lanych górnikach w kopalni Wujek, 
miałem wyrzuty sumienia, że także 
ja się do tego przyczyniłem. Tyle się 
teraz mówi o odebraniu esbekom eme-
rytur, ale uważam, że zanim zostanie 
podjęta jakaś decyzja w tej sprawie, 
to koniecznie trzeba sprawdzić, co kto 
faktycznie w tym SB robił. Bo bardzo 
łatwo jest wpaść w błędne koło, które 
nie przyczyni się do sprawiedliwego 
ukarania winowajców. Zresztą moim 
zdaniem jest już za późno na to, aby 
tych ludzi karać w ogóle. To w większo-
ści są już starcy. Fakt, zabrali mi 10 lat 
życia, skazali mnie i moją rodzinę na 
poniewierkę, ale o wymierzaniu spra-
wiedliwości powinien był decydować 
pierwszy w wolnych wyborach wybra-
ny Sejm. Potem był jeszcze ku temu 
czas, kiedy prezydentem został Lech 
Wałęsa. Teraz jest już za późno..

ZS
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Moi rodzice, gdy byłam dziec-
kiem, zabierali mnie na długie 
spacery po dalszej i bliższej 

okolicy. Często kierowaliśmy kroki do 
Parku Goetzów. Zawsze uważałam, 
że to czarowne miejsce. Jako mała 
dziewczynka zaglądałam przez okna 
pałacu w nadziei, że zobaczę tam jakąś 
księżniczkę czy choćby jej lokaja.

W sercu wszystkich, zapewne, brzesz-
czan ma on swoje  miejsce. Tu przecież 
wielu z nas chodziło do szkół. Park to 
znakomite miejsce na romantyczne 
randki.Niejedna osoba poznała wła-
śnie tu smak pierwszych, 
nieśmiałych pocałunków.

Gdy nieco podrosłam, 
podjęłam decyzję, że wła-
śnie tu będę chodzić do 
liceum. Pierwszy raz sta-
nęłam na kamiennym holu 
gdy miałam piętnaście lat, 
w dniu egzaminu do szkoły 
ponadpodstawowej.

Każdy, komu było dane 
uczyć się w tym miejscu, 
ma na pewno piękne wspo-
mnienia. Może czasem było 
zimno i nieco ciemno, ale 
urok otoczenia niwelował 
wszystkie inne braki. Stud-
niówki na drewnianym holu 
nie miały sobie równych 
i nawet najlepszy lokal nie 
jest w stanie zapewnić ta-
kiej atmosfery i klimatu 
tam, jakie panowały.

Niektóre sale lekcyjne 
miały nadane przez uczniów 
specyficzne nazwy np. „kur-
nik” czy „tramwaj”. Mę-
ska toaleta znajdująca się 
w piwnicy popularnie nazy-
wana była,, Hadesem”.

Wielu z nas mile wspo-
mina tak zwaną „filhar-
monię”. Raz na jakiś czas podczas 
szkolnych lekcji cała szkoła gromadziła 
się na głównym holu, by wysłuchać 
koncertu muzyki klasycznej, na żywo, 
w wykonaniu objazdowych artystów.

Maturę zdawałam już w nowej 
szkole. Tuż przed tym, zanim prze-
niesiono liceum w inne miejsce, dużo 
mówiono o tym, co zrobić z zabytko-
wym budynkiem stanowiącym wtedy 
własność powiatu. Ktoś zamierzał 
urządzić tu elegancki hotel, ktoś inny 
uzdrowisko, było jeszcze parę propozy-
cji, ale na tym się skończyło. Od tamte-
go czasu, do niedawna pałac stał pusty 

Niedawnych wspomnień czar…
i niestety, na naszych oczach niszczał. 
W ostatnich latach pojawił się niejaki 
Gołębiewski, który zamierzał otworzyć 
tu ekskluzywną szkołę, ale na zamie-
rzeniach i snuciu pięknych opowieści 
się skończyło.

W końcu niedawno powiat po wie-
lu dyskusjach ciągnących się latami 
sprzedał siedzibę Goetzów wraz z oto-
czeniem. Ta transakcja miała wielu  
zwolenników, ale pojawiały się również 
głosy, że obiekt powinien zostać wła-
snością gminy. Osobiście uważam,  iż 
dobrze się stało. Nie wyobrażam sobie, 

jakim sposobem gmina czy powiat 
udźwignęłyby koszty remontu, a po-
tem utrzymania  pałacu i parku.

Jak kiedyś moi rodzice, ja też mam 
zwyczaj zabierać swoje dziecko na dłu-
gie spacery. Często wtedy odwiedzamy 
to urocze miejsce. Serce mi się krajało 
patrząc na umierający przepiękny bu-
dynek i niszczejący park. Z roku na rok, 
coraz mniej było widać ślady dawnych 
alejek, trawniki zarosły chwastami 
i krzakami. Różany klomb, miejsce 
gdzie dawniej  w ciągu dnia przesiady-
wali uczniowie, a późnym wieczorem 
zakochane pary został kompletnie 
zniszczony. Schody prowadzące z tara-

su na ogród kompletnie zrujnowano. 
Uszkodzony dach i rynny oraz zawilgo-
cone piwnice nie sprzyjały budowli.

Na wiosnę tego roku zabrałam syna 
na poszukiwania wiosny, do parku. Zo-
baczyłam coś, co tchnęło nadzieję w me 
serce, iż nadchodzą lepsze czasy dla 
tego przepięknego obiektu. 

Nowi właściciele zaczęli porządko-
wać teren wokół pałacu. Wielu z nas 
częściej teraz odwiedza to miejsce, by 
zobaczyć, jak posuwają się prace i jak 
spośród zarośli wyłania się piękna 
bryła zabytkowego budynku.

11 października obecni 
właściciele urządzili tu pik-
nik. Bardzo licznie przybyli 
ludzie podziwiali uporządko-
wany park, bajecznie oświe-
tlony kolorowymi reflektora-
mi pałac.

Nareszcie miejsce, które do 
niedawna pełniło  rolę cmenta-
rzyska wspomnień, ożyło.

Szkoda, że tak długo ten 
zabytkowy zespół pałacowy, 
unikalny na skalę kraju, 
czekał na ratunek. Mam 
jednak nadzieję, że trafił 
w dobre ręce, które przywró-
cą mu dawną świetność.

Obecni właściciele mają 
doświadczenie w odnawia-
niu i remontowaniu zabyt-
kowych budowli, co jest gwa-
rancją, że wiedzą jak podołać 
tak ogromnemu i kosztowne-
mu  przedsięwzięciu.

Po pikniku miałam za-
szczyt gościć w pałacu na 
cudownym wieczorze „Ocalić 
od zapomnienia”. Wewnątrz 
pomieszczenia zostały fanta-
stycznie oświetlone, stworzo-
no klimat jak ze snów. Podą-

żyłam śladami wspomnień, spacerowa-
łam korytarzami, które przemierzałam 
za szkolnych lat. Odwiedziłam pokoje, 
w których jeszcze dwadzieścia parę  lat 
temu były szkolne lekcje. Otwarto przej-
ścia, które dotąd były zamknięte. 

Gwar rozmów, dźwięki muzyki 
wypełniły przestrzeń. Elegancko ubra-
ne kobiety, przystojni mężczyźni, na 
stołach znakomite potrawy i przedni 
szampan, wszystko to sprawiło, że przez 
parę godzin pałacowe mury ożyły.

Pałac,11 października, jak za 
dawnych lat pełen ludzi, rozpoczął 
nowe życie.

katarzyna pacewicz-pyrek
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Obecnie gmina jest właścicielem 
579 lokali komunalnych, z cze-
go 119 stanowi wyłączną wła-

sność gminy, a 460 wchodzi w skład 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem 
gminy. Do tego dochodzą jeszcze 43 
lokale socjalne. Wszystkie mieszkania 
komunalne wyposażone są w instalacje 
wodociągową i kanalizacyjną. Do 568 
doprowadzony jest gaz. 501 posiada 
centralne ogrzewanie, a 26 centralną 
ciepłą wodę. 

Smutne jest to, że od wielu lat nie 
buduje się nowych budynków miesz-
kalnych, które zwiększyłyby zasoby 
gminy. Po 1990 roku wybudowano tyl-
ko 2 takie budynki. Niewiele więcej, bo 
3, w latach 1971-1990. Ponadto gmina 
dysponuje 10 lokalami wzniesionymi 
w dekadzie 1961-1970, 19 wybudowa-
nymi między w latach 1950-1960, 14 
w latach 1900-1949 i 19 pamiętający-
mi jeszcze XIX wiek. 

Jeśli o lokale mieszkalne chodzi, 
to nie należy spodziewać się rychłe-
go wzrostu ich liczby w najbliższych 
latach. Program przewiduje za to 
budowę do końca 2009 roku budynku 
z 60 lokalami socjalnymi. Po jego wy-
budowaniu zostanie zlikwidowanych 
26 mieszkań w budynku mieszczącym 
się przy Placu Kupieckim.

Wzrastające czynsze
Od 1 stycznia mieszkańcy lokali wcho-
dzących w skład zasobów płacić będą 
czynsze wyższe maksymalnie o 10 
procent od dotychczasowych. W na-
stępnych latach stawka czynszu będzie 
wzrastać rocznie o 3 procent. 

Prawie wszystko 
o mieszkaniach

Od niedawna obowiązuje Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym gmi-
ny Brzesko. Nadarza się więc okazja przedstawienia naszym Czytelnikom w miarę wyczerpu-
jących informacji na temat sytuacji związaniem z rynkiem mieszkaniowym w naszej gminie. 

Warto wiedzieć, że przy obliczaniu 
czynszu bierze się pod uwagę tzw. 
stawkę bazową. Jej wysokość zależy od 
standardu mieszkania. W 2009 roku 
wysokości tych stawek wynosić będą 
odpowiednio: 1,19 zł za metr kwadra-
towy w mieszkaniu na terenie miasta, 
2,03 zł w mieszkaniach ze wspólnym 
WC i łazienką, 2,20 w mieszkaniu 
z osobnymi WC i łazienką i 0,74 
w mieszkaniu na wsi. To są stawki 
maksymalne. 

Są czynniki podwyższające i obni-
żające wysokości stawek bazowych. 
Czynniki podwyższające to instalacja 
c.o., gaz, łazienka, WC (w każdym 
z tych czterech przypadków o 20%, 
czyli o 0,23 zł), WC i łazienka o 30%, 
czyli o 0,35 zł, balkon lub loggia o 5%, 
czyli o 0,6 zł). 

Czynniki obniżające wysokości sta-
wek to mieszkanie w suterenie, lokal 
z WC poza lokalem (ale w tym samym 
budynku), mieszkanie bez łazienki, 
ślepa kuchnia (we wszystkich trzech 
przypadkach o 10%, czyli o 0,12 zł), 
mieszkanie w oficynie, woda poza loka-
lem mieszkalnym (w obu przypadkach 
o 5%, czyli o 0,06 zł).

Lokale do sprzedania
Program zakłada, że wzrost ceny metra 
kwadratowego mieszkania sprzedawa-
nego w ciągu najbliższych lat utrzyma 
się na poziomie 10 procent, a każdego 
roku zostanie sprzedanych średnio 
20 mieszkań o średniej powierzchni 
45 metrów kwadratowych. Takie miesz-
kanie w 2007 roku warte było około 
12.700 złotych (przy 80 procentach 
bonifikaty, jeśli kupującym był dotych-
czasowy najemca). Ale pamiętajmy, że 
stosowane są też bonifikaty w wysoko-
ści 60,65,70 i 90 procent. Najczęściej 
jednak stosuje się 80 procent. 

Planuje się, że wpływy do kasy 
gminy z tytułu sprzedaży wyniosą 
w tym roku 216 tysięcy złotych, potem 
będą regularnie wzrastać, by w 2012 
roku wynieść 347.875 zł. 

W poprzednich czterech latach 
sprzedano 103 lokale na łączną kwotę 
1.112.961 zł.

nieuniknione remonty
Ponieważ lokale będące wyłączną 
własnością gminy naruszone są w po-
ważnym stopniu zębem czasu, wyma-
gają przeprowadzenia niezbędnych 
remontów, dzięki którym pozostaną 
w stanie przynajmniej nie pogorszo-
nym. W latach 2008-2012 na remonty 
gmina będzie musiała wydać 415 
tysięcy złotych. Zakres planowanych 
prac obejmuje remonty budynków, 
wymianę pokryć dachowych, prze-
stawienie pieców, remonty instalacji 
i wymianę okien. 

Remontów wymagają również 
lokale mieszczące się w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych, a tych 
jest w gminie zdecydowanie więcej. 
W planach ujęto koszty remontów, 
ale są to dane jedynie hipotetyczne, 
bo wszystko zależy od tego, czy w tej 
sprawie wspólnoty podejmą odpowied-
nie uchwały. Gdyby przeprowadzić 
remonty we wszystkich budynkach 
„wspólnotowych”, to do 2012 roku 
gmina powinna na nie wydać około 
2,2 miliona złotych. 

Średni koszt utrzymania jednego 
metra kwadratowego powierzchni 
lokalu będącego własnością gminy 
wynosił w 2007 roku 1,91 zł. Średni 
czynsz 1,26 zł. Różnica pokryta została 
z przychodów uzyskiwanych przez lo-
kale użytkowe. Dlatego są tendencje, 
aby wstrzymać sprzedaż tych lokali, bo 
gwarantują one możliwość finansowa-
nia potrzeb mieszkaniowych.

Zofia Sitarz

komentuje dla Bim dyrektor 
miejskiego Zakładu Gospodarki 
mieszkaniowej, Franciszek mrzy-
głód: Program rodził się w bólach 
prawie 8 lat i cieszę się, że nareszcie 
powstał. Zawiera on co prawda zapisy 
ogólne, jednak mam nadzieję, że będzie 
to dokument, do którego radni będą 
często wracać, udoskonalać go i uak-
tualniać. To, czy będą realizowane 
jego zapisy zależeć będzie od wyso-
kości nakładów, jakie gmina będzie 
ponosić na cele budownictwa. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że program 
zawiera punkty mówiące o budownic-
twie socjalnym. Jest to problem bardzo 
poważny i zarządzający gminą muszą 
podjąć wyzwania z nim związane. 
Słyszałem głosy mieszkańców, którzy 
niepokoją się, że program pozwoli 
na podnoszenie cen mieszkań. Chcę 
wszystkich uspokoić. O wysokości sta-
wek decyduje burmistrz, ale podwyżki 
wzrosną średnio o około 10 procent 
(około 10 złotych rocznie).
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RAdni Gminy BRZeSko podjęli uchwałę w sprawie emisji 3500 sztuk 
obligacji komunalnych o łącznej wartości 3,5 mln złotych (każda o nominale 
1000 złotych). Środki uzyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na pokrycie 
planowanego deficytu budżetowego. Oznacza to, że w ten sposób zostaną sfinan-
sowane rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej, budowa i modernizacja 
obiektów oświatowych, poprawa bezpieczeństwa oraz rozwój bazy sportowej 
i kulturalno-edukacyjnej. Emisja obligacji nastąpi jeszcze w tym roku.  ZS

inteReSUJąCy pRoJekt został zrealizowany pod koniec września w Brze-
sku na Placu Kazimierza Wielkiego, który przez cały dzień tętnił życiem. Inicjato-
rami projektu „Solidarność 1980 – historia, kultura, pamięć” byli przedstawiciele 
Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”. Licznie zgromadzonym widzom 
zaprezentowano przedstawienie teatralne, koncert muzyki rockowej, taniec 
z ogniem, a także popisy szczudlarzy. W ramach projektu przywołano do pamięci 
sceny z demonstracji i życia antykomunistycznej opozycji. Młodzież mogła wziąć 
udział w warsztatach teatralnych, których efektem był wielogodzinny happening, 
który z Placu Kazimierza Wielkiego przeniósł się w inne zakątki miasta. ZS

Z tARCZą wróciły Maria Kądziołka 
i Katarzyna Pacewicz-Pyrek z Łużnej, 
gdzie odbyła się ceremonia rozstrzy-
gnięcia konkursu „Najlepszy Sołtys 
2007 roku Województwa Małopolskie-
go”. Obie panie są przewodniczącymi 
zarządów osiedli Ogrodowa-Kościuszki 
i Brzezowieckie, czyli niejako można 
je traktować jako sołtysów. Obie też 
znalazły się w gronie wyróżnionych 
w tegorocznej edycji konkursu mają-
cego już wieloletnie tradycje. 

Znaleźć się w tym gronie nie jest 
łatwo. Kapituła konkursu poddała 
ocenie ponad czterystu sołtysów, spo-
śród których wybrała 70 najlepszych. 
Ocena dokonywana jest na podstawie 
ankiet i obserwacji pracy sołtysów 
w terenie. 

Obie laureatki po powrocie z Łużnej 
otrzymały z rąk burmistrza Grzegorza 
Wawryki listy gratulacyjne i pamiąt-
kowe albumy. Przypomnijmy, że Maria 
Kądziołka i Katarzyna Pacewicz-Py-
rek oprócz funkcji przewodniczących 
zarządów osiedli wypełniają obowiązki 
wynikające z mandatów radnych i zna-
ne są jako aktywne działaczki. 

Dodajmy jeszcze, że przed trzema 
laty laureatem tego samego konkursu 
był Leszek Klimek, na co dzień sołtys 
Jasienia i radny miejski. ZS

nAgRODY DLA 
PRZEWODnICZĄCYCH

OBLIgACJE POKRYJĄ DEfICYT

SOLIDARnOŚĆ 1980

Najemca lokalu komunalnego w budynku 
mieszkalnym w Brzesku przy ul. Okocimskiej 
40 poszukuje chętnych do przeprowadzenia do-
browolnej zmiany obecnie zajmowanego lokalu 
mieszkalnego na lokal o mniejszym metrażu.
Lokal przy ul. Okocimskiej 40:
1. powierzchnia użytkowa – 48.33 m2, dwa 
pokoje z kuchnią, wc w korytarzu
2. instalacje: gazowa, wodno-kanalizacyjna, 
elektryczna, ogrzewanie gazowo-etażowe
Wszyscy zainteresowani proszeni o kontakt 
telefoniczny na numer: (508) 698-414

gOŚCIE Z PARTnERSKIEgO MIASTA

W pierwszej dekadzie paździer-
nika przebywała w Brzesku z ofi-
cjalną wizytą delegacja z zaprzy-
jaźnionego Langenenslingen. 
delegacji przewodził burmistrz 
Werner Gebele. Wizyta była oka-
zją do zaprezentowania gościom 
z niemiec atrakcji turystycznych 
położonych w okolicach naszego 
miasta, a także do przedstawienia 
osiągnięć władz Brzeska. 

W pierwszym dniu wizyty gospo-
darze z burmistrzem Grzegorzem 
Wawryką na czele zaprosili swoich 
gości na wycieczkę do Krynicy Górskiej 
i do Starego Sącza, gdzie zwiedzili 
Muzeum Jana Pawła II ze słynnym 
ołtarzem skrywającym pamiątki z pa-
pieskich pielgrzymek. 

Drugi dzień delegacja spędziła na 
terenie gminy. Wizytowali między in-
nymi szkołę podstawową w Okocimiu 
z nowo wybudowaną halą oraz miej-
scowy kościół. Podziwiali też najnow-
szy obiekt sportowy, czyli kompleks 
boisk sportowych Orlik 2012. Zwiedzili 
również bazylikę w Szczepanowie. 
Popołudnie spędzili jak większość 
brzeszczan na uroczystościach zwią-
zanych z rocznicą 75-lecia istnienia 
Okocimskiego Klubu Sportowego. 
Oczywiście nie omieszkali zwiedzić też 
pałac Goetzów, gdzie wysłuchali wy-
kładu Jerzego Wyczesanego na temat 
historii rodu założycieli browaru. 

W ostatnim dniu wizyty goście 
wyjechali do Krakowa, gdzie między 
innymi zwiedzili Wawel. ZS
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Mniej więcej miesiąc temu 
burmistrz Grzegorz Wawry-
ka wpadł na pomysł, by tę 

rocznicę uczcić konkursem fotogra-
ficznym pod hasłem „Moje spotkania 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”. 
Maria Marek, dyrektor Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki podpowiedzia-
ła, by formułę konkursu rozszerzyć 
o wspomnienia literackie. Do organi-
zacji włączyła się Małgorzata Cuber, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Zasada konkursu była jasna. Orga-
nizatorzy oczekiwali na fotografie 
i literackie wspomnienia obrazujące 
sceny wydarzeń mających związek 
nie tylko z osobistymi kontaktami 
z Janem Pawłem II. Mogły dotyczyć 
także kontaktów kogoś z rodziny, zna-
jomych. Mogły to też być, szczególnie 
w przypadku konkursu literackiego, 
przemyślenia na temat życia i przesłań 
przekazywanych przez Ojca Świętego. 
Pokłosie tego konkursu może bu-
dzić podziw. Wzięło w nim udział 55 
uczestników, a liczba dostarczonych 
fotografii przeszła najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów, którzy musieli 
dokonać trudnej selekcji wszystkich 
prac, bo sala wystawowa MOK-u ma 
na tyle ograniczoną powierzchnię, że 
wszystkich zdjęć nie sposób było zapre-
zentować. Jednak burmistrz Wawryka 
zapowiedział, że nosi się z zamiarem 
znalezienia funduszy, by wszystkie 
nadesłane na konkurs prace wydać 

  Wieczór
z Ojcem Świętym

W przeddzień 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża komplet publiczności wypełnił salę 
wystawową Miejskiego Ośrodka Kultury, by wziąć udział w wieczornicy poświęconej temu wyda-
rzeniu. Była to impreza skromna, ale przygotowana ze smakiem, bez niepotrzebnie sztucznego 
patosu. Wieczór, który wszystkim jego uczestnikom dostarczył wiele niekłamanych wzruszeń.

w formie książkowej. Fotografie można 
obejrzeć na wystawie w MOK-u, która 
czynna będzie do 4 listopada. Można 
tam również przeczytać część nadesła-
nych na konkurs wspomnień. 

W konkursie wzięły udział za-
równo dzieci, jak i dorośli, a także 
osoby duchowne. Każda fotografia 
i każde wspomnienie to żywy dowód 
na to, jakim autorytetem pozostał 
dla nas Jan Paweł II. Maria Marek 
z pamięci przytoczyła fragmenty nie-
których wspomnień. Dziewięcioletni 
chłopiec napisał o tym, że pierwszym 
dźwiękiem, jaki nieświadomie jeszcze 
usłyszał w swoim krótkim życiu, tuż 
po przyjściu na świat, był głos papieża 
tuż po objęciu Stolicy Apostolskiej. 
Wrażenie robi wspomnienie Anny 
Bawół, która opowiada o swoim po-
bycie w Watykanie, dokąd pojechała 
w nagrodę za zwycięstwo w konkursie 
recytatorskim poświęconym twórczości 
papieża. Dzień, w którym stojąc na 
progu Kaplicy Sykstyńskiej recyto-
wała jeden z wierszy Jana Pawła II, 
na pewno zapadnie w jej pamięci na 
całe życie. Ksiądz Władysław Pasiut 
nadesłał na konkurs bogatą kolekcję 
fotografii upamiętniających czasy, gdy 
Karol Wojtyła był jeszcze kardynałem. 
Zuzanna Peters-Musiał z kolei dostar-
czyła obszerny zestaw zdjęć z okresu, 
gdy przyszły papież przebywał jeszcze 
w rodzinnych Wadowicach oraz foto-
grafie obrazujące już okres żałoby po 

śmierci papieża. Podkreślić trzeba, że 
żaden z uczestników nie przystąpił 
do konkursu z myślą o zwycięskich 
laurach, ale z potrzeby uzewnętrznie-
nia swojego szacunku dla Wielkiego 
Polaka. Toteż organizatorzy konkursu 
odstąpili od ferowania werdyktów. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali w uzna-
niu za udział w konkursie książkowe 
nagrody ufundowane przez burmistrza 
Grzegorza Wawrykę. 

Wspomniana tu wcześniej Zuzanna 
Peters-Musiał podzieliła się z uczest-
nikami wieczornicy swoimi wspomnie-
niami z kontaktów z papieżem. Wszy-
scy wysłuchali jej w skupieniu, a miała 
co opowiadać, wszak jej ojciec to szkol-
ny przyjaciel Karola Wojtyły. Całość 
wspomnień prezentujemy w innym 
miejscu bieżącego wydania BIM-u. 

Wieczór uświetnił występ artystycz-
ny w wykonaniu uczniów Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Jadownikach. 
Wcześniej głos zabrał Grzegorz Waw-
ryka, który między innymi powiedział, 
że wieczór ów był poświęcony Człowie-
kowi, który wywarł wielki wpływ na 
losy całego świata i każdego Polaka 
z osobna. Warto też zapamiętać wska-
zówkę księdza Józefa Drabika, by żyć 
nie tylko Ojcem Świętym, ale przede 
wszystkim tym, co on głosił. kiBi

Uczestnicy konkursu „Moje spotka-
nia z Ojcem Świętym Janem Paw-
łem II (w kolejności alfabetycznej)
Anna Bawół, Szymon Biel, Joanna 
Biernacka, ks. Zygmunt Bochenek, 
Klaudia Budzioch, Konstanty Bujak, 
Michał Buzdygan, Jakub Derus, 
ks. Józef Drabik, Gabriela Dziedzic, 
Patrycja Dziedzic, Aleksandra Fijał-
kowska, Karolina Forma, Remigiusz 
Gawenda, Maciej Gicala, Barbara 
Górczewska, Izabela Jadczak, Ewa 
Karaś, Jakub Kluska, Karolina Kluz, 
Jakub Kołodziej, Karol Kokoszka, 
Maria Kucia, Kazimierz Kural, Łukasz 
Libera, Anna Lubowiecka, Mirosław 
Majka, Karolina Majmurek, Dominika 
Maksylewicz, Monika Migda, Paulina 
Motak, Gabriela Multan, Kinga Nowak, 
Mateusz Ogiela, Karolina Owca, ks. 
Władysław Pasiut, Zuzanna Peters-
Musiał, Andrzej Piotrowski, Karolina 
Przepiórka, Adriana Pyrek, Krzysztof 
Rewer, Nina Siemek, Maria Smoła, 
Michał Stachowicz, Adrian Sumara, 
Klaudia Syty, Grażyna Szylar, ks. 
Stanisław Tokarski, Cecylia Urbańska, 
Bożena Wasil, Mateusz Ważydrąg, 
Maciej Węgrzyn, Aleksandra Wit-
kowska, Sylwia Zięcina, Beata Zych.
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Inny warunek, jaki gmina musiała 
spełnić, było posiadanie własnego 
terenu i wskazanie lokalizacji, 

która zapewniłaby dostęp do boisk 
dla dużej liczby mieszkańców. Władze 
miejskie zaproponowały dwie lokaliza-
cje – jedną przy Szkole Podstawowej nr 
3, drugą pomiędzy budynkami krytej 
pływalni i Gimnazjum nr 2. Wybrano 
tę drugą z tego między innymi powodu, 
że przy SP 3 już wkrótce rozpocznie się 
budowa sali gimnastycznej. 

Wstępnie zaproponowane finanso-
wanie „Orlika” miało wyglądać tak, że 
w trzech równych częściach koszty in-
westycji pokryją Ministerstwo Sportu, 
samorząd województwa i gmina. Na 
mocy porozumień podpisanych przez 
gminę jednostki te przekazały gminie 
po 333 tysiące złotych. Resztę kosztów 
poniósł samorząd. 

– Koszty inwestycji były tak obli-
czone, że nie obejmowały wykonania 

Szybko i sprawnie

– Wątpliwości nie miałem ani przez chwilę. Przeczytałem program „Boisko w każdej 
gminie Orlik 2012” i od razu zacząłem przekonywać radnych, żeby przekazali pieniądze 
na budowę kompleksu w Brzesku – mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. – Rada podjęła 
uchwałę i przystąpiliśmy do działania. Czasu było niewiele, bowiem jednym z warunków 
pomysłodawców projektu było wykonanie inwestycji do końca roku. Ale wszystko pomyślnie 
się zakończyło i obiekt oddajemy do użytku o miesiąc wcześniej niż zakładaliśmy.

przyłączy, między innymi wodno-
kanalizacyjnych i energetycznych. 
Ostatecznie kwota, jaką wydano na 
realizację „Orlika”, wyniosła prawie 
półtora miliona złotych – mówi nadzo-
rujący inwestycję z ramienia Urzędu 
Miejskiego Antoni Staszczyk. 

Po podpisaniu porozumień z Mini-
sterstwem Sportu i samorządem wo-
jewództwa przystąpiono do przygoto-
wania procedur związanych z wykona-
niem inwestycji. Uzyskano pozwolenie 
na budowę, a dokumentację techniczną 
adaptowano do miejscowych możliwości 
terenowych, wreszcie ogłoszono prze-
targ na budowę. Głównym wykonawcą 
została firma UNIPOL ze Szczecina 
specjalizująca się w wykonywaniu bo-
isk sportowych ze sztuczną nawierzch-
nią. Podwykonawcą zajmującym się 
wykonaniem podbudowy pod boiska, 
drenażu terenu i przyłączy była firma 
BUDOMAT Janusza Nalepy. Firmą, 

która zajęła się wykonaniem zaplecza 
sanitarno-szatniowego znajdującego 
się obok płyt boisk była firma RML 
z Bielska Białej. 

– Z wykonawców jesteśmy bardzo 
zadowoleni – ocenia burmistrz Grze-
gorz Wawryka. -Prace zostały wyko-
nane szybko i sprawnie a obiekt został 
oddany do użytku miesiąc wcześniej 
niż zakładano. Wykonanie zadania 
mogło być także sprawnie przeprowa-
dzone dzięki przychylności instytucji, 
do których zwracaliśmy się o pomoc 
w czasie początkowej fazy inwestycji. 

W skład oddanego do użytku obiek-
tu wchodzi boisko sportowe do gry 
w piłkę nożną o wymiarach 62x30 me-
trów, drugie boisko wielofunkcyjne 
o rozmiarach 19,1x31,1 metra, za-
plecze sanitarno-szatniowe. Boiska 
wyposażone są w bramki, siatki, kosze. 
Całość jest ogrodzona i oświetlona.

– Mimo, że wydaliśmy więcej pie-
niędzy niż początkowo planowaliśmy 
i tak jest to inwestycja opłacalna. 
Udało się uzyskać blisko 700 tysięcy 
złotych dotacji – mówi burmistrz.

Z kompleksu „Orlik” korzystać bę-
dzie młodzież z Gimnazjum nr 2 i SP nr 
2. Ponadto obiekt dostosowany jest do 
treningów dla sekcji sportowych i dla 
wszystkich mieszkańców, którzy zainte-
resowani są aktywnością fizyczną. Mia-
sto zatrudni jedną osobę, która zajmować 
się będzie opieką i administrowaniem 
obiektu. Po godzinie 22.00 boiska będą 
zamknięte, monitorowane będą przez 
sprzęt znajdujący się w PG nr 2. zs



Witam wszystkich serdecznie 
– mówił burmistrz Grzegorz 
Wawryka. -Szczególnie go-

rąco witam dzieci i młodzież, to dla 
nich właśnie w głównej mierze obiekt 
zostanie przekazany. Boiska dobrze 
będą służyć młodzieży i wszystkim 
mieszkańcom zainteresowanym spor-
tem i rekreacją. Jako pierwsi w woje-
wództwie rozpoczęliśmy budowę, jako 
jedni z pierwszych oddajemy gotowy 
już kompleks do użytku. Dziękuję 
władzom centralnym i wojewódzkim 
za przyznane na ten cel dotacje. 
Szczególnie gorąco dziękuję Radzie 
Miejskiej, która przekazała na ten cel 
prawie 800 tysięcy złotych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali dyrektorzy szkół, księża, 
przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego i Wojewódzkiego, Rady 
Miejskiej w Brzesku oraz firm, które 
obiekt wykonały. Ksiądz Józef Mularz, 
proboszcz parafii pod wezwaniem Mi-
łosierdzia Bożego dokonał uroczystego 
poświęcenia boisk.

Orlik otwarty! 

W piątek 17 października burmistrz Grzegorz Wawryka dokonał uroczystego otwarcia 
nowowybudowanego kompleksu boisk „Orlik”. Na oficjalne oddanie do użytku przyjechali 
przedstawiciele władz wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego, starostwa, wójtowie i bur-
mistrzowie sąsiednich gmin, radni, dyrektorzy szkół, księża.

– Programy służące rozwojowi 
fizycznemu dzieci i młodzieży są nie-
zwykle ważne. Zdrowie, siła wynikają 
z zaprawy ruchowej. Widać, że władze 
Brzeska robią wszystko, aby rozwój 
fizyczny młodzieży szedł w parze z roz-
wojem intelektualnym. Widziałam 
już niedawno oddane do użytku „Or-
liki” i ten w Brzesku jest najbardziej 
okazały i kompletny. Nie szczędzono 
pieniędzy, aby powstał obiekt dobrze 
wyposażony, który zapewne znakomi-
cie służył będzie najmłodszym miesz-
kańcom – mówiła Małgorzata Madej 
z Urzędu Marszałkowskiego.

Gratulacje burmistrzowi składali 
posłowie, władze powiatu.

– Dziękuję burmistrzowi za to, że 
obiekt powstał tak szybko. Dziękuję 
swoim kolegom radnym za to, że 
bez wahania zdecydowali się podjąć 
uchwałę o przekazaniu pieniędzy na 
budowę „Orlika” – mówił przewodni-
czący RM, Krzysztof Ojczyk.

Na uroczystość otwarcia zapro-
szono wielu znanych sportowców. 
Swoją obecnością inaugurację „Orlika” 
uświetnili: Kazimierz Kmiecik, Jan 
Magiera, Teofil Kowalski i Lucjan 
Słowakiewicz.     zs

Symbolicznego rozpoczęcia pierwszego meczu
na nowym boisku dokonał Grzegorz Wawryka 
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Kiedy Okocimskiemu stuknęła 
siedemdziesiątka, a na to świę-
to przybyli świeżo upieczeni 

mistrzowie Polski, czyli Wisła Kraków, 
wydawało się, że bardziej okazale już 

być nie może. Tymczasem minęło zale-
dwie 5 lat i kiedy przyszło wszystkim 
świętować 75-lecie Okocimskiego, or-
ganizatorzy sprawili, że bawić się z tej 
okazji mogli nie tylko kibice sportowi, 

75-LECIE OKS

Na stadionie, 
w parku i na salonach

Zapewne baron Goetz nie spodziewał się ani przez chwilę, że kiedykolwiek wokół postawio-
nego przez niego pałacu zjawią się tak rozentuzjazmowane tłumy głodne dobrej zabawy. 
A jednak, Wiesława Mrowca-Urban, Zbigniew Urban i władze miasta sprawili, że w drugą 
sobotę października mieszkańcy Brzeska mogli uczestniczyć w najbardziej spektakularnej 
imprezie plenerowej. Takiego jubileuszu, jak 75-lecie Okocimskiego Klubu Sportowego, nie 
powstydziłby się żaden renomowany klub. 

ale i fani dobrej muzyki – jednym 
słowem wszyscy mieszkańcy Brzeska 
bez względu na wiek i płeć. 

Majestatycznie i refleksyjnie było 
tylko podczas uroczystej mszy świętej.  
Później na wiele godzin, aż do wieczora 
Brzeskiem zawładnęła wszechobecna 
radość życia. W części sportowej święta 
wzięli udział piłkarze Górnika Zabrze. 
Wprawdzie w dniu rozgrywania meczu 
z Piwoszami była to ostatnia drużyna 
w tabeli ekstraklasy, ale nie wolno za-
pominać, że Górnik to jeden z najbar-
dziej zasłużonych klubów w Polsce,14-
krotny mistrz kraju, jedyny polski 
finalista europejskiego pucharu. Klub, 
w którym grały takie sławy jak Hubert 
Kostka, Jerzy Gorgoń, Włodzimierz 
Lubański, Stanisław Oslizło, czy Zyg-
fryd Szołtysik. Dość jednak o Górniku, 
wszak jubilatem tego dnia był Okocim-
ski, który sprawił sobie i kibicom z tej 
okazji miły prezent w postaci wygranej 
z zabrzanami. Woli zwycięstwa nie 
odebrał im nawet Wodecki, kiedy w 35. 
min. zdobył prowadzenie dla swojego 
zespołu. Tuż przed przerwą wyrównał 
Kajca, a bohaterem meczu został za-
ledwie 16-letni Jarosław Krzak, który 
już na zawsze zapamięta, że mógł 
świętować 75-lecie klubu, w którym 
się wychował, i w dodatku strzelił tak 
ważną bramkę. 

Urząd Miejski i zarząd klubu w or-
ganizacji jubileuszu wsparli Wiesława 
Mrowca-Urban i Zbigniew Urban. 
Wsparli na tyle mocno i skutecznie, 
że tysiące mieszkańców Brzeska 
z niecierpliwością wyczekiwali daty 11 
października. Sława zespołu Kombii 
podziałała jak magnes. Koncert legen-
dy polskiej sceny muzycznej sprawił, 
że wydawało się, iż wielohektarowy 
park Goetzów może okazać się za 
mały. Na szczęście miejsca starczyło Od prawej: Wiesława Mrowca-Urban, Zbigniew Urban, Grzegorz Wawryka, Jerzy Tyrkiel.
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WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII
OKOCIMSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

6.09.1933 – Założenie klubu, którego 
nazwa brzmiał wtedy Okocimski Klub 
Narciarski
25.08.1935 – Pierwszy oficjalny mecz piłkar-
ski drużyny OKN (3:0 z Makkabi)
5.03.1945 – Pierwsze po wojnie Walne 
Zebranie Organizacyjne klubu 
1957 – Powrót do nazwy Okocimski Klub 
Sportowy, prezesem zostaje Rudolf Bog-
dani
1959 – Powołanie do życia sekcji jeździeckiej
1967 – Zakończenie budowy basenu 
1982 – Awans drużyn piłkarskiej do klasy 
międzywojewódzkiej
1991 –  Awans piłkarzy do III ligi 
1993 – Awans piłkarzy do II ligi
1994 – Awans siatkarzy do II ligi
1998 – Wycofanie drużyny z rozgrywek II 
ligi i degradacja do IV ligi
1999 – Awans siatkarzy do I ligi B
2006 – Ponowny awans piłkarzy do III ligi

dla wszystkich, a park nie dość, że 
wykazał się wytrzymałością, to jeszcze 
imponował kolorytem i stylem z jakże 
sobie bliskiej epoki fin-de-siecle’u. 
Parkowymi alejami poruszali się kie-
rowcy samochodów i innych pojazdów 
pamiętających początek ubiegłego 
stulecia. Barwnie ubrani uliczni ku-
glarze również przypominali czasy, 
kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że 
kiedyś grać się będzie rocka w jego 
przeróżnych odmianach. 

Czas oczekiwania na występ gwiaz-
dy jubileuszu umilali muzycy z Big 
Band Cracovia. Zaprezentowane 
zostało też interesujące widowisko po-
święcone pamięci założyciela browaru 
i jego rodziny. Zwolennicy kabaretu 
bawili się z kolei podczas występu 
formacji DNO. 

Wreszcie nadeszła długo oczekiwa-
na godzina K czyli Kombii. Grzegorz 

Skawiński i spółka podczas prawie 
dwugodzinnego koncertu zaprezen-
towali w większości utwory ze swojej 
najnowszej płyty – „D.A.N.C.E”. Na 
bisy długo zespołu nie trzeba było 
namawiać. A były to bisy, które mogły 
przyprawić o zawrót głowy. Fani mogli 
wreszcie usłyszeć na zawsze zapamię-
tane przeboje z czasów, kiedy nazwa 
zespołu pisana była tylko z jednym 
„I” na końcu. 

Za pięć lat kolejny jubileusz Oko-
cimskiego. Czy będzie bardziej atrak-
cyjnie? Wszyscy w Brzesku wierzą, że 
tak. My też w to wierzymy. A jeśli im-
preza znowu zostanie zorganizowana 
w parku, to będzie to już inne miejsce. 
Niby nowe, a jednak wiernie oddające 
atmosferę przełomu XIX i XX wieku. 
Pałac będzie już wtedy lśnił nowym-
starym blaskiem, jaki zapewni mu 
prowadzony aktualnie remont. kiBi

75-LECIE OKS

liśmy, że w I etapie dotacja z kasy 
gminy wyniesie 766 tysięcy złotych na 
bieżące funkcjonowanie spółki, zaś za 
kolejne 400 tysięcy wyremontujemy 
siedzibę spółki i zakupimy jeden auto-
bus. Działania te doprowadzą do tego, 
że o 29 groszy obniżona zostanie cena 
za wozokilometr oraz uruchomimy 
nową trasę – ze Sterkowca  przez szpi-
tal do Jasienia. Zakup autobusu jest 
konieczny z tego względu, że obecnie 
są dni, kiedy na zajezdni nie mamy 
żadnego wozu. Gdyby wydarzyła się 
jakaś awaria, musimy mieć jeden 
zapasowy autobus  na stanie. 

Założył Pan optymistycznie, że 
w roku 2010 pieniądze, jakie trafiają 
teraz do spółki od gminy, nie będą 
już dopłatą, a zapłatą za świadczone 
usługi. Jak to się stanie?

Liczymy na to, że na początku 
2010 roku miasto ogłosi przetarg na 
świadczenie usług komunikacyjnych 
na terenie gminy. Przyjąłem, że to 
MPK wygra ten konkurs. Wówczas 
miasto nie będzie dopłacać, a jedynie 
płacić za usługi wyznaczone kontrak-
tem. To spowoduje, że firma nie będzie 
wykazywać strat. W konsekwencji 
uzyskamy zdolność kredytową, co 
niezbędne będzie, gdy w życie wejdą 
już przepisy pozwalające na zakup 
sprzętu z 85-procentowymi dopłatami 
unijnymi. Chcemy także, aby gmina 
zakupiła w 2010 roku dwa małe au-
tobusy. Obliczyłem, że oszczędności 
wynikające z ich eksploatacji przynio-
słoby 40 tysięcy złotych. Pieniądze te 
przeznaczylibyśmy na podwyżki dla 



pracowników. Tak więc płace by wzro-
sły, ale bez konieczności dopłat na ten 
cel z kasy gminy. W kolejnym roku 
świadczyć już będziemy usługi we-
dług podpisanego kontraktu, a gmina 
wniesie do spółki autobus turystyczny, 
który przyczyni się do rozszerzenia 
zakresu usług. Zysk z eksploatacji 
i tym razem przeznaczony zostanie 
na podwyżki dla pracowników – około 
170 złotych dla jednego. 

To już kolejna podwyżka dla 
pracowników...

Płace w MPK nie były podnoszone 
już od kilku lat. Średnie zarobki wyno-
szą u nas obecnie 1800 złotych brutto, 
czyli mniej niż w innych miejskich 
spółkach. Chcąc zatrzymać dobrych 
pracowników, musimy im zapłacić. 

Jakie cele spółka osiągnie 
poprzez realizację programu napraw-
czego?

Po 2012 roku posiadać będziemy 
nowoczesny, ekologiczny tabor samo-
chodowy, wyremontowane zaplecze 
techniczne, podniesione zostaną 
pensje pracowników. Spółka funk-
cjonować będzie jedynie z wpływów 
z podpisanych kontraktów. Osiągać 
będzie dodatni wynik finansowy, nie 
będzie zatem wymagać dopłat do 
udziałów i podwyższania kapitału. 
Samodzielnie ponosić będziemy ko-
lejne nakłady inwestycyjne i szybko 
reagować na pojawiające się możliwo-
ści uzyskiwania wpływów.100 procent 
usług przewozowych dla gimnazjów 
świadczonych będzie nowoczesnymi, 
ekologicznymi autobusami.

Rozmawiała Zofia SitARZ





komentUJe WiCeBUR-
miStRZ JeRZy tyRkieL: 
program jest dobry i zakła-
da rozwój firmy w latach na-
stępnych. Bardzo ważne, że 
bierze pod uwagę wdrożenie 
rozwiązań, które  umożliwią 
spółce możliwość przystą-
pienia do programów unij-
nych i zakup nowego taboru 
samochodowego. Uważam, 
że strategia pozwoli na wy-
eliminowanie konieczności 
corocznych dopłat do bieżą-
cej działalności mpk.   

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 18 października 2008 r. 

zmarł

Ś. P.

Marian Sułek
Sekretarzowi Gminy Brzesko
Panu Stanisławowi Sułkowi 

oraz rodzinie Zmarłego składamy 
głębokie wyrazy współczucia.

Burmistrz Brzeska,
Zastępca Burmistrza 
wraz z pracownikami

Urzędu Miejskiego w Brzesku, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

oraz Radni Rady Miejskiej
w Brzesku

ciąg dalszy ze str. 5
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Młodych ludzi próbuje się uczyć 
bez dobrych nauczycieli i bez 
zaplecza do praktyk. Są szko-

ły, w których młodzież uczy się trzy 
lata, a nie umie dobrze pisać i czytać ze 
zrozumieniem. Na egzaminach czelad-
niczych nie mają podstawowych wiado-
mości. To świadczy o fatalnym poziomie 
szkół, którym chodzi jedynie o utrzy-
manie odpowiedniej liczby uczniów. 
Trzeba wrócić do starego systemu 
nauczania – z dobrymi instruktorami 
i warsztatami przy szkołach. Wiem, że 
zaraz podniosą się głosy, iż nie ma na 
to pieniędzy. Ale jeżeli te nie znajdą już 
teraz, to za kilka lat w Polsce nie będzie 
rąk do pracy – mówi Adam Halik. 

W swoim zakładzie Adam Halik 
każdego roku szkoli kilku uczniów 

Mało nas do
pieczenia

chleba

Znany brzeski piekarz Adam Halik ubo-
lewa nad fatalnymi zmianami w systemie 

szkolnictwa zawodowego. Krytykuje szkoły, 
którym chodzi jedynie o utrzymanie liczby 
uczniów, nie zaś o wyszkolenie fachowców 
na  odpowiednim poziomie. Jego zdaniem 

doprowadzi to do tego, że za kilka lat 
w kraju nie będzie rąk do pracy. 

szkół zawodowych. Pierwsza klasa to 
czas zapoznania z piekarnią, w drugiej 
pod okiem doświadczonych piekarzy 
wyrabiają już chleb, w trzeciej już 
samodzielnie pieką. 

– Ale niestety. Najlepsi wyuczą 
się i wyjeżdżają za granicę, niektórzy 
nawet nie składają egzaminu czelad-
niczego. Teraz wielu mistrzów nie chce 
już przyjmować na praktyki. Ja mam 
u siebie czterech uczniów z II i III 
klasy. Z tej czwórki dwóch to naprawdę 
zdolni i chętni do pracy młodzi ludzie, 
po skończeniu zawodówki wybierają 
się do technikum. Będą z nich dobrzy 
piekarze. W tym roku nie przyjąłem na 
praktykę nikogo, bo nie mogę po prostu 
patrzeć na luźne podejście młodzieży 
do szkoły, do nauki, do zawodu, do 
wszystkiego – denerwuje się Halik. 

W piekarnictwie pracuje od 35 
lat. Razem z żoną prowadzą znaną 
w Brzesku i okolicy piekarnię, za-
trudnia czterech pracowników, mówi, 
że to świetni fachowcy. W jego sklepie 
firmowym kupić można chleb i całą 
galanterię drożdżową. Wyproduko-
wany przez niego chleb pieczony jest 
na naturalnym zakwasie, który sam 
wykonuje. Ma swoich stałych klien-
tów, którzy przez lata nabrali do jego 
wyrobów zaufania. 

– Ostatnie lata to boom na de-
likatne, pszenne, świeże pieczywo. 
I to niestety błąd konsumentów. Bo 
najzdrowsze to takie na zakwasie 
i żytnie z ziarnami, które czyści układ 
pokarmowy, ale cóż, klient nasz pan. 
Pieczemy to, czego żądają od nas ku-
pujący – mówi Adam Halik.

Krytykuje piekarz ciągoty konsu-
mentów do „czarnego chleba”. Jego 
zdaniem takiego być nie może, bo....

nie ma czarnej mąki. Jeżeli ma żądany 
kolor, to tylko dzięki konserwantom 
i środkom chemicznym, których on 
u siebie  w piekarni unika jak ognia. 

– Chleb może leżeć maksymal-
nie cztery dni, na zakwasie tydzień. 
A tymczasem metki mówią, że przy-
datny jest do spożycia dwa tygodnie. 
I na taki właśnie kupujący powinni 
uważać, bo to sama chemia – radzi.

Pieczenie chleba, jak przyznaje 
Adam Halik, to dla niego źródło utrzy-
mania, chociaż nie znaczy to, że nie 
wkłada w to serca. Jego pasją od lat 
jest stolarstwo. Ukończył Technikum 
Technologii Drewna w Gdańsku, był 
technologiem i dyrektorem w Kra-
kowskiej Fabryce Mebli. Od 1994 roku 
prowadzi niewielki zakład w Jasieniu, 
w którym produkuje opakowania na 
ekskluzywne alkohole.100 procent pro-
dukcji przeznaczone jest na eksport. 
Ale zajmuje się także stolarstwem 
artystycznym. Odnowił kilka ołtarzy 
w kościołach, na przykład w kościele 
pod wezwaniem św. Jakuba w Brze-
sku. Obecnie prowadzi remont zamku 
w Linzu niedaleko Wiednia, wykonuje 
meble, boazerie, drzwi, okna.    red

na początku października w Li-
ceum ogólnokształcącym im. 
mikołaja kopernika odbyło się 
spotkanie z Zofią i Wiktorynem 
Grąbczewskimi – właścicielami 
prywatnego muzeum diabła pol-
skiego w Warszawie.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz 
uczniowie mogli obejrzeć kilkadziesiąt 
eksponatów z kolekcji państwa Grąb-
czewskich oraz wysłuchać prelekcji 
na temat ludowych podań, które przez 
wieki kreowały różne postaci diabłów 
– sprytnych, śmiesznych i często omyl-
nych.  Słuchacze mieli  możliwość porów-
nania sposobu funkcjonowania motywu 
czarta w różnych tekstach kultury.

Pan Wiktoryn Grąbczewski w cza-
sie spotkania opowiadał o swojej pasji, 
której oddaje się od ponad 30 lat. 

Wiktoryn Grąbczewski pracuje ze 
studentami etnografii i recenzuje ich 
prace magisterskie i doktoranckie. 
Wydał także własne książki, między 
innymi „Diabeł polski w rzeźbie i le-
gendzie” i „Łęczyckie bajanie o Boru-
cie panie”.

Spotkanie, które odbyło się w brze-
skim liceum zorganizowała Berna-
deta Styczeń – doradca metodyczny 
Samorządowego Centrum Eduka-
cji w Tarnowie. „Diabelski” projekt 
wsparli także dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brze-
sku Maria Góra oraz zaprzyjaźnieni 
z Zofią i Wiktorynem Grąbczewskimi 
Elżbieta i Janusz Pajorowie.   red

DIABŁY W LICEUM

W tym czasie zebrał około 2700 rzeźb, 
figurek, grafik oraz obrazów przedsta-
wiających diabły. Wiele z nich zostało 
wpisanych do Krajowego Rejestru 
Zabytków. Należy również wspomnieć, 
iż kolekcja państwa Grąbczewskich to 
jedna z największych o takim charak-
terze na świecie. Prezentowana była 
w wielu krajach europejskich, między 
innymi w Szwecji i Włoszech. 

Dzięki uprzejmości właścicieli 
kolekcji, którzy wielokrotnie pod-
kreślali swoje związki z Okocimiem 
i Brzeskiem, uczestnicy spotkania 
mogli obejrzeć różnorakie wizerunki 
diabła polskiego utrwalone w kulturze 
ludowej.
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Jedną z atrakcji obchodzonych 
w październiku uroczystości zwią-
zanych z 75-leciem okocimskie-
go klubu Sportowego miała być 
prezentacja samochodu marki 
Lorraine-dietrich, którym kiedyś 
poruszał się po szosach baron Goetz. 
Z różnych przyczyn nie doszło do 
sprowadzenia auta do Brzeska i za-
prezentowania go w parku. mimo to 
warto przyjrzeć się temu cacku.

Cóż to za cacko? Firma Lorraine-Die-
trich była producentem między innymi 
samochodów dla ludzi z pękatymi port-
felami. Dość powiedzieć, że była w stanie 
wytrzymać konkurencję z takim poten-
tatem jak Rolls-Royce. Produkowała 
unikalne serie pojazdów, składające się 
najczęściej z zaledwie kilkudziesięciu 
egzemplarzy. Firma świetnie prospero-
wała do 30-tych lat XX wieku, czyli do 
okresu gospodarczego kryzysu.

Obecnie na świecie znajduje się 
tylko jeden pojazd marki Lorraine-Die-
trich typu SMH. To było jedno z pierw-

Wiesława mrowca-Urban i Zbi-
gniew Urban – nowi właściciele 
pałacu Goetzów gościli na ostatniej 
sesji Rady miejskiej. Zapoznali 
radnych z planami i terminarzem 
remontów. 

– Po badaniach konstrukcyjnych 
okazało się, że do wymiany jest cała więź-
ba dachowa. I to będą prace, które zo-
staną wykonane w pierwszej kolejności. 
Wymiana dachu, oczywiście bez zmiany 
bryły pałacu, potrwa najprawdopodob-
niej do 2010 roku – mówił Zbigniew 
Urban. – Jednocześnie trwać będzie 
konserwacja obrazów, boazerii, schodów. 
Są to prace bardzo czasochłonne, firma, 
z która podpisaliśmy umowę, zobowiąza-
ła się, że wykona je w ciągu 18 miesięcy. 

Po remoncie, w dawnym pałacu 
mieścić się będzie hotel, na tę działal-
ność zarezerwowano 48 pomieszczeń, 
w których urządzone zostaną 32 apar-
tamenty. Będą tam także sale bankie-
towa i konferencyjna, która pomieścić 
ma 450 osób. Z wielką starannością 
zaplanowano także urządzenie otacza-
jącego pałac parku. 

– W pierwszej fazie remontu park 
nie będzie dostępny, bowiem wymiana 
i montaż rur do instalacji gazowych, 
kanalizacyjnych i ciepłowniczych spo-

woduje, że na terenie parku znajdować 
się będą głębokie wykopy. Kiedy jed-
nak remont się zakończy, park będzie 
ogólnodostępny i każdy będzie mógł go 
odwiedzić i pospacerować – zapewnia 
Wiesława Mrowca-Urban.

Już rozpoczęły się prace związane 
z czyszczeniem parku. Wszystkie znaj-
dujące się w nim drzewa zostały zinwen-
taryzowane, część została przeznaczona 
do wycinki. Ogółem w parku będzie 5 
kilometrów alejek spacerowych, w są-
siedztwie pałacu postawiona zostanie 
kamienno-ziemna muszla koncertowa. 
Wykorzystany zostanie także teren 
byłej strzelnicy. Powstanie tam wielo-
funkcyjne boisko sportowe ze sztuczną 
nawierzchnią. Na terenie dawnych 
stajni zbudowany zostanie parking. 

Mimo, że trwać będzie remont, cały 
czas czynna będzie trasa dla zwiedzają-
cych. Obejmować będzie część parku oraz 
te fragmenty pałacu, w których będą pro-
wadzone jedynie prace konserwatorskie 
– hall myśliwski, kaplica, której odnowa 
potrwa najdłużej. W kaplicy odbywać się 
będą koncerty, po remoncie dostępna 
będzie także dla zwiedzających. 

– Brzeski pałac Goetzów nie jest 
pierwszym zabytkiem, jaki remontuje-
my. Przygotowani jesteśmy na wiele nie-

spodzianek i trudności, co przy remoncie 
takich starych obiektów jest sprawą 
normalną – dodaje Wiesława Mrowca-
Urban. -Chcemy zdążyć z remontem do 
2012 roku. Każdy dzień zwłoki to dla 
nas spore straty, wstępny kosztorys prac 
opiewa na 60 milionów złotych.

A Zbigniew Urban dodaje:
– Goetz przyjmował gości i musiał 

zapewnić im miejsce, gdzie mogli się 
bawić. A to, że bawić się umieli, nie 
ulega wątpliwości. My tę tradycję do-
brej zabawy chcemy przywrócić. 

– Mamy nadzieję, że remont pałacu 
przyczyni się do rozwoju miasta, ja ze 
swej strony mogę obiecać, że będziemy 
wspierać właścicieli pałacu i, w miarę 
możliwości, służyć im pomocą – zapowia-
da burmistrz Grzegorz Wawryka. red

JEDYnY EgZEMPLARZ nA ŚWIECIE

szych aut poruszających się po drogach 
Galicji, a jego pierwszym właścicielem 
był baron Goetz. Samochód wytrzymał 
trudy dwóch wojen światowych i sporo 
lat panowania komunistów. W jakiś 
sposób trafił do mieszkańców Tarnowa, 
którzy sprzedali go nowemu właścicie-
lowi w 1973 roku. Po żmudnych pra-
cach restauratorskich auto powróciło 
na drogi i przez wiele lat znajdowało 
się na czele listy najstarszych samocho-
dów zarejestrowanych w naszym kraju. 
Nowy właściciel dwukrotnie odbył tym 
pojazdem wycieczkę przez Alpy. Samo-
chód podziwiany był między innymi 
w Paryżu, Barcelonie i Miluzie.

Kilka danych technicznych dla kone-
serów. Samochód wyposażony jest w 4-
cylindrowy silnik rzędowy o pojemności 
4,5 litra i mocy około 40 KM. Auto ma 
czterobiegową skrzynię biegów i hamul-
ce tylko na tylne koła. Nadwozie jest bla-
szano-drewniane (typu double-phaeton). 
Maksymalna prędkość, jaką osiąga, to 
około 100 kilometrów na godzinę.

Aktualnym właścicielem goetzowskie-
go niegdyś Lorraine-Dietrich typu SMH 
jest mieszkający w Gostyniu Jan Peda 
– kolekcjoner starych pojazdów, który 
w swojej stajni posiada także takie cudo 
jak roadster BMW-315/1 SPORT. Dodajmy 
jeszcze, że auto założyciela browaru wypro-
dukowane zostało w 1913 roku niedaleko 
Miluzy mieszczącej się w Lotaryngii. Fran-
cuzi zazdroszczą Janowi Pedzie, bo jako 
mieszkańcy kraju, w którym auto było pro-
dukowane, nie mogą pochwalić się choćby 
jednym egzemplarzem tego pojazdu.

Wspomnieć należy, że silniki produ-
kowane przez Societe Nationale de Con-
struction de Moteurs Lorraine-Dietrich 
stosowane były w polskich myśliwcach 
P.8. Konstruktorem samolotu był Zygmunt 
Puławski. Urodził się w 1901 roku w Lu-
blinie. Studiował na Politechnice War-
szawskiej (Wydział Mechaniczny). Wiedzę 
na temat konstrukcji samolotów zgłębiał 
między innymi we Francji. W swojej krót-
kiej karierze skonstruował dziewięć typów 
samolotów myśliwskich. Zginął śmiercią 
tragiczną w wieku 30 lat, kiedy jako 
członek Aeroklubu Warszawskiego runął 
na jedną z ulic stołecznej Ochoty. kiBi.

PAŁAC W REMOnCIE
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Dzięki temu, że moja rodzina 
pieczołowicie pielęgnowała 
tradycje rodzinne, możliwe 

jest dzisiaj obejrzenie pamiątek zwią-
zanych z naszym ukochanym Papie-
żem Janem Pawłem II. Ojciec mój 
Jerzy Peters mieszkał przez pewien 
czas, w latach 30-tych ubiegłego wie-
ku w Wadowicach. W trakcie nauki 
w Gimnazjum im. Marcina Wadowity 
grywał z Karolem Wojtyłą w szkolnych 
przedstawieniach.1 lutego 1938 roku 
młodzież szkolna wystawiła w „Sokole” 
sztukę pod tytułem „Zygmunt August” 
Stanisława Wyspiańskiego. Zaraz po 
nabożeństwie w miejscowym kościele 

parafialnym, mieszkańcy udali się do 
„Sokoła” na uroczystą akademię z oka-
zji urodzin Prezydenta RP. Karol Woj-
tyła zagrał Augusta, był też autorem 
scenografii i z polonistą Kazimierzem 
Forysiem współreżyserował przedsta-
wienie. Mój ojciec zagrał Piotra Kmitę. 
Charakteryzacją aktorów zajął się 
Karol Hagenhuber senior (właściciel 
słynnej cukierni z kremówkami, któ-
re to Ojciec Święty wspominał będąc 
w Wadowicach). Karol Hagenhuber 
miał wcześniej cukiernię w Brzesku. 
Mieściła się ona w budynku NBP przy 
ulicy Kościuszki. Kiedy mój dziadek 
Adam Peters otrzymał w Wadowicach 
posadę lekarza, namówił Karola Ha-
genhubera, aby przyjechał do Wadowic 
i tam założył swoją cukiernię. Karol 
Hugenhuber miał syna, też Karo-
la, który był rówieśnikiem papieża 
i również chodził z nim do szkoły 
w Wadowicach.

Między Wadowicami a Rzymem
Dwóch Lolków i Jurek
Ojciec często z sentymentem wracał 
do czasów wadowickich. Karola Woj-
tyłę wspominał jako zdolnego i zawsze 
przygotowanego do lekcji ucznia o wy-
bitnych zdolnościach humanistycz-
nych. Mimo, że był dobrym uczniem, 
nikt nigdy nie można by go nazwać go 
kujonem. Miał duże zdolności aktor-
skie, wspaniałą dykcję oraz swobodę 
poruszania się po scenie. Cieszył się 
autorytetem wśród kolegów. Często 
ściągał ich na próby przedstawień. 
Zawsze chodził do kościoła z ojcem 
i razem z nim spacerował. Ojciec Ka-
rola rysował się we wspomnieniach 

mojego taty jako człowiek z jednej 
strony wymagający, a z drugiej czuły 
dla syna i pełen ojcowskiej miłości. 
Karol z ojcem stołowali się w jadłodaj-
ni pana Banasia w Rynku. Mieszkali 
koło kościoła. Mieszkanie składało się 
z dwóch pokoi i kuchni, mieściło się na 
piętrze. Jeden pokój od dnia śmierci 
matki był pusty i na zawsze zamknię-
ty. W domu zawsze panował porządek. 
Ojciec twierdził, że Karol był bardziej 
dorosły i dojrzalszy od swoich rówie-
śników. Bardzo zaprzyjaźniony z ich 
katechetą księdzem Figlewiczem. Czę-
sto grywał w piłkę, był bramkarzem. 
Nawiązywał przyjaźnie, które prze-
trwały lata. Tak, jak szkolna przyjaźń 
z moim tatą, Lolkiem Hugenhuberem 
czy Jurkiem Kuglerem. Z Karolem 
Hugenhuberem Wojtyła spotykał się 
podczas wszystkich swoich pielgrzy-
mek do Polski. Lolek na te spotkania 
przyjeżdżał specjalnie ze Stanów 

Zjednoczonych. Z Jurkiem Kuglerem 
spotykał się w Rzymie. Tam udzielił 
chrztu jego córce jako osobie już do-
rosłej, bo Jurek Kugler był wyznania 
mojżeszowego. Ojciec mój wspominał, 
jak Karol sam przygotował i wygłosił 
mowę powitalną na wizytacji duszpa-
sterskiej w Wadowicach metropolity 
krakowskiego arcybiskupa Sapiehy. 
Spotkanie odbyło się w świetlicy wa-
dowickiego Gimnazjum. Przemówienie 
było wzruszające. Nie znam daty, ale 
wiem od ciotek, że jak był w Krakowie, 
to odwiedził Petersówkę, w której 
wtedy mieszkała moja prababcia. 
Było to na pewno w okresie wakacji, 
gdyż mój ojciec też był w Brzesku. Po 
maturze drogi mojego ojca i Karola 
Wojtyły rozeszły się. Karol dostał się 
na polonistykę, a mój ojciec został 
w Wadowicach. Wojna zastałą Wojtyłę 
w Krakowie, mojego ojca w Wadowi-
cach. W 1940 roku zmarł w obozie 
koncentracyjnym w Mathausen mój 
dziadek, a w 1941 roku zmarł w Kra-
kowie ojciec Wojtyły. Przez długi czas 
ojciec i przyszły papież nie mieli ze 
sobą kontaktu. Pewnego dnia po przed-
stawieniu, w którym grał mój ojciec 
w Teatrze Rozmaitości, czekał na tatę 
ksiądz Wojtyła i tak na nowo odrodziła 
się przyjaźń, która trwała do końca ży-
cia mojego taty. Znajomość była bardzo 
zażyła. Zawsze o sobie pamiętali, nie 
tylko z okazji świąt. Kiedy ojciec mój 
pracował w  teatrze w Częstochowie, 
prosił go o modlitwę na Jasnej Górze. 
Zapraszał na rozmowy do siebie. Ja 
też wspominam taką wizytę. Będąc 
z tatą w Krakowie odwiedziliśmy go 
w Kurii Biskupiej. Pamiętam, jaka 
byłam zdenerwowana przed tą wizytą. 
Ojciec upominał mnie, abym uklękła 
i ucałowała pierścień. Pamiętam, 
jak zostaliśmy poproszeni. Weszłam 
speszona, chyba to widział, bo nawet 
podniósł mnie z kolan i przytulił do 
siebie. Nie zapomnę tego uścisku. 
Zdenerwowanie odeszło, czułam się 
jak na wizycie u osoby, którą dobrze 
znam. Wypytywał mnie o wszystko, 
bariera została przełamana. Takim 
go pamiętam do dzisiaj. Cieszył się 
z odwiedzin mojego taty u Lolka 
w Stanach. Cieszył się, że wraz z moją 
mamą zwiedzali zabytki Europy. Tato 
mój pracując w Kielcach 15 listopada 
miał wyjechać z całym zespołęm do 
Wadowic i Brzeska z przedstawieniem 
„Kram z piosenkami” Leona Schil-
lera. Podczas pobytu w Wadowicach 
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miał Papieżowi zrobić zdjęcia domu 
rodzinnego, kościoła, Rynku i szko-
ły. Niestety, tato zmarł w nocy z 12 
na 13 listopada. Koledzy wiedząc 
o prośbie Jana Pawła II zrobili te 
zdjęcia i przesłali Papieżowi z listem, 
w którym to napisali, że Jerzy Peters 
zmarł. Dostaliśmy wtedy kondolencje 
z Watykanu.

na pielgrzymkach
Kiedy Papież przyjeżdżał do Polski, 
czułam potrzebę i obowiązek bycia 
z nim. Na pierwszej pielgrzymce by-
łam w Nowym Targu. To spotkanie 
najbardziej utkwiło mi w pamięci. 
Pamiętam, jak z Renią Radzim po-
biegłyśmy do ołtarza, a Papież był od 
nas na wyciągnięcie ręki. Płakałyśmy 
ze szczęścia. Pieśń „Boże coś Polskę” 
przeszywała pierś i niosła się po gó-
rach. A potem „Góralu, czy ci nie żal”. 
Byłam w Tarnowie. Do Zbylitowskiej 
Góry mój mąż z nogą w gipsie wiózł 
na to spotkanie mnie, moją mamę, 
syna i Marysię Sławińską. Byłam 
w Nowej Hucie, pod oknem na Fran-
ciszkańskiej, na Błoniach, w Sosnowcu 
z synową, która była wtedy w ciąży 
oraz w Starym Sączu. Pamiętam, jak 
bardzo pragnęliśmy go zobaczyć, nie 
było wiadome, czy przyjedzie. Kiedy 
rozeszła się informacja, że jednak 
będzie, nasza radość nie miała końca. 
Wspominam, jaki wspaniały miał 
kontakt z młodzieżą, jak w nią wierzył 
i na nią liczył. Pouczał ją. Modlili się 
wspólnie i prowadzili długie rozmowy. 
Jak kochał człowieka, jak mówił o jego 
godności i godności pracy. Mówił o wy-
baczeniu i pojednaniu. Troską Jana 

Pawła II było to, byśmy umieli zrobić 
duży użytek z odzyskanej wolności. To 
była wielka lekcja wymagań stawia-
nych przez wolność, aby odpowiedzieć 
sobie na pytanie: kim jesteśmy i gdzie 
jesteśmy?. Trudne sprawy ojczyzny 
polecał Bożej Opatrzności. Zachęcał 
wszystkich odpowiedzialnych za stan 
państwa do troski o Rzeczypospolitą 
i jej obywateli. Tworzył klimat po-
jednania i spokoju. Mówił językiem 
prostym i zrozumiałym. Polska bez 
papieża byłaby inna. Jego obecność coś 
zmieniła. Owoce jego wizyt będziemy 
poznawać przez lata.

gasł pełen wiary
Jest najsłynniejszym Polakiem, auto-
rytetem dla całego świata. Rozpiera 
mnie duma, że jestem Polką. Uczest-
niczący w pielgrzymkach nie narzekali 
na zmęczenie, ból głowy, spuchnięte 
nogi. On umacniał wszystkich swoją 
energią i siłą ducha. Trasy przejazdo-
we usypane były kwiatami, w oknach 
i na balkonach były wywieszone flagi. 
Ze smutkiem wspominam ostatnie 
dni życia Papieża. On ukazał nam 
majestat śmierci. Nie umierał sam, 
wszyscy byliśmy przy nim. Modliliśmy 
się w domach, kościołach i na placach.  
Dla człowieka tak silnego, jak On, 
śmierć nie jest końcem, ale przejściem 
do nowego życia. Był gotowy do odej-
ścia. Gasł pełen wiary. Nam trudno 
pogodzić się, że nie ma go wśród nas, 
bo straciliśmy osobę najbliższą, której 
nie sposób zastąpić. W trudnych dla 
mnie chwilach zawsze zwracam się do 
niego o wstawiennictwo u Boga. Tak 
było, kiedy moja wnuczka w wieku 

trzech lat miała wypadek. Jechałam 
karetką na sygnale do Prokocimia, 
modliłam się całą drogę, aby Bóg mi  
jej nie zabierał. Była nieprzytomna. 
Prosiłam w myślach Papieża o pomoc. 
Przyjęto Oliwię na Oddział Intensyw-
nej Opieki. Podpisywałam zgodę na 
trepanację czaszki. Po zrobieniu badań 
komputerowych okazało się, że miała 
tylko krwiaki zewnętrzne. Pamiętam, 
jak ordynator powiedział mi wtedy: 
To jest cud!

Spotkanie nad grobem
Nigdy żaden papież nie był Słowia-
ninem, nie przyjeżdżał do Polski, 
nie podróżował tyle po świecie, nie 
władał tyloma językami, nie był celem 
zamachu, nie odwiedził Ziemi Świę-
tej i Jerozolimy, nie gościł Rabinów 
w Watykanie, nie przekroczył progu 
meczetu i synagogi, nie przykładał 
takiej wagi do kontaktu z młodzieżą. 
Teraz będziemy cierpliwie czekać na 
dzień, w którym zostanie ogłoszony 
świętym. Bogu dziękuję, że żyłam 
w tych czasach, że poznałam takiego 
człowieka....

W lipcu tego roku byłam na wy-
cieczce we Włoszech. Celem wycieczki 
był Rzym i Watykan. Wśród przepięk-
nych, bogato zdobionych grobowców 
papieży najskromniejszy ze skrom-
nych to grób Naszego Ukochanego 
Jana Pawła II. Uklękłam, zmówiłam 
Zdrowaśkę dotknęłam płyty nagrobnej 
zapłakałam. I takie było moje z nim 
spotkanie po jego śmierci. Obiecałam 
sobie, że muszę tu jeszcze przyjechać 
z moją wnuczką.

Zuzanna peters-musiał

mAŁopoLSkA Szkoła Wyższa 
w Brzesku zainaugurowała zajęcia 
na kierunku pedagogika specjalna. 
Pierwsze wykłady dla studentów 
przyjętych na pierwszy rok studiów 
zostały wygłoszone 18 października. 
Inauguracyjne spotkanie poprowadzili 
rektor brzeskiej uczelni prof. dr hab. 
Stanisław Lis oraz dziekan Wydziału 
Nauk Stosowanych w Tarnowie dr 
Barbara Grajdura. Studentów powitali 
także prof. zw. dr hab. Janina Wycze-
sany (kierownik katedry pedagogiki) 
oraz prof. dr hab. Danuta Gielarowska 
(przedstawiciel kadry dydaktycznej 
MSzW). Pierwszy wykład na temat 
„Warsztat pracy studenta” wygłosiła 
dr Barbara Klasińska. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami uroczysta inauguracja roku aka-
demickiego odbyła się 23 października. 
Była to okazja do spotkania studentów 
z prof. dr hab. Grzegorzem Kołodko, 
który wygłosił inauguracyjny wykład 
na temat „Wędrujący świat. Szanse 
i zagrożenia długofalowego rozwoju”. 
Studenci i wszyscy uczestnicy inaugu-
racji mieli też możność nabycia najnow-
szej książki autorstwa profesora. 

Inauguracja poprzedzona została 
uroczystą mszą świętą. Już podczas 
samej ceremonii okolicznościowe 
przemówienia wygłosili między innymi 
rektor Stanisław Lis oraz przewodni-
czący Rady Uczelnianej Samorządu 
Studenckiego Jakub Piątek.     Red.

InAUgURACJA W MSZW
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Najczęstszą przyczyną zatruć, 
w tym także śmiertelnych, 
jest tlenek węgla – wyjaśnia 

komendant PSP, Dariusz Pęcak. – Jest 
to zabójca bardzo podstępny, bo niewi-
doczny, bezwonny i niezwykle szybko 
(300 razy szybciej niż tlen) łączy się 
z hemoglobiną. 

Objawy zatrucia tlenkiem węgla 
(czadem) nie są charakterystyczne. We 
wczesnym okresie zatrucie przebiega 
z niewielką dusznością, zmniejsze-
niem ostrości widzenia, bólami głowy, 
kołataniem serca. W miarę upływu 
czasu pojawiają się pobudzenie, wy-
mioty, utrata orientacji, postępujące 
zaburzenia świadomości, zaburzenia 
oddychania, mimowolne ruchy gałek 
ocznych, nierówność źrenic, przyspie-
szenie i zaburzenie rytmu serca, obni-
żenie ciepłoty ciała, drgawki, śpiączka, 
niekiedy zmiany skórne. Powikłaniami 
ciężkiego zatrucia mogą być uszkodze-
nia pnia mózgu pod postacią sztyw-
ności ciała, niezborności, drżenia, 

upośledzenia mimiki, zaburzeń mowy, 
uszkodzenia mięśnia sercowego, wą-
troby, nerek, zakrzepowego zapalenia 
naczyń krwionośnych. 

Jak udzielić pomocy przedmedycz-
nej osobom zatrutym czadem?

– Należy wynieść zatrutego z za-
czadzonego pomieszczenia, zapewnić 
dopływ świeżego powietrza, bezzwłocz-
nie wezwać pogotowie ratunkowe. Je-
żeli osoba poszkodowana nie oddycha, 
ma zatrzymaną akcję serca, należy 
natychmiast zastosować sztuczne od-
dychanie metodą usta-usta i wykonać 
masaż serca – radzi komendant Pęcak.  

W celu uniknięcia sytuacji stwa-
rzającej zagrożenie zatruciem 
tlenkiem węgla w budynku należy 
przestrzegać następujących zasad:

– nie należy stosować do ogrze-
wania pomieszczeń, w których 
stale przebywają ludzie, gazowych 
przenośnych urządzeń promien-
nikowych, 

Ostrożność
w sezonie grzewczym

– nie należy ogrzewać pomiesz-
czeń za pomocą kuchni gazowych, 
gdyż może to spowodować poważ-
ne zatrucia,

– wszelkie prace naprawcze, 
przeróbki, modernizacje i prace 
konserwacyjne przy urządzeniach 
na paliwo stałe, ciekłe i gazowe 
powinny wykonywać osoby posia-
dające odpowiednie kwalifikacje, 

– mieszkanie należy wyposażyć 
w gaśnice proszkowe, autono-
miczne bateryjne czujniki dymu 
i tlenku węgla oraz gazu,

– nie należy suszyć odzieży 
i materiałów palnych bezpośred-
nio na piecach.

 
Zaczadzenie w budynkach miesz-

kalnych może również pośrednio 
powodować to, iż w okresie zimowym 
większość użytkowników budynków 
uszczelnia okna i drzwi przed zimnem. 
W ten sposób ogranicza się wymianę 
powietrza, a tym samym nie dostarcza 
się odpowiedniej ilości tlenu do spa-
lania paliwa. Ta niedostateczna ilość 
powoduje, że następuje niepełne spala-
nie paliwa w urządzeniach grzewczych 
i tworzy się tlenek węgla, czyli czad. 
W takich przypadkach może dojść 
również do zaburzenia ciągu w prze-
wodach kominowych i wydostawania 
się czadu do przestrzeni mieszkalnej, 
co poważnie zagraża życiu i zdrowiu 
mieszkańców.

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie

www.straz.brzesko.pl
red

NIBYFELIETON

Promocja inaczej

Będzie musiało upłynąć ładnych kilka lat, zanim promocją Brzeska znowu na dobre zajmą się fachowcy. Jest to grupa specjalistów, 
którzy działając w zespole potrafią zapewnić naszemu miastu rozgłos na całą Polskę. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii 
sprawić potrafią, że Brzesko trafia na pierwsze strony gazet, huczą o nim radio i telewizja. Sposób jest dziecinnie prosty. Trzeba 

uruchomić działalność gospodarczą i niekoniecznie wykonywać to, co się zadeklarowało rejestrując firmę. Albo robić to, co napisane 
w koncesji, ale oprócz tego jeszcze coś więcej. Na przykład można sprzedawać pizzę, która oprócz tradycyjnych składników zawiera 
jeszcze coś extra. Na przykład coś, po czym oczy nabierają niewyobrażalnego blasku, znienacka nadchodzą elokwencja i ułańska fantazja. 
Taką pizzę można nazwać „pizza odjazdowa” albo „pizza halucyna”. Nie wystarczy wyprodukować dwie czy dziesięć takich pizz. Tutaj 
trzeba pójść na szerokie wody i zadziałać z rozmachem. I nigdy w pojedynkę, zawsze w grupie. 

W Brzesku znalazło się kilku takich rzutkich biznesmenów, którzy dynamicznie rozwinęli interes. Nie przestraszyli się handlowego 
ryzyka, ani tego, że ta odmiana promocji jest w naszym kraju zabroniona. Misję wykonali jednak wzorowo. Interes został jednak tak 
szybko zlikwidowany przez ludzi w kominiarkach (ale nie kominiarzy), że nawet nie zdążyli wyrejestrować swoich firm. Za parę lat 
wyrejestrują, kiedy już wyjdą z... przepraszam, dojdą do siebie. Jak długo by teraz na nich czekać, trzeba przyznać, że zadanie wykonali 
na piątkę. Pohandlowali, zostali złapani, a dziennikarze dokończyli dzieła. Oj było o Brzesku głośno, oj było.

NIBYFELIETONISTA

Sezon grzewczy rozpoczął się zaledwie kilka tygodni temu, a strażacy z KPSP w Brzesku 
już wielokrotnie wyjeżdżali do akcji związanych z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń 
– piecyków i kuchenek. Były już pierwsze przypadki zatruć. W ciągu kilku ostatnich lat liczba 
tego typu zdarzeń wzrosła kilkakrotnie. Strażacy doradzają, jak ustrzec się błędów, które 
mogą przyczynić się do poważnych wypadków, a nawet śmierci. 
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Jeszcze kilka lat temu do Uszwicy 
trafiało, według bardzo deli-
katnych szacunków, około 120 

tysięcy metrów sześciennych ścieków 
rocznie. Wpuszczane były do rzeki 
czterema wlotami, które były zmorą 
dla mieszkańców, gdyż znajdowały 
się w pobliżu domów mieszkalnych. 
A wody Uszwicy były cały czas bar-
dzo zanieczyszczone. Jak twierdzą 
wędkarze skupieni w brzeskim kole 
Polskiego Związku Wędkarskiego, 
ścieki były zagrożeniem dla całego 
ekosystemu rzeki. Od kilku lat sytu-
acja się poprawia. Właśnie częściowo 
zamknięty został ostatni wylot do 
Uszwicy, teraz do rzeki wylewanych 
jest około 8 tysięcy metrów sześcien-
nych ścieków rocznie, ale Rejono-
we Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji dokłada starań, aby 

wszystkie miejskie ścieki trafiały do 
oczyszczalni.

– Złożyliśmy wniosek do „Spój-
ności” o pieniądze na podłączenie do 
sieci kanalizacyjnej kilkunastu bu-
dynków stojących w obrębie starego 
placu targowego i przy ulicy Legio-
nów Piłsudskiego. Jeżeli pieniędzy 
tych nie dostaniemy, a będzie to wia-
domo już pod koniec tego miesiąca, 
inwestycję tę wykonamy za własne 
pieniądze – mówi prezes RPWiK, 
Zbigniew Gładyś. 

Koszt inwestycji nie jest jeszcze 
dokładnie obliczony, ale już wiadomo, 
że będzie ona droga. Sama budowa 
kolektora kosztować ma ponad 300 
tysięcy złotych. Ale dzięki tej inwesty-
cji, jak mówi prezes Gładyś, już za 2–
3 lata 100 procent miejskich ścieków 
będzie oczyszczanych.   Zt

I etap modernizacji stacji uzdatnia-
nia wody polegał na uzdatnianiu 
chemicznym. Chlor wykorzysty-

wany do dezynfekcji wody zastąpiono 
dwutlenkiem chloru. Dzięki temu 
poprawiły się jej właściwości organo-
leptyczne. II etap polegał na zastoso-
waniu związków chemicznych, które 
wiążą to, co w wodzie jest zbędne. 

– Ostatni etap ma na celu poprawę 
jakości wody i zarazem zwiększenie wy-
dajności stacji, co ważne jest szczególnie 
w okresie letnim. Filtry konstrukcji dy-
szowej zamienione zostaną na drobnosz-
czelinowe – wyjaśnia prezes Gładyś.

Zwiększenie wydajności stacji jest 
bardzo istotne ze względu na to, że już 
w przyszłym roku do sieci wodociągo-
wej RPWiK dołączy się Zakliczyn, rok 
później cała gmina. Dla przedsiębior-
stwa nie będzie to stanowić żadnego 
problemu, bowiem po modernizacji 
wydajność stacji wynosić będzie 14 ty-
sięcy metrów sześciennych na dobę. 

Obecnie RPWiK ma 11 tysięcy 
odbiorców – głównie osób fizycznych 
i firm. Stale rozrasta się sieć. Już te-

raz przedsiębiorstwo zarządza prawie 
350 kilometrami sieci rozdzielczej, 43 
kilometrami magistralnej i 380 kilo-
metrami przyłączy. Długość sieci ka-
nalizacyjnej wynosi 180 kilometrów.60 
procent usług wodnych i kanalizacyj-
nych świadczone jest przez RPWiK dla 
klientów indywidualnych. 

– Aby świadczyć usługi na wyso-
kim poziomie i spełnić oczekiwania 
klientów, cały czas inwestujemy. 
Obecnie jesteśmy na etapie składania 
wniosku do „Spójności” na przyznanie 
pieniędzy na wykonanie monitoringu 
sieci rozdzielczej i magistralnej – mówi 
prezes Gładyś. 

Wykonanie tej inwestycji jest ko-
nieczne po to, aby uniknąć strat w razie 
ewentualnych awarii sieci. Monitoring 
sieci pozwala na to, że w razie jej 
wystąpienia, od razu wiadomo, gdzie 
doszło do uszkodzenia. Pozwala to 
na szybkie naprawienie powstałych 
uszkodzeń. Obecnie na trasie magi-
strali Łukanowice-Brzesko znajdują się 
tylko dwa takie monitorujące punkty, 
docelowo ma być ich 10. Inwestycja 

jest droga, kosztować będzie prawie 
2 miliony złotych, przy czym 60 procent 
jej wartości pochodzić ma z dotacji. Już 
pod koniec miesiąca będzie wiadomo, 
czy wniosek zostanie zaakceptowany. 

Wartość kolejnego wniosku do 
„Spójności” wynosi aż 32 miliony zło-
tych. Tyle kosztować będzie wykonanie 
drugiej nitki wodociągowej z Jadownik 
na Garbatkę, która zapewni bezawa-
ryjne dostawy wody. 

Nowe inwestycje mają wpływ na 
koszty świadczonych przez RPWiK 
usług. Czy od nowego roku więcej bę-
dziemy płacić za wodę i ścieki?

– Jest jeszcze za wcześnie, by od-
powiedzieć na to pytanie – zamyśla się 
prezes Gładyś. -Od listopada rozpocz-
niemy obliczenia, które pokażą, jakie 
ceny obowiązywać będą od początku 
przyszłego roku. Chcę jednak uspokoić 
mieszkańców. Podwyżki, jeżeli w ogóle 
je wprowadzimy, będą bardzo niskie.

ZS

Wodne inwestycje

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło trzeci, ostatni etap moder-
nizacji stacji uzdatniania wody. Ogółem na prace modernizacyjne RPWiK wydał w ostatnich 
latach kilka milionów złotych, które w całości pochodziły z kasy przedsiębiorstwa. Ale, jak 
mówi prezes Zbigniew Gładyś, te inwestycje to wymóg przepisów unijnych, których realizacja 
przyczyniła się do poprawy jakości wody dostarczanej klientom.

CZYSTA USZWICA pApieRoSy BeZ AkCyZy
To miała być rutynowa kontrola, 
a zakończyła się wykryciem pró-
by przemytu. Odkrycia dokonali 
funkcjonariusze Sekcji Ruchu 
Drogowego Powiatowej Komen-
dy Policji w Brzesku. Policjanci 
zatrzymali do kontroli kierowcę 
prowadzącego samochód marki 
bmw. Podczas kontroli okazało 
się, że 41-letni obywatel Niemiec 
próbował przemycić 5040 paczek 
papierosów bez polskich znaków 
akcyzy. Przewożony ładunek 
trafił do policyjnego depozytu, 
a postępowanie w tej sprawie 
prowadzić będzie Urząd Celny 
w Nowym Sączu. Jak obliczono, 
gdyby przemytnik zdołał upłyn-
nić przewożony towar, Skarb 
Państwa poniósłby straty w wy-
sokości 31 tysięcy złotych. kp
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nIE MA TOLERAnCJI
od 1 października 2008 roku 
funkcjonariusze brzeskiej 
komendy policji państwo-
wej prowadzą działania 
prewencyjne w ramach wo-
jewódzkiej akcji  „nie mA 
toLeRAnCJi”. działania 
te w szczególności ukie-
runkowane są na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, a w konsekwen-
cji do ograniczenia liczby 
wypadków oraz zmniejsze-
nia ich skutków.

Już od początku bieżące-
go roku na terenie powiatu 
brzeskiego odnotowano 792 
zdarzenia drogowe, z czego 154 
to wypadki, w których 7 osób 
poniosło śmierć. 

– Nadmierna prędkość, 
nieudzielanie pierwszeństwa 
przejazdu, nieprawidłowe wy-
przedzanie, wtargnięcie przez 
pieszego na jezdnię, przekra-
czanie jezdni w miejscu niedo-
zwolonym – to tylko nieliczne 
z wykroczeń, które stanowią 
główną przyczynę wypadków 
drogowych. Nieprzestrzega-
nie i lekceważenie przepisów 
ruchu drogowego zarówno 
przez pieszych jak i kierują-
cych, brawurowa jazda oraz 
brak prawidłowych zachowań 
uczestników ruchu względem 
siebie często prowadzą do tra-
gicznych w skutkach zdarzeń 
– mówi Zbigniew Baruś, naczel-
nik Sekcji Ruchu Drogowego 
przy brzeskiej KPP Zbigniew 
Baruś. 

Policjanci podczas działań 
będą zdecydowanie i konse-
kwentnie reagować na  każde 
naruszenie przepisów prawa 
o ruchu drogowym, aby osoby 
popełniające te wykroczenia 
nie czuły się bezkarnie i miały 
świadomość, iż swoim zacho-
waniem stwarzają zagrożenie 
nie tylko dla siebie, ale także 
i innych uczestników. Pamię-
tać należy, że nawet wzmo-
żone działania policyjne nie 
zastąpią zdrowego rozsądku 
i wyobraźni na drodze.

kpp

mieSZkAńCy Brzeska mogą czuć 
się coraz bardziej bezpieczni. To 
zwiększone poczucie bezpieczeństwa 
bierze się z faktu zamontowania sze-
ściu kolejnych kamer monitorujących 
ulice i osiedla. 

Nowe kamery zainstalowano na 
osiedlach Jagiełły, Ogrodowa i Zielon-
ka, przy skrzyżowaniu ulic Legionów 
Piłsudskiego i Brzezowieckiej oraz 
przy skrzyżowaniu ulic Okulickiego 
i Czarnowiejskiej. Przez 24 godziny 
na dobę brzescy policjanci mogą kon-
trolować wydarzenia w tych miejscach 
za pomocą specjalnie w tym celu zaku-
pionych monitora i stacji rejestrującej. 
Z wypowiedzi burmistrza Grzegorza 
Wawryki wynika, że na tym władze 
Brzeska nie poprzestaną i monitoring 

GminA BRZeSko została zgłoszona do konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji” 
organizowanego przez warszawską Fundację Innowacji i Rozwoju. Jest to szansa 
na wypromowanie i rozpropagowanie walorów naszego regionu w wielu dziedzi-
nach życia gospodarczego i społecznego. Konkursowi patronuje szereg instytucji 
państwowych, w tym trzy ministerstwa. Brzesko o nagrodę w konkursie ubiegać 
się będzie w kategorii „Innowacyjna Gmina”. 

Komisja konkursowa oceniać ma inwestycje skierowane w rozwój infrastruk-
tury, zmiany i inicjatywy mające na celu usprawnienie obsługi mieszkańców 
i tzw. partnerów gminy, działania na rzecz pozyskania inwestorów zewnętrznych, 
inicjatywy związane z ochroną środowiska, funkcjonowanie ośrodków wspoma-
gających rodzimych przedsiębiorców, umiejętność wykorzystywania unijnych 
środków finansowych. Nie wszystkie kryteria gmina musi spełnić, jednak trzeba 
zmieścić się w trzech spośród wszystkich. 

W konkursie oprócz gmin mogą wystartować także przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe i indywidualni uczestnicy.        ZS

CORAZ WIęCEJ KAMER

miasta będzie nadal sukcesywnie roz-
budowywany. 

Oczywiście dalsze inwestycje w tym 
kierunku będą wymagać sporych na-
kładów finansowych. Jak powiedział 
nam burmistrz Wawryka, te ostatnie 
zakupy wymagały wysupłania z kasy 
miejskiej blisko 200 tysięcy złotych. 

– Te działania to początek naszych 
wspólnych z Radą Miejską starań 
w kierunku dalszej poprawy bezpie-
czeństwa w gminie, co jest dla nas jed-
nym z głównych priorytetów. Dotych-
czasowe doświadczenia uświadamiają 
nam, że dzięki funkcjonowaniu kamer 
znacznie wzrosła wykrywalność czynów 
karalnych przy jednoczesnym obniże-
niu ich liczby – komentuje burmistrz.

ZS

KRAJOWI LIDERZY InnOWACJI
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ZdAniem przewodniczącego komisji 
oświaty, radnego Józefa Kubasa, wła-
dze miejskie powinny rozważyć możli-
wość wpuszczenia na teren szkół firm 
sprzątających. Jego zdaniem przynio-
słoby to samorządowi spore oszczęd-
ności – nawet do 50 procent obecnie 
wydawanej na ten cel kwoty. Nie 
wszyscy radni podzielają entuzjazm 
Józefa Kubasa, pomysł nie podoba się 
również dyrektorom szkół.

– Należy oczywiście taką pro-
pozycję rozważyć, jednak o zdanie 
powinniśmy zapytać zarządzających 
placówkami oświatowymi i samych 
zainteresowanych. Obecnie na tere-
nie szkół i przedszkoli pracuje spora 
grupa sprzątających. W razie, gdyby 
utrzymaniem porządku zajęły się 

W projekcie uchwały jest mowa 
o tym, żeby w gminie rozpo-
cząć realizację wieloletniego 

programu „Globalnej Strategii WHO 
dotyczącej diety, aktywności fizycznej 
i zdrowia” poprzez upowszechnianie 
zasad prawidłowego żywienia wśród 
dzieci i młodzieży. Radni mają zamiar 
wystąpić do dyrektorów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych o opracowa-
nie i realizację sposobów upowszech-
niania wiedzy na temat konieczności 
zdrowego odżywiania oraz o chorobach 
żywieniopochodnych. Deklarują także, 
że w szkołach, w których funkcjonują 

sklepiki szkolne, zapewniona zostanie 
sprzedaż artykułów żywnościowych 
wpisujących się w zasady prawidłowe-
go odżywiania (np. owoców, soków, ka-
napek itp.) z równoczesnym ogranicze-
niem dostępności dzieci i młodzieży do 
niezdrowych słodyczy czy barwionych 
napojów gazowanych. Jeżeli projekt 
uchwały zyska akceptację większości 
radnych burmistrz upoważniony zo-
stanie do przeprowadzenia na terenie 
gminy kampanii edukacyjno-społecz-
nej promującej zasady zdrowego żywie-
nia zgodne z „Globalną Strategią WHO 
dotycząca diety, aktywności fizycznej 

S P R Z E D A M

Dwa obiekty o powierzchni 2000 m2 
po hodowli kur niosek w miejscowo-
úci Mokrzyska ul. Stanisławska 29 
– sprzedam lub wydzierżawię pod 
działalność gospodarczą.

Na terenie obiektów znaj-
dują się: kotłownia centralnego 
ogrzewania, wiata gospodarcza ze 
składowiskiem na opał. Obiekty 
ogrodzone na pow. 72 ar. W kom-
pleksie są obiekty do zamieszkania.

Media-woda miejska, siła, 
gaz. Warunki do omówienia.

Tel: (0-14) 68 67 665
lub (0-14) 68 68 063

Będzie zdrowiej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radna Katarzyna Pacewicz -Pyrek złożyła wniosek o to, 
aby zarządzający gminą podjęli działania pozwalające na propagowanie wśród dzieci 
i młodzieży zdrowego stylu życia. Jej zdaniem na pierwszy ogień powinny pójść sklepiki 
szkolne, które oferowałyby produkty takie jak owoce, soki i zdrowe kanapki. Już pod koniec 
miesiąca radni pracować będą nad projektem uchwały dotyczącej upowszechniania zasad 
prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Brzesko. 

i zdrowia”. W realizację programu 
włączone zostaną jednostki pomocni-
cze gminy – osiedla i sołectwa, które 
temat ten propagować będą w czasie 
organizowanych imprez. 

– Celem uchwały jest upowszech-
nienie zasad zdrowego odżywia-
nia wśród dzieci i młodzieży oraz 
ograniczenie sprzedaży w szkolnych 
sklepikach napojów koloryzowanych, 
przekąsek ziemniaczanych i batoni-
ków czekoladopodobnych z dodatkiem 
licznych substancji konserwujących. 
Ostatnio jako rodzic nierzadko widzę, 
kiedy dzieci w sklepikach szkolnych 
kupują na śniadanie chipsy i popijają 
je coca-colą. My dorośli z tą patologią 
w szkołach musimy zacząć walczyć 
– mówi pomysłodawca uchwały, prze-
wodniczący rady miejskiej Krzysztof 
Ojczyk. -Batalię o zdrową żywność 
w sklepikach szkolnych wygrali radni 
z Tychów. W sklepikach dzieci kupią 
jabłka i mleko, dlatego nie mam 
wątpliwości, że przyjęcie tej uchwały 
także w Brzesku jest uzasadnione 
i jest właściwym krokiem w kierunku 
ochrony zdrowia i rozwoju dzieci i mło-
dzieży na terenie naszej gminy.  red

firmy sprzątające w szkołach?

firmy sprzątające, wówczas pewnie 
większa ich część straciłaby pracę 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 
– Dlatego nie jestem zwolennikiem 
takiego rozwiązania.

Dyrektorzy szkół nie wyobrażają sobie 
sytuacji, że placówki sprzątałyby firmy.

– W mojej szkole, a podejrzewam, ze 
tak jest w większości placówek, osoby 
zajmujące się utrzymaniem porządku 
wspomagają nauczycieli, pełnią role 
opiekuńcze, zajmują się młodzieżą na 
przerwach. Zgadzam się z tym, że za-
proponowane rozwiązanie przyniosłoby 
oszczędności, jednak z punktu widzenia 
bezpieczeństwa uczniów wolałbym, aby 
zostało tak, jak jest obecnie. Ponadto 
wątpię, czy jakość świadczonych usług 
przez firmy sprzątające byłaby tak wy-
soka jak ta, którą wykonują panie sprzą-
tające – mówi dyrektor Gimnazjum nr 1 
w Brzesku, Bogusław Biernat. 

Pomysłem zaniepokojeni są także 
pracownicy. 

– Nie podoba mi się ten pomysł 
– wyznaje Zofia Sroka, pracująca 
w Gimnazjum nr 1. -Mam już swoje 
lata, ciężko byłoby mi znaleźć pracę. 
Większość moich koleżanek jest w po-
dobnym wieku, więc gdyby nas zwol-
niono, co byśmy ze sobą zrobiły? ZS
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Zgodnie z umową każdego roku 
mają się odbyć trzy spotkania, po 
jednym w każdym z tych miast. 

Językiem obowiązującym podczas tych 
spotkań jest angielski. W pierwszym 
roku tematem wiodącym jest świat 
muzyki. Każda grupa biorąca udział 
w tych podróżach ma się składać z 25 
osób (20 uczniów i 5 opiekunów). Kosz-
ty spotkań zostały podzielone w ten 
sposób, że gospodarze biorą na siebie 
finanse dotyczące pobytu, a goście 
płacą za transport. 

Jednym z głównych celów współ-
pracy jest poznanie historii, kultury 
i zwyczajów krajów, w których leżą 
partnerskie miasta. Młodzi 
ludzie będą mogli wziąć 
udział w prezentacjach 
przygotowanych przez arty-
stów i rzemieślników oraz 
w konkursach i licznych 
wystawach. Wprawdzie 
umowa traktuje o współ-
pracy pomiędzy szkołami 
partnerskimi, ale w zało-
żeniu dotyczy też przed-
siębiorców, seniorów i osób 
niepełnosprawnych. 

Co czeka mieszkańców 
Brzeska i ich oficjalnych 
przedstawicieli? Wiosną 
tego roku do Szazhalom-
batty udała się delegacja 
samorządowo-biznesowa, by wziąć 
udział w Narodowym Święcie Węgier. 
Odbył się też wyjazd na Święto Batty 
i jeziora Niedźwiedź. W planach jest 
też zorganizowanie trzydniowej wy-
cieczki dla rodzin 3-4-osobowych do 
obu zaprzyjaźnionych miast. Z udziału 
w wycieczce do Budapesztu, Szenten-
dre, Szazhalombatty i Szovaty będą 
mogli skorzystać najlepsi uczniowie 
(w tym laureaci olimpiad i zawodów 
sportowych). Artyści, rzemieślnicy 
i restauratorzy wezmą z kolei udział 
w prezentacji, która będzie zorganizo-
wana w ramach Dnia Polskiego. 

Właściwie ta trójstronna współpra-
ca trwa od wielu lat, a nowe umowy są 
tylko symbolicznym jej przedłużeniem. 
Delegacje z Węgier i Rumunii niejed-
nokrotnie odwiedzały nasze miasto, 
na przykład przy okazji organizowanej 
corocznie Spartakiady Integracyjnej, 

Dni Brzeska, czy wakacyjnych obo-
zów harcerskich. Organizowane są 
też wspólnie obozy językowe, a także 
zimowe wyjazdy na narty. Węgierscy 
kombatanci zostali w tym roku zapro-
szeni przez nasze władze do udziału 
w obchodach Święta Niepodległości. 

Interesująco zapowiada się plan 
współpracy na lata 2009-2014. Wła-
dze samorządowe nastawiają się nad 
zwiększeniem budżetu przeznaczonego 
na wzajemne kontakty, a ma się to 
odbyć dzięki pozyskiwaniu środków 
z zewnątrz. Zacieśnić ma się partner-
ska wymiana doświadczeń pomiędzy 
zespołami folklorystycznymi i klu-

bami sportowymi. W planach ujęte 
są warsztaty dla nauczycieli, mena-
dżerów, prezesów i przedsiębiorców. 
Odbywać się też będą konferencje po-
święcone między innymi zagadnieniom 
gospodarki odpadami, zarządzania 
firmami, ochrony środowiska i promo-
cji regionów. Nowością będzie plano-
wany Turniej Miast. Władze myślą też 
o zorganizowaniu Turnieju Sołtysów, 
zawodów sportowych, strażackich, 
w których wezmą udział reprezentacje 
zaprzyjaźnionych miast. 

– Wydaje się, że takie imprezy 
cieszyć się będą sporym zaintereso-
waniem mieszkańców gminy Brzesko 
– mówi wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel. 

Władzom miasta na sercu leży 
pogłębienie współpracy i wymiany po-
między przedsiębiorcami i biznesem. 
Jerzy Tyrkiel przyznaje, że do tej pory 
współpraca w tym względzie była mało 

satysfakcjonująca, głównie ze względu 
na bariery językowe. 

– Nie znaczy to jednak, że z dzia-
łalności tej zrezygnujemy – dodaje 
wiceburmistrz. -W najbliższym czasie 
mamy zamiar zorganizować spotkanie 
z przedstawicielami lokalnego bizne-
su, wysłuchać propozycji i spróbować 
zainicjować współpracę w tej dziedzi-
nie od nowa. 

To, czemu w czasie ostatniej wizyty 
na Węgrzech brzeska delegacja przy-
glądała się z wypiekami  na twarzy, 
to funkcjonowanie spółki miejskiej, 
w której władze Szazhalombatty mają 
100 procent udziałów. Spółka świadczy 

niezwykle szeroki zakres 
usług, między innymi ho-
telarskie, prawne, wydaw-
nicze. Na jej organizację 
samorząd wydał dość dużą 
kwotę, jednak po siedmiu 
latach funkcjonowania 
spółki, nakłady zwróciły 
się już dwukrotnie. Pyta-
nie, czy w Brzesku mogła-
by powstać spółka na podo-
bieństwo tej węgierskiej?

– Teren, gdzie taka 
spółka mogłaby powstać, 
to grunty pomiędzy Mo-
krzyskami a Buczem. Tam, 
gdzie przed laty planowano 
uruchomienie zakładu uty-

lizacji odpadów. Mógłby tam powstać 
park przemysłowy, który zapewniłby 
gminie stałe dochody do budżetu i dał-
by pracę wielu osobom. Do Brzeska 
przyjadą fachowcy z Szazhalombatty, 
którzy budowali tamtejszą spółkę. 
Doradzą nam, w jakich dziedzinach 
moglibyśmy działać – mówi wicebur-
mistrz Tyrkiel.

Pieniądze na uruchomienie tej 
inwestycji miałyby w dużej części 
pochodzić z funduszy unijnych. Wa-
runkiem jednak musi być wykup po-
zostałej części gruntów znajdujących 
się w rękach prywatnych i ich scalenie. 
Bliskie sąsiedztwo ze zjazdem z auto-
strady i dobry pomysł na funkcjono-
wanie takiej spółki mogłyby stanowić 
gwarancję odniesienia sukcesu. Nie 
jest wykluczone, że część pieniędzy 
na ten cel zarezerwowana zostanie 
już w przyszłorocznym budżecie.  ZS

W połowie tego roku została przedłużona umowa o współpracy samorządów trzech partnerskich miast – Brzeska Szazhalombatty i Sovaty. Umowę 
parafowali burmistrzowie Vezer Mihaly (Szazhalombatta), Peter Ferenc (Sovata) i Grzegorz Wawryka (Brzesko), a dotyczy ona dalszej współpracy 
w zakresie wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy uczniami szkół podstawowych. Porozumienie obowiązuje do 2014 roku. 

Brzesko – Szazhalombatta – Sovata
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po raz drugi Jadowniki stały 
się gminną stolicą tańca towa-
rzyskiego. do miejscowego pu-
blicznego Gimnazjum im. Jana 
pawła ii zjechało blisko 60 par, by 
wystartować w ii turnieju tańca 
towarzyskiego.

Organizatorami turnieju były Urząd 
Miejski, Miejski Ośrodek Kultury i Stu-
dencki Klub Taneczny w Krakowie.

Do Jadownik przybyli tancerze 
reprezentujący 25 klubów z takich 
ośrodków jak Boguchwała, Gliwice, 
Kozłów, Kraków, Krosno, Mielec, Nowy 
Sącz, Radom, Rzeszów, Stalowa Wola, 
Tarnów i Tomaszów Mazowiecki.

Pokazy taneczne oceniali profesjo-
nalni jurorzy ze Stanisławem Smoro-
niem z Krakowa na czele. Tańczono 
w stylach latin i standard.

Sponsorami imprezy byli Wacław 
Synowiec, firma Bufix, Edmund Leś, Wa-
cław Jawor, Krakowski Bank Spółdzielczy 
oraz Biuro Partner Grzegorza Bacha. 
Zwycięzcami w poszczególnych katego-
riach zostali: Dominika Wicher i Patryk 
Kozień (Fantazja Kraków), Katarzyna Lis 
i Konrad Gadko (Cantinero Tomaszów 
Mazowiecki), Maria Pierzchalska i Jakub 
Kosior (Alfa Radom) oraz Dominika Hus 
i Konrad Kurcoń (Gracja Krosno).  kiBi

Akcja przeprowadzona zostanie 
w niedzielę 9 listopada. Wtedy 
to po każdej mszy świętej pod 

każdym kościołem w gminie dyżu-
rować będą reprezentanci młodzieży 
szkolnej, którzy będą rozdawać tysiąc 
flag razem z drzewcami. Inicjatorzy 
akcji liczą na to, że flagi zostaną 
rozwieszone na domach mieszkańców 
naszej gminy, aby należycie uczcić 
Święto Niepodległości. 

–  Święto Niepodległości winno być 
czynnikiem integrującym obywateli, 
niezależnie od postaw i poglądów. 
Szacunek do historii oraz miłość do Oj-
czyzny wymagają od nas publicznego 
wyrazu, zwłaszcza w takim dniu jak 11 
Listopada. Proszę mieszkańców o od-
świętny wygląd naszej gminy. Niech 
w Narodowe Święto Niepodległości 
biało-czerwone flagi przyozdobią nie 
tylko budynki państwowe i samorzą-

Mimo wysiłków społeczeństwa 
kwestie rodzin i dzieci, ich 
sytuacja w naszym kraju 

w dalszym ciągu daleka jest od za-
dowalającej. Szansą na poprawę tego 
stanu rzeczy jest budowa lokalnych 
systemów profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem i rodziną. Głównym celem 
opracowania gminnego programu 
jest wdrożenie systemu profilaktyki 
i opieki nad całymi rodzinami, a także 
zapobieganie zagrożeniom i efektyw-
na pomoc w rozwiązywaniu różnego 
rodzaju problemów – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka.

Główne założenia gminnego pro-
gramu to przeciwdziałanie margina-
lizacji i degradacji społecznej rodzin, 
poszukiwanie nowych, alternatywnych 
rozwiązań w zakresie pracy z dzieckiem 
i rodziną. Mowa jest także o wzmocnie-
niu roli i funkcji rodziny na rzecz prawi-
dłowego wypełniania zadań związanych 
z opieką nad dziećmi i ich wychowa-
niem. Po to, aby wspierać najmłodszych 
członków społeczności lokalnej należy 
wspierać szkoły, instytucje samorządo-

Dla rodziny
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęty został dokument zatytułowany

„Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2013”

we i organizacje samorządowe zajmu-
jące się pracą z dziećmi.

– Każda rodzina musi wiedzieć 
o możliwościach skorzystania z róż-
nych form pomocy, musi wiedzieć gdzie 
się udać. Jako samorząd mamy obo-
wiązek stworzyć taką bazę informacji. 
Ale oprócz tego każda rodzina powinna 
mieć także możliwość skorzystania ze 
specjalistycznego poradnictwa, tera-
pii, należy upowszechniać działalność 
profilaktyczną i promującą zdrowie. 
Placówki oświatowe i wychowawcze 
winny być dostosowane do potrzeb 
rodzin opiekujących się osobami głębo-
ko upośledzonymi umysłowo – dodaje 
burmistrz Wawryka.

Realizacja programu odbywać się 
będzie w ciągu pięciu najbliższych lat, 

a jej efekty zależeć będą od ścisłej współ-
pracy wielu organizacji i instytucji. Sa-
morządowcy zdają sobie sprawę, że jej 
efekty widoczne będą dopiero wówczas, 
gdy przeznaczone zostaną na ten cel 
odpowiednio wysokie fundusze.

– Na realizację zapisanych w progra-
mie celów już przeznaczamy spore środ-
ki – dodaje burmistrz. – Między innymi 
poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. W całości przeznaczane są także 
na ten cel pieniądze pochodzące z fundu-
szu na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Program ma formułę otwartą, co 
oznacza, że możliwe jest wnoszenie do 
niego poprawek oraz rozbudowywanie 
go o nowe zadania. Oczekiwane w dro-
dze jego realizacji efekty to poprawa 
funkcjonowania rodziny.      red

TAŃCE 
W JADOWnIKACH

11 Listopada to ważny dzień dla naszej narodowej tożsamości. Wyrasta z podłoża, którym 
jest miłość do Ojczyzny, ofiarność, poświęcenie oraz bezinteresowna, codzienna praca 
ku pożytkowi obywateli i Polski – napisał w odezwie do mieszkańców gminy Brzesko 
burmistrz Grzegorz Wawryki, który jest inicjatorem akcji rozdawania narodowych flag 
z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości.

Tysiąc flag
dowe, ale też siedziby firm, przedsię-
biorstw oraz każdy polski dom. Niech 
11 Listopada będzie okazją do publicz-
nego wyrażenia naszego szacunku dla 
pokoleń Polaków walczących o niepod-
ległość oraz miłości do naszej Ojczyzny 
– mówi Grzegorz Wawryka. 

Na tym nie koniec. Święto Niepod-
ległości będzie w Brzesku obchodzone 
jak zwykle w sposób szczególny.11 
listopada po zakończeniu oficjalnych 
uroczystości burmistrz zaprasza 
wszystkich na godzinę 16.00 na Plac 
Kazimierza Wielkiego. Na tę godzi-
nę zaplanowano wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych. W śpiewaniu 
pomagać będą prowadzący i orkiestra. 
Uczestnicy tego wydarzenia otrzy-
mają specjalne śpiewniki. Na zakoń-
czenie wszyscy zostaną poczęstowani 
wojskowa grochówką.

Red. 
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„pRyWAtnA kLinikA” jest ko-
medią, która od prapremiery zbiera 
pochlebne recenzje na całym świecie. 
Najeżona zabawnymi dialogami i sy-
tuacyjnym humorem bawi od pierw-
szego gongu aż do momentu, kiedy 
opadnie kurtyna. Bo gdy pewnego 
dnia atrakcyjna kobieta musi stawić 
czoła swoim kochankom, ich żonom 
oraz byłemu mężowi, to musi być 
zabawnie.

 Do prywatnej 
kliniki

Miejski Ośrodek Kultury organizuje wyjazd do krakowskiego Teatru Ludowego na sztukę 
Johna Chapmana i Dave’a Freemana „Prywatna klinika”. Spektakl odbędzie się 21 listopada. 
Informujemy o tym już w październiku, bo liczba miejsc na ten wyjazd jest ograniczona, 
dlatego lepiej wcześniej dokonać rezerwacji.

Na deskach Teatru Ludowego sztu-
ka grana jest przy komplecie publicz-
ności od sześciu lat. Wyreżyserował 
ją charyzmatyczny Jerzy Fedorowicz. 
Obsadę tworzą Magdalena Nieć, Piotr 
Pilitowski, Tadeusz P. Łomnicki, Mał-
gorzata Krzysica (Renata Nowicka), 
Marta Bizoń (Magdalena Nieć, Patry-
cja Durska), Tomasz Schimscheiner 
(Jacek Wojciechowski) i Jagoda Pie-
truszkówna. Tomasz Schimscheiner za 

rolę Ryszarda otrzymał w 2003 roku 
nagrodę KFArT za rolę komediową. 
O jego kreacji tak pisał w „Szcze-
rych wyznaniach entuzjasty teatru 
(„Dziennik Polski”) Paweł Głowacki: 
„Gdybyście to widzieli! Gdybyście wi-
dzieli, jak Schimscheiner bada lisowi 
puls, jak mu robi sztuczne oddychanie, 
jak duma, czy nie zastosować metody 
usta-usta, wreszcie, jak sięga po śro-
dek ostateczny, po środek, który jemu 
samemu tyle razy w życiu ocalił życie, 
słowem – jak wkłada lisi pyszczek do 
szklaneczki pełnej naszego narodowe-
go napoju orzeźwiającego, gdybyście to 
wszystko widzieli, to moglibyście mi to 
w szczegółach opowiedzieć, albowiem 
ja mało pamiętam. Mało pamiętam, bo 
łzy śmiechu zalewały mi oczy, a nie-
ludzko skacząca przepona trzeszczała 
w szwach. Byłem wtedy taki, jak cała 
widownia – umarły z frenetycznego 
rechotu”. To chyba wystarczy, by 
zachęcić mieszkańców Brzeska do 
udziału w tym wyjeździe.

kiBi

W ostatnim numerze BIM zna-
lazłem artykuł zatytułowany 
„Uszwica pod kontrolą”. Ten 

artykuł, jak i kilka innych o podobnej 
treści, które co jakiś czas pojawiają się na 
łamach BIM wprowadzają naszą brzeską 
opinię w bezkrytyczne samozadowolenie 
i nieuzasadnione poczucie całkowitego 
bezpieczeństwa na wypadek powodzi. We 
wspomnianym wcześniej artykule dowia-
dujemy się o działającym wzdłuż brzegów 
Uszwicy monitoringu, który w przypadku 
obfitych opadów deszczu zbiera dane 
z punktów pomiarowych i przekazuje je 
drogą fal radiowych do odpowiednio wy-
szkolonych służb kryzysowych. Czytelników 
informuje się również, że monitoring lubił 
po szwankować i nie wszystko było pod 
kontrolą. Obecnie rozpoczęła się moderni-
zacja, która poprawi jego działanie. Za-
pewnianie mieszkańców, że są bezpieczni 
na wypadek klęski tylko dlatego, że wzdłuż 
rzeki działa monitoring jest poważnym 
nieporozumieniem. (...) Powódź, która 
miała miejsce w 1997 roku przyniosła 
ogromne straty spowodowane głównie tym, 
że zaniedbane i nieuregulowane koryto 
rzeki nie było w stanie przyjąć mas wody 
po intensywnych opadach. Ponad 10 lat od 
tych pamiętnych wydarzeń, na brzegach 
Uszwicy nie wykonuje się żadnych prac 
zabezpieczających. Upływ czasu sprawił, że 
otoczeni wzdłuż rzeki powróciło do pierwot-
nego stanu sprzed 1997 roku. Zaniedbania 
są widoczne gołym okiem, wystarczy wspo-
mnieć tylko o niektórych z nich, takich jak: 
zamulone koryto, utrudniony przepływ 

Listy do redakcji
wody spowodowany leżącymi w rzece ko-
narami drzew, wyrzuconym gruzem, itp. 
Brzegi porasta bujna roślinność, zwłaszcza 
niekorzystne w sytuacji zagrożenia są drze-
wa, które tworzą tamy, spiętrzają wodę. (...) 
Jeżeli dalej panował będzie taki stan rzeczy 
a większość środków finansowych zostanie 
przeznaczonych na na monitoring rzeki 
i w ten sposób zapewnienie sobie dobrego 
samopoczucia, to w krótkim czasie możemy 
spodziewać się powtórki z 1997 roku z po-
dobnymi konsekwencjami. Mam nadzieję, 
że do tego nie dojdzie a odpowiednie służby 
zareagują wystarczająco wcześnie, często 
powtarzane przysłowie o Polaku mądrym 
po szkodzie tym razem się nie spełni.

Dariusz DZIERWA

W artykule wyraźnie napisano, 
że „funkcjonowanie monitorin-
gu ma kluczowe znaczenie dla 

wczesnego ostrzegania mieszkańców 
o niebezpieczeństwie”. Nikt nie twierdzi, 
że system jest jedynym elementem działań 
przeciwpowodziowych gminy i pozwala 
wprowadzić naszą brzeską opinię w „bez-
krytyczne samozadowolenie i nieuzasad-
nione poczucie bezpieczeństwa”. Monitoring 
jest w chwili obecnej, dla osób i instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pu-
bliczne niezastąpionym narzędziem w ich 
pracy, które wspomaga podejmowanie 
decyzji, prognozowanie zagrożenia i ostrze-

ganie mieszkańców. Porusza Pan w liście 
jeszcze jedną ważną kwestię – działań 
wyprzedzających nadejście wielkiej fali. 
Otóż realizowane są działania techniczne 
i nietechniczne. W zakresie działań nietech-
nicznych prowadzone są akcje edukacyjne 
dla ludności zamieszkującej na terenach 
zalewowych. W roku 2007 rozkolportowa-
no bezpośrednio do mieszkańców i firm 
znajdujących się na terenach zalewowych 
około 1500 poradników. W tym roku UM 
był organizatorem konkursu „Rodzinny 
plan powodziowy”. Idea programu zakłada 
edukację rodziców poprzez dzieci. Konkurs 
cieszył się niebywałą popularnością wśród 
młodzieży a założenia edukacyjne projektu 
zostały w pełni zrealizowane. W zakresie 
działań technicznych, w zakresie swoich 
kompetencji gmina wykonała monitoring 
Uszwicy. Na bieżąco doposażony jest ma-
gazyn przeciwpowodziowy, konserwowane 
rowy melioracyjne i przepusty drogowe. 
Odrębnym tematem jest utrzymanie koryta 
Uszwicy. Organem administrującym jest 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie oddział w Brzesku. 
Instytucja ta wielokrotnie była informo-
wana o stanie rzeki, jednak ze względu 
na niski budżet nie była w stanie podjąć 
się jej regulacji.

Ireneusz WĘGLOWSKI
– inspektor ds. Zarządzania Kryzy-

sowego i Obrony Cywilnej UM. 
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Na stadionie Okocimskiego 
Klubu Sportowego przepro-
wadzono gminne zawody w in-

dywidualnych biegach przełajowych 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów z udziałem 250 zawodników. 
Biegacze rywalizowali na dystansach 
800 metrów (dziewczęta – szkoły 
podstawowe),1000 metrów (chłopcy 
– szkoły podstawowe i gimnazjalistki) 
i 1500 metrów (gimnazjaliści).

po raz szósty wystartowały roz-
grywki powiatowej Ligi Halowej 
piłki nożnej, które w tym sezonie 
toczone będą według zasad obo-
wiązujących w futsalu. do rozgry-
wek zgłosiło się 29 drużyn, w tym 
firmy już dobrze kibicom znane, 
ale i zespoły w nich debiutujące. 
inauguracyjna kolejka rozegra-
na została w trzecią niedzielę 
października. mistrza poznamy 
wczesną wiosną przyszłego roku. 
tradycyjnie organizatorem pił-
karskich zmagań jest brzeskie 
Starostwo powiatowe.
 

I Liga składać się będzie z 9 zespo-
łów. Są to Arak Janina, Climax, CSF 
Akropol Czchów, Imex, Leś, Małopol-
ska Wytwórnia Maszyn, Oknolux, Pub 
Eden i WAW-Sk. 

W grupie A II Ligi rywalizować 
będą Can-Pack, Defibrylator, F.C. 
Sprzedam Mecz, Skorpion Bochnia, 
Stare Miasto, Sułtan, Swallows Poręba 
Spytkowska, Turaczy, WGF i Zubr.

Obsadę grupy B II Ligi stanowić będą 
Błysk, Meblux, Multiko, Myrland, Ogro-
dowa, Oknodrewal, Restauracja Grecja, 
Royal, Sokół Maszkienice i Wajs. 

Przypomnijmy, że mistrzowskiego 
tytułu wywalczonego przed rokiem 
broni zespół Leś, który zwycięstwo 
zapewnił sobie dopiero w ostatniej ko-
lejce poprzedniego sezonu wygrywając 
po dramatycznej walce z CSF Akropol 
Czchów. A ponieważ obie drużyny awi-
zują udział w rozgrywkach wszystkich 
swoich czołowych zawodników, zapo-
wiada się równie interesująca walka 
w tym sezonie. Do grona faworytów za-
liczyć także trzeba Pub Eden i Małopol-
ską Wytwórnię Maszyn. Kibice ciekawi 
są postawy rewelacji ubiegłorocznych 
rozgrywek, czyli drużyny WAW-Sk, 
której piłkarze mimo zaawansowanego 
wieku (najwyższa w lidze średnia wie-
ku) w imponującym stylu wywalczyli 
awans do elity PLHPN. 

Powiatowa Liga Halowej Piłki 
Nożnej po raz pierwszy wystartowała 
w 2003 roku. Dwa pierwsze sezony na-
leżały do Imexu, dwa następne zostały 
zdominowane przez Meblux. Jeśli 
historia ma się powtórzyć, to Leś powi-
nien zachować z tym sezonie mistrzow-
ską koronę. Ale dopóki piłka w grze?... 

kiBi

POWIATOWA
LIgA fUTSALU

PRZEŁAJE nA OKOCIMSKIM

Biegi przełajowe to tradycyjnie 
pierwsze w sezonie zawody w ramach 
całorocznych zmagań sportowych szkół. 
Po tej pierwszej konkurencji w katego-
rii szkół podstawowych prowadzi SP 
Okocim (17 pkt) przed SP 2 Brzesko 
(15), SP Mokrzyska i SP Poręba Spyt-
kowska (po 14), SP Bucze, SP 1 Jadow-
niki, SP 2 Jadowniki i SP Sterkowiec 
(po 12), SP 3 Brzesko i SP Szczepanów 
(po 12) oraz SP Jasień (10).  kiBi

W Y N I K I

Szkoły podstawowe – dziewczęta 
Klasy IV: 1. Angelika Klimek (SP Poręba Spytkowska),2. Katarzyna Pabian (SP Oko-
cim),3. Patrycja Warmuz (SP Mokrzyska).
Klasy V: 1. Justyna Śmietana (SP 1 Jadowniki),2. Anna Caban (SP Szczepanów),3. 
Gabriela Ruszaj (SP 2 Jadowniki). 
Klasy VI: Adrianna Szymek (SP Sterkowiec),2. Inez Machowska (SP 2 Brzesko),3. 
Magdalena Kokoszka (SP Poręba Spytkowska).  
Szkoły podstawowe – chłopcy 
Klasy IV: 1. Mateusz Czyżycki (SP Bucze),2. Jakub Szczęch (SP Jadowniki),3. Hubert 
Stós (SP Okocim). 
Klasy V: 1. Stanisław Baniak (SP Bucze),2. Krzysztof Kwolek (SP 3 Brzesko),3. Damian 
Sikora (SP Okocim).
Klasy VI: 1. Damian Szyszka (SP Okocim),2. Wojciech Żurek,3. Przemysław Boruta 
(obaj SP Mokrzyska)
Gimnazja – dziewczęta
Klasy I: 1. Anna Wójtowicz,2. Anna Styrna,3. Anna Styczeń (wszystkie PG 2 Brzesko).
Klasy II: 1. Gabriela Kózka,2. Joanna Hładun (obie PG 2 Brzesko),3. Monika Klecka 
(PG 1 Brzesko).
Klasy III: 1. Magdalena Łaskawska (PG 2 Brzesko),2. Inga Płachta,3. Karolina Nowak 
(obie PG 1 Brzesko)
Gimnazja – chłopcy 
Klasy I: 1. Mateusz Grabowicz,2. Grzegorz Wis (obaj PG 1 Brzesko),3. Marcin Łagosz 
(PG 2 Brzesko)
Klasy II: 1. Marcin Gutowicz, Damian Kowalczyk,3. Filip Ptasiński (wszyscy PG 2 Brzesko)
Klasy III: 1. Krystian Kania,2. Michał Żak,3. Tomasz Gutowicz (wszyscy PG 2 Brzesko).
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Po sześciu meczach pod wodzą 
nowego trenera sytuacja Oko-
cimskiego nieznacznie się popra-

wiła, choć nadal jest daleka od życzeń 
i oczekiwań kibiców. Po spotkaniu 
z Sandecją Piwosze mieli na koncie 14 
punktów i nadal znajdowali się w stre-
fie spadkowej. Czy zastąpienie Czesła-
wa Palika Jerzym Wójcikiem wyszło 
klubowi na dobre? Z matematycznego 
punktu widzenia jest nieco lepiej. Palik 
w 9 meczach zdobył 8 punktów, Wójcik 
w sześciu 6. Styl gry nadal pozostawia 
wiele do życzenia.

Kiedy Jerzy Wójcik wrócił ze swoje-
go debiutu w Wieliczce z jednym punk-
tem, w klubie zapanował umiarkowany 
optymizm. Bezbramkowy remis z Gór-
nikiem Wieliczka był przykładem tego, 
że piłkarzom Okocimskiego lepiej gra 
się z drużynami z górnych rejonów 
tabeli (wystarczy przypomnieć remis 
ze Startem Otwock). Dlatego na odpo-
wiedź, czy Wójcik coś w zespole zmienił, 
postanowiono poczekać do następnego 
spotkania – z OKS 1945 Olsztyn. 
Sceptyczni kibice żartowali przed tym 
meczem, że ostatecznie – bez względu 
na wynik – zwycięży OKS. Mylili się, 

w Brzesku padł remis, a Piwosze udo-
wodnili jeszcze jedną prawdę, że nie 
potrafią się skoncentrować przez cały 
mecz. W meczu z olsztynianami stracili 
bramkę na minutę przed końcem pierw-
szej połowy. Całe szczęście, że 10 minut 
później wyrównał Piotr Kajda.

Sytuacja z 44. minutą powtórzyła 
się w następnej potyczce – z Ruchem 
Wysokie Mazowieckie. Gola do szatni 
zdobył Michał Twardowski, co wyraźnie 
podcięło skrzydła grającym ambitnie, 
lecz chaotycznie piłkarzom Okocim-
skiego. Dalszą ochotę do gry odebrał im 
w 53. min. Grzegorz Jóźwiak, a przysło-
wiowy gwóźdź do trumny został wbity 
w 85. min. przez Wojciecha Kobeszko. 
Na domiar złego słusznie czerwoną 
kartką za szczeniackie zachowanie 
ukarany został Szczoczarz. Wyjazdowy 
mecz z Concordią Piotrków Trybunal-
ski to swoiste deja vu w stosunku do 
poprzedniego meczu. Najpierw gol do 
szatni (Ireneusz Komar w 43. min.), 
później podwyższenie w 54. min. (Da-
riusz Kukułka), wreszcie nokautujący 
cios w 66. min. (Hubert Górski). Po tych 
dwóch meczach w klubie zapanowały 
minorowe nastroje, którym towarzy-

Międzyszkolny Klub Sportowy 
„GRYF” w na brzeskiej mapie 
sportowej pojawił się w 1994 

roku. Od dwóch lat klubem zarzą-
dzają nowe władze: Tadeusz Mardoń 
– prezes, Wiesław Gibes – wiceprezes 
ds. sportowych, Kazimierz Sproski 
– sekretarz, Paweł Mardoń  -członek 
zarządu ds. promocji, Magdalena Bed-
narczyk – członek zarządu. 

– Kładziemy większy nacisk na 
szkolenie najmłodszych – mówi Tade-
usz Mardoń. -Dlatego chcemy współ-
pracować ze wszystkimi szkołami 
podstawowymi w gminie. Obecnie 
klub współpracuje z brzeskimi „dwój-
ką” i „trójką”, Szkołą Podstawową 
w Jasieniu i podstawówką w Porębie 
Spytkowskiej. 

– Już teraz nasi młodzi siatkarze 
mogą uczęszczać do pierwszej w Brzesku 
klasy usportowionej w Publicznym Gim-
nazjum nr 2 – podkreśla z satysfakcją 
Paweł Mardoń. – Dzięki determinacji jed-
nego z naszych trenerów, Rafała Witka, 
a także świetnej współpracy z dyrekcją 

nowych grup – mówi z rozczarowaniem 
Wiesław Gibes. – Mamy nadzieję, że 
jednak znajdą się w Brzesku ludzie z od-
powiednimi uprawnieniami do trenowania 
uzdolnionej siatkarsko młodzieży!

MKS „Gryf” planuje podjąć zakrojoną 
na szeroką skalę współpracę z Okocimskim 
Klubem Sportowym. Wiąże się to z takim 
szkoleniem uczniów szkół z terenu całej 
gminy, aby po wyjściu z grupy juniorów 
młodzi siatkarze mogli trenować w bar-
wach Okocimskiego Klubu Sportowego. 

– Chcielibyśmy także podjąć współ-
pracę z brzeską pływalnią, aby ideę du-
cha sportu realizować w jak najszerszym 
spektrum – dodaje Paweł Mardoń. – Li-
czymy na przychylność dyrekcji Brze-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Jak podkreślają przedstawiciele Za-
rządu Klubu, dzięki dobrze układającej się 
współpracy z burmistrzem oraz władzami 
miasta, udało się zrealizować wiele pomy-
słów i potrzeb GRYF-u. Dotacje zarezer-
wowane dla organizacji pozarządowych 
umożliwiły zakup nowych piłek i strojów 
siatkarskich. Warto również wspomnieć 
o sponsorze klubu – firmie PROSTER 
Wiesława Pukala – który ufundował jeden 
komplet strojów sportowych.

karina GAWeŁ

Okocimski ciuła punkty
szyły wątpliwości, czy aby zmiana na 
stanowisku trenera nie została podjęta 
zbyt pochopnie. Bo 2 punkty w czterech 
spotkania to stanowczo za mało, daleko 
nawet do planu minimum.

Już w następnym meczu chime-
rycznie grający Piwosze po raz kolejny 
przypomnieli, że potrafią grać tylko 
z czołówką tabeli. Nie wystraszyli się 
zajmującego trzecią lokatę Sokoła 
Aleksandrów Łódzki i po nerwowej 
walce wygrali 2:1. Lukę po pauzującym 
Szczoczarzu wypełnili Tomasz Ogar (33. 
min.) i Marcin Kucharzyk (82. min.). 
Goście odpowiedzieli tylko jednym 
celnym trafieniem, kiedy to w 66. min. 
gola strzelił Przemysław Sztybrych.

Mimo tego zwycięstwa w tabeli pra-
wie nic nie drgnęło. Trzecie miejsce od 
końca na pewno nikogo nie satysfakcjo-
nowało. Zapewne dlatego jubileuszowy 
mecz z Górnikiem Zabrze obejrzało 
znacznie mniej kibiców, niż oczekiwali 
działacze klubu. Piwosze pokonali 
14-krotnego mistrza Polski, ale należy 
pamiętać, że zmierzyli się z młodzie-
żówką ekstraklasowej drużyny.

Kolejny mecz to remis z Sandecją 
Nowy Sącz, co być może oznaczać mo-
gło, że jednak Jerzy Wójcik zmierza 
w słusznym kierunku. Jakie będą 
efekty jego pracy, przekonamy się po 
zakończeniu rundy jesiennej.  kiBi

Stawiają na rozwój
gimnazjum nr 2 w Brzesku udało się 
uruchomić klasę o profilu sportowym.

MKS „Gryf” prowadzi także nego-
cjacje z dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brzesku, Urszulą Białką, a do-
tyczą one utworzenia klasy usporto-
wionej również w tej placówce. 

– Tym sposobem uczniowie zainte-
resowani sportem i rokujący nadzieję 
na przyszłość mogliby od najmłodszych 
klas trenować swoją ulubioną dyscy-
plinę – wymienia zalety tego pomysłu 
Paweł Mardoń.

W tym roku dziewięciu trenerów 
MKS „Gryf” prowadzi treningi siatkar-
skie w dziewięciu grupach. Łącznie na 
zajęcia przychodzi 170 osób – dzieci i mło-
dzież od IV klasy podstawówki, poprzez 
klasy gimnazjalne, aż po licealną IV ligę. 
Już teraz powstają trzy nowe grupy, co 
jest reakcją na ogromne zainteresowanie 
tym sportem wśród młodzieży. 

– Niestety, pojawiają się także proble-
my związane z brakiem wykwalifikowanej 
kadry trenerskiej niezbędnej do bardziej 
dynamicznego rozwoju klubu i tworzenia 
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ma wielką przyjemność przypomnieć Państwu o swojej działalności,
wywodzącej się z przepięknej polskiej tradycji.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, sprawdzonej renomie i działającą według sprawdzonych 
metod. JUŻ OD 60 LAT  JESTEŚMY  RAZEM! Wspólnie dorastaliśmy, wchodziliśmy w dorosłe życie oraz 
przechodziliśmy zmiany w naszej gospodarce. Obecnie Spółdzielnia prowadzi 9 placówek detalicznych 
w tym 3 samoobsługowe, 2 sklepo-bary, restaurację, piekarnię, zakład masarski oraz ciastkarnię. Pod-
stawową działalnością Spółdzielni jest działalność handlowa, a w jej posiadaniu są przede wszystkim 
sklepy ogólnospożywcze. W ostatnich latach placówki handlowe zostały wyremontowane i zmoderni-
zowane, poprawiono wystrój obiektów  w niczym nie ustępując obiektom konkurencji. Obok pieczywa 
podstawowego jak bulki i chleb Spółdzielnia poleca pieczywo krojone i pakowane z dodatkiem nasion, 
ziół i pełnego ziarna o przedłużonym okresie trwałości i wysokich walorach odżywczych, dietetycznych. 
Ciastkarnia oferuje wyśmienite ciasta, lody i pączki o tradycyjnych smakach. Zakład przetwórstwa 
mięsnego wytwarza 50 rodzajów wędlin i mięs o wypróbowanym smaku. Produkcja zarówno piekarska, 
ciastkarska jak i masarska prowadzona jest w oparciu o najwyższej jakości surowce i sprawdzone 
technologie odpowiadające najwyższym standardom sanitarnym i przepisom zdrowego żywienia. 
W związku z przypadającą 60. rocznicą powstania Spółdzielni w dniu 08.11.2008 r. przy zakupie w pla-
cówkach handlowych towarów na kwotę powyżej 30,00 zł dla klienta ekologiczna torba z nadrukiem 
loga PSS-u „gratis” (do wyczerpania). Zapraszamy.
 
         Z poważaniem

„SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BRZESKU
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