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Na okładce:

21 października 2004 r. w Małopolskiej
Szkole Wyższej w Brzesku nastąpiła immatrykulacja

pierwszych studentów. Rektor nowej uczelni,
prof. Stanisław Lis, uroczyście wręcza

pierwszej studentce indeks.

Fot. Marek Kotfis
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Sprawy oświaty − utrzymanie placówek, budowa nowych szkół, sal
gimnastycznych i remonty tych obiektów, na których odcisnął swój
znak ząb czasu, czy wreszcie płace nauczycielskie − należą niewątpli−
wie do najtrudniejszych dla każdego samorządu. Oczywiście, wszystko
rozbija się o pieniądze, których na edukację brakuje zawsze. Z na−

ciąganiem krótkiej kołdry zmagały się ekipy w latach dziewięćdziesiątych, rwały sobie
włosy władze poprzedniej kadencji, do napięć dochodzi również obecnie. Jakże jednak
może być inaczej, skoro Gmina otrzymuje od MENiS w formie subwencji niewiele ponad
16 mln złotych, a wydatki w skali rocznej na prowadzenie wszystkich placówek oświato−
wych (m.in. 14 szkół i 9 przedszkoli) przekraczają 23,5 miliona. Tylko w ostatnim cztero−
leciu na same inwestycje i remonty brzeska gmina przeznaczyła 12 mln zł. Ministerialne
subwencje nie wystarczają nawet na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli.

Problem jeszcze bardziej komplikuje Karta Nauczyciela, a w szczególności artykuł
30., dotyczący tzw. średniej płacy. Okazało się bowiem, że ustawodawca dokonał

zapisów, nie zważając na realne możliwości finansowe poszczególnych gmin. Skoro jed−
nak jest ustawa, to nauczyciele upomnieli się o „swoje”. Zresztą, nie tylko w Brzesku, bo
problem dotyczy 80  procent gmin w Małopolsce. W skali kraju jest podobnie. Po prostu,
subwencji oświatowej nie starcza na „skonsumowanie ustawy”. I to bez względu na proce−
duralne nieścisłości w interpretacji pojęcia „średnia płaca”, która według orzeczeń Sądu
Najwyższego wcale nie musi oznaczać wynagrodzenia na takim pułapie (zainteresowa−
nych tą wykładnią odsyłam do lektury „Gazety Prawnej”). Sedno sprawy nie tkwi jednak
w samych płacach i w tym, czy roszczenia nauczycieli brzeskich są słuszne, czy też nie.
Przy obecnym poziomie subwencji, żądania te są po prostu niemożliwe do realizacji.
Oczywiście, można skonstruować nowy regulamin płac nauczycielskich. Jednak  zaspoka−
jając interesy pedagogów, należy się liczyć z kosztami, jakie w wyniku finansowych prze−
grupowań poniosą uczniowie oraz z pogorszeniem się warunków procesu kształcenia. W
konsekwencji stracą sami nauczyciele, którzy − abstrahując od wszystkiego − nigdy nie byli
godziwie wynagradzani za swą trudną i odpowiedzialną pracę.

Sytuacja wydaje się bez wyjścia i z pewnością Gmina sama jej nie rozwiąże. Proble−
mem niezwłocznie musi się zająć parlament. Najrozsądniejszy i chyba w obecnej

chwili najbardziej realny byłby taki zapis w ustawie, w wyniku którego nauczyciele w
całości byliby opłacani z budżetu państwa, a nie jednostek samorządu terytorialnego.
Czy jednak posłowie i senatorowie będą chcieli zaprzątać sobie głowę portfelem belfrów,
skoro sami muszą zadbać o swój i niczego nie przegapić w rozpoczynającej się kampa−
nii wyborczej? Jednego można być pewnym − niewątpliwe wielu kandydatów na parla−
mentarzystów następnej kadencji zagra Kartą Nauczyciela w swej kampanii wyborczej.

PS. W związku z tym, że po raz kolejny radny wojewódzki Czesław Kwaśniak rozpo−
wszechnił − tym razem za pośrednictwem gazetki reklamowej „Market” − nieprawdziwą
informacją o tym, że − cyt: „BIM manipuluje i przekazuje mieszkańcom wybrane, ko−
rzystne dla siebie informacje”− więc dlatego musi on „rzetelne fakty” zamieszczać odpłat−
nie na łamach gazet reklamowych, oświadczam z całą stanowczością, że nie było ani
jednego przypadku odmowy opublikowania stanowiska osoby, reprezentującej jakąkol−
wiek opcję polityczną lub zajmującą ważną pozycję społeczną, na łamach kierowanego
przeze mnie pisma. Dotyczyło to także radnego Kwaśniaka, który w pewnym czasie
pragnął mieć wpływ na zawartość BIM−u. Wybór płatnych gazetek reklamowych do
zamieszczania oświadczeń, widocznie zaspokaja jego polityczne aspiracje.

Marek Latasiewicz

Karta przetargowa
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2002−2004
– W porównaniu z poprzednią, czteroletnią
kadencją, w której także sprawowałem
funkcję burmistrza, ta charakteryzuje się
podejmowaniem przez władze samorządo−
we wielu zadań o kapitalnym znaczeniu dla
rozwoju naszego miasta i gminy. Wówczas
rozpoczynaliśmy budowę pięknej krytej
pływalni, a Starostwo Powiatowe oddawało
do użytku nowoczesny kompleks szkolny
z halą sportową oraz długo wyczekiwaną
obwodnicę miejską. Obecnie realizujemy
przedsięwzięcia niezwykle kosztowne, ale
niezbędne, by można było przyciągać tutaj
inwestorów, generować nowe miejsca pra−
cy, w ogóle się rozwijać. Nie mam żadnych
wątpliwości, że od tych ważnych projektów
proekologicznych należało zacząć, mimo że
nie są to działania efektowne, jak na przy−
kład wybudowanie kilku kilometrów wię−
cej chodników i dróg. Zapewniam jednak,
że będą one niebawem procentować. O tym,
iż są one ważne, niech świadczy fakt, że
ciągle połowa terenów gminy nie jest ska−
nalizowana. Wypada mi więc dzisiaj ape−
lować do mieszkańców o zrozumienie przy−
jętych priorytetów. Na tę kadencję musiał
spaść ciężar bardzo kosztownych inwesty−
cji. Warto przy tym podkreślić, że jeżeli wej−
dzie w życie trzeci etap „Programu rozwoju
gospodarczego gminy Brzesko”, to uda się

– W ostatnich dwóch latach wielokrotnie stawałem przed koniecznością podjęcia
trudnych, niepopularnych decyzji. Był to czas nieustannej walki o pozyskanie
dotacji na kosztowne inwestycje, bez wykonania których dalszy rozwój Brzeska
i gminy nie byłby możliwy. Zdobycie w tym czasie wielu milionów euro uważam
za największy sukces na półmetku tej kadencji. Natomiast po stronie porażek
na pierwszym miejscu zapisuję niemożność znalezienia kompromisu ze
społecznością Mokrzysk w sprawie budowy zakładu utylizacji odpadów – tak
burmistrz Jan Musiał ocenia pierwsze dwa lata sprawowania władzy w gminie.

nam otrzymać z funduszy unijnych około
30 milionów złotych. Pod względem pozy−
skiwania na inwestycje środków z zewnątrz
należymy do ścisłej czołówki krajowej.
Czy mimo to można było zrobić więcej?
Zapewne tak, bo i ja, i moi współpracow−
nicy, nie jesteśmy chodzącymi ideałami.
Popełniamy drobne błędy, wynikające
z szybko zmieniającej się sytuacji praw−
nej i realiów gospodarczych. Wytyka nam
to opozycja, choć często czyni to niesłusz−
nie. Niestety, irytuje mnie zachowanie
pewnej grupy ludzi, którzy wciąż nie mo−
gąc pogodzić się z przegranymi wyborami,
uprawiają parodię polityki. Zajmują się
marginalnymi problemami, uciekając od
próby zmierzenia się z najistotniejszymi
sprawami. Jestem przekonany, że mają
na celu wyłącznie zaspokojenie osobistych
ambicji, a nie realizację społecznego inte−
resu. Doprowadzili natomiast do eskala−
cji napięć społecznych, których skala nie
była zbyt duża, ale i tak nie udało się unik−
nąć nieporozumień, chociażby na tle pod−
jętej przed prawie dwoma laty koniecznej
podwyżki opłat za ścieki czy w związku
z lokalizacją drogi zjazdowej z budowanej
autostrady. Mimo to wierzę w możliwość
prowadzenia z przedstawicielami wszyst−
kich opcji politycznych konstruktywnego
dialogu i współpracy.

2004−2006
Po stronie porażek na pierwszym miejscu
zapisuję brak decyzji w sprawie budowy
zakładu utylizacji odpadów. Niestety, nie
udało się uzyskać akceptacji społeczności
Mokrzysk dla zlokalizowania inwestycji,
tak ważnej dla całej gminy, w miejscu,
w którym od lat przewidywano ją w pla−
nach. Cóż, należy szukać innych, choć nie
ukrywam, że kosztowniejszych rozwiązań.
Niestety, brak środków nie pozwolił na
wcześniejsze zajęcie się w większym wy−
miarze m.in. naprawą dróg gminnych, in−
stalacją w okolicach nowych osiedli oświe−
tlenia ulicznego czy budową mieszkań so−
cjalnych. Nie ulega wątpliwości, że oprócz
tych inwestycji, w planach na następne lata
musi być zapisane reaktywowanie i zago−
spodarowanie Rynku brzeskiego, ale tak−
że uregulowanie spraw związanych z gospo−
darką mieszkaniową i znalezienie właści−
wego rozwiązania dla funkcjonowania kina
„Bałtyk”. Sen z powiek spędza mi sytuacja
oświaty, na finansowanie której ciągle bra−
kuje pieniędzy. Jednak mimo to udało się
rozpocząć pracę przy budowie sali gimna−
stycznej w Jasieniu.
Niestety, nie da się uciec też od problemów,
z jakimi borykają się miejskie przedsiębior−
stwa. Na restrukturyzację czeka Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Zapew−
ne musi ona objąć również Brzeskie Za−
kłady Komunalne. Jeszcze wcześniej nato−
miast należy podjąć działania, ogranicza−
jące do minimum koszty utrzymania Krytej
Pływalni, bo nie ulega wątpliwości, że obec−
nie dotacje są dużym obciążeniem dla bu−
dżetu.
Oczywiście, najbliższe miesiące i lata będą
czasem kontynuacji rozpoczętych wcześniej
projektów. Mam nadzieję, że po znalezie−
niu inwestorów, będzie zagospodarowywa−
ny Pomianowski Stok i tereny, których wła−
ścicielem jest Browar Okocim. Bliska temu
jest realizacja koncepcji stworzenia w Brze−
sku parku przemysłowego. Chciałbym
wreszcie, by szczęśliwie rozpoczęły się pra−
ce przy budowie drogi łączącej autostradę
A4 z miastem, a także, by pomyślnym fina−
łem zakończyły się dyskusje nad przyszło−
ścią Pałacu Götzów. Uważam ponadto, że
jest jeszcze coś do zrobienia w sprawie
usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miej−
skiego. Poprawie jakości obsługi interesan−
tów służą, czynione od pewnego czasu, przy−
gotowania do wdrożenia norm ISO 9001.
Wymieniłem najistotniejsze problemy,
z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w naj−
bliższym czasie. Mam jednak nadzieję, że
rozwiązywaniu tych problemów sprzyjać
będzie atmosfera konstruktywnych inicja−
tyw, społecznych konsultacji i zrozumienia,
a nie przedwyborczej kampanii, co – nie−
stety – już teraz daje się zauważyć.

Notował ML

Sukcesy,
niedosyt,
nadzieje

Sukcesy,
niedosyt,
nadzieje
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Józef KUBAS: – Przede wszystkim
muszę zapytać, czy to, że zostałem tutaj
zaproszony, mam traktować jako wyróż−
nienie? Na wstępie chciałbym poinformo−
wać, iż wspólnie z koleżanką (Jadwiga
Kramer – red.) reprezentujemy Stowa−
rzyszenie Ziemi Brzeskiej „Porozumie−
nie”. Jest to stowarzyszenie, a nie żadna
partia polityczna. Nie utożsamiamy się
z partiami politycznymi, więc chciałbym,
żeby dzisiejsze spotkanie nie odbywało
się w atmosferze wywlekania takich czy
innych spraw. Można przyjąć, że w radzie
reprezentujemy centrum, dlatego nasze
wypowiedzi będą z tego punktu wycho−
dziły. Do spotkania zaś jestem dobrze
przygotowany – przyniosłem kronikę,
którą prowadzę od początku pracy na−
szej rady. Odnotowuję w niej wydarze−
nia i fakty, często humorystyczne, ale nie
po to, by kogoś obrażać. Należy przy tym
zaznaczyć, że reprezentujemy klub mniej−
szościowy, czyli opozycyjny, ale powie−
działbym, że jesteśmy tą opozycją kon−
struktywną.
Marek LATASIEWICZ: – To znaczy, że
jest jakaś inna opozycja?
Józef KUBAS: – Bywa inna. Może być
np. opozycja populistyczna, polegająca
na tym, że wygłasza się tylko hasła, nie−
mające pokrycia w rzeczywistości. Uwa−

Dwa lata pracy obecnej Rady Miejskiej to wystarczający okres na sporządzenie bilansu dokonań. Oczywiście, każdego
dnia w sposób najbardziej krytyczny działania rajców weryfikują mieszkańcy naszej gminy. Interesujące jednak są
odczucia i spostrzeżenia samych radnych. Czworo z nich, reprezentujących zarówno koalicję większościową, jak i klub
opozycyjny, zaprosiliśmy do redakcyjnej debaty. Choć niemal wszyscy dyskutanci zastrzegali, że są wyłącznie
samorządowcami, nie dało się uciec od wymiany zdań na temat politycznych aspektów funkcjonowania obecnej Rady.
Jednak ta wymiana zdań znakomicie odzwierciedla atmosferę, w jakiej podejmowane są decyzje istotne dla rozwoju
miasta i gminy. W debacie udział wzięli radni: Jadwiga Kramer (przewodnicząca zarządu Osiedla Okocimskie), Jan
Kusiak (przewodniczący Klubu Współpracy Samorządowej), Józef Kubas i Tadeusz Pasierb (wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej). Redakcję reprezentowali – Marek Latasiewicz i Ireneusz Węglowski.

żam, że skoro znalazłem się w klubie
opozycyjnym – i to raczej o działaniu kon−
struktywnym, to nie wypada mi rzucać
słów na wiatr.
Marek LATASIEWICZ: – I to jest od−
powiedź na pytanie Pana Radnego o skład
tego forum. Ta debata ma bowiem słu−
żyć zaprezentowaniu rzeczowych uwag
i konstruktywnych wniosków. Uważam, że
centrum, do którego państwo odwołuje−
cie się, najbardziej odpowiada tym prze−
słankom. Oczywiście, nie bez znaczenia
jest kronika, którą Pan Radny prowadzi.
Daje to gwarancję, że żaden ważny mo−
ment, jaki wydarzył się w pracach samo−
rządu, nam nie umknie.
Józef KUBAS: – Dodam tylko, że wszy−
scy przygotowujemy się do sesji, bo to
jest przecież nasze zadanie. Równocze−
śnie prowadzę bardzo dokładną rejestra−
cję każdego posiedzenia. Mam wszystko
tutaj zapisane, łącznie z wynikami gło−
sowań. Rzecz jasna, nie robię tego po to,
by wyręczać Biuro Rady, lecz wynika to
z klasycznych, belferskich nawyków. Do−
bry belfer wie, jak wszystko sobie poukła−
dać, porejestrować, żeby później nie dać
się „wpuścić w maliny”. Na podstawie
tych kronik i swoich notatek wypisałem
sobie minusy działalności Rady Miejskiej
i mam 22 pozycje o różnym stopniu po−

wagi zarzutów. Po stronie pozytywnych
działań rady wypisałem 15 spraw. Przy−
gotowałem sobie też charakterystykę pra−
cy burmistrza Jana Musiała oraz, na
koniec, plan działania na następne dwa
lata. To moje osobiste opinie, więc chciał−
bym raz jeszcze podkreślić, że komuś
mogą się one nie podobać. Nikomu nie
podlegam, jestem wolny jak ptak.
Marek LATASIEWICZ: – Sądzę, że do−
konał Pan świetnego wstępu do dysku−
sji. Proponuję więc oddać głos przewod−
niczącemu klubu koalicyjnego. Może
proporcja tych plusów i minusów według
radnego Kusiaka jest odmienna od listy
Pana Kubasa?
Jan KUSIAK: – Nie przygotowałem się
tak dobrze do tej dyskusji, jak radny
Kubas, tym niemniej żyję tym, co się
dzieje w radzie, co robiliśmy, co przeży−
waliśmy. Zanim jednak powiem o swo−
ich spostrzeżeniach o pracy tego samo−
rządu, pozwólcie, że w paru słowach przy−
pomnę genezę zawiązania się koalicji,
która ma większość w obecnej Radzie
Miejskiej. Otóż, raz jeszcze chcę podkre−
ślić, że koalicja, powstała na początku
działalności rady, była koalicją progra−
mową. Nie należy też zapominać, że pro−
pozycje ze strony Wspólnoty Samorzą−
dowej były wysuwane także w stosunku

Bilans półmetkaBilans półmetka
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do PiS. Zresztą, rozmowy prowadzone
były z każdym ugrupowaniem. Ostatecz−
nie powstała taka koalicja, jaka była
możliwa do zawiązania. Inaczej się nie
dało. Jest przecież normalną rzeczą, że
burmistrz, także w radzie, powinien mieć
jakieś zaplecze polityczne. Sami wiecie,
co się dzieje, jeśli go nie ma – wówczas
panuje kompletny bałagan. To tytułem
krótkiego wstępu, do którego jednak na−
leżałoby dodać, że zorganizowała się tak−
że opozycja. Wprawdzie przez ostatnie
pół roku nie obserwuję już tego, ale opo−
zycja tak się zachowywała, jakby nadal
trwała kampania wyborcza. Z jednej
strony jest to dobre, bo lepiej widzi się
każdy błąd, ale z drugiej strony najczę−
ściej chodziło o zasygnalizowanie popu−
listycznych haseł, jak choćby dotyczących
podwyżki opłat za wodę. Oczywiście, rada
i burmistrz musieli znaleźć w budżecie
pieniądze, żeby w części zrekompenso−
wać te podwyżki.
Jadwiga KRAMER: – Od
razu chcę powiedzieć, że gry
i gierki polityczne mnie nie
interesują, są mi obce. Je−
śli ktoś mówi, że są łupy do
podziału, to na samym
wstępie zamykam się na
taką dyskusję. Najbardziej
cenię sobie wolność i nigdy
nie chciałabym być niczyim
zakładnikiem. A po wybo−
rach – może nie do końca –
łupy istotnie zostały podzie−
lone. Dla „mniejszości” nie było na po−
czątku miejsca w komisjach, nie wspo−
mnę już o obsadzie funkcji przewodniczą−
cych. Nie zmieniono statutu rady pod
obowiązujący wówczas przepis. Wszyst−
ko jakby rodziło się pod potrzeby rządzą−
cej koalicji. Takie były nasze odczucia. Sło−
wem, był jeden wielki bałagan, a nie było
czytelnych zasad. Trudno jednak „kopać
się z koniem”, bo cóż może siedem osób
wobec całej reszty?!
Marek LATASIEWICZ: – Przejdźmy
jednak do konkretów, do spraw Państwu
najbliższych w pracach rady.
Jan KUSIAK: – Dla mnie, jako prze−
wodniczącego Komisji Finansowej, naj−
ważniejszą jest oczywiście sprawa kon−
struowania budżetu. Konstruowania na
miarę możliwości. Od razu powiem, że
pewien zauważalny w tej chwili zastój
w realizacji kolejnych inwestycji spowo−
dowany jest faktem składania wniosków
do funduszy pomocowych. Gmina musi
posiadać część własnych środków, które
rezerwuje, także w formie kredytów.
Z własnych pieniędzy nie jest możliwe
przykładowo skanalizowanie kolejnego
odcinka, bo byłoby to „budżetowe samo−
bójstwo”. Jako przewodniczący Komisji

Finansowej widzę, jak burmistrz musi
balansować, żeby zachować płynność środ−
ków, kierowanych na poszczególne zada−
nia ustawowe.
Na przykład, sporo dopłaca się do oświa−
ty, funkcjonującej obecnie w innych warun−
kach. Jest mniej dzieci, klasy są mniej
liczne, pracownie wyposażono w nowocze−
sne pomoce, a poprawa warunków naucza−
nia nie odbywa się kosztem zwalniania
nauczycieli i likwidowania niektórych pla−
cówek. Wiadomo przecież, że szkoła na
wsiach pełni rolę ośrodka kultury. Prze−
konywałem kiedyś radnego Czarnika, że
z ekonomicznego punktu widzenia szkoła
w Wokowicach nie ma prawa bytu. Na−
krzyczał na mnie, bym nawet nie ważył
się takiej propozycji stawiać, bo wywoła
to bunt społeczny. Nie przekonują argu−
menty, że w całej wsi jest troje dzieci z da−
nego rocznika. Trzeba więc szukać sztucz−
nych rozwiązań, np. łącząc klasy…

Ireneusz WĘGLOWSKI:
– Ale w innych sprawach
możliwe były skuteczne
negocjacje.
Jan KUSIAK: – Niestety,
nie. Od wielu lat nie moż−
na sobie poradzić z lokali−
zacją zakładu utylizacji.
W trakcie poprzedniej ka−
dencji także nie udało się
osiągnąć społecznego kon−
sensusu. Stanowisko spo−
łeczności Morzysk, gdzie
taka inwestycja była ujęta

w planach zagospodarowania przestrzen−
nego, jest ciągle nieugięte. Nic nie dało
powołanie się na przykłady innych gmin
– m.in. razem z Panem Kubasem przy−
glądaliśmy się, jak funkcjonują takie za−
kłady w Puławach, Suchej Beskidzkiej,
Dębicy. Wygląda na to, że w najbliższym
czasie nie rozwiążemy tego problemu. Po−
kutuje niski stan edukacji społecznej
w zakresie ekologii. W tej sytuacji naj−
rozsądniejszym wyjściem będzie segre−
gowanie odpadów.
Ireneusz WĘGLOWSKI: – Od razu
porusza Pan drażliwe tematy. Można się
domyślić, że kolejnym będzie problem
zjazdu z budowanej autostrady.
Jan KUSIAK: – Tak. Wszyscy, nie tylko
podczas posiedzeń komisji, uważamy ten
temat za newralgiczny dla interesów gmi−
ny. Zbyt słabo jednak akcentuje się fakt,
że gmina nie jest inwestorem, więc nie
bardzo może pewne rozwiązania dykto−
wać. Przypominam sobie panią Jadzię
Kramer, która pytała: „Czy my zawsze
musimy rozmawiać na kolanach z Ge−
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Au−
tostrad?” Niestety, tak! Bo jak ktoś pła−
ci, to stawia warunki. I trzeba też pod−
kreślić, że ulica Leśna jest naturalnym

i trwałym korytarzem komunikacyjnym,
na którym droga łącznikowa była w prze−
szłości zaplanowana. I nie jest to niespo−
dzianka. Rozumiem postawę mieszkań−
ców, ale jest ona mocno przesadzona, bo
przecież miasto nie będzie się kończyć
na drodze łącznikowej. Oczywiście, oaza
spokoju będzie tam w pewnym sensie
zakłócona – trzeba to jasno i wyraźnie
powiedzieć. Niemniej jednak, biorąc pod
uwagę wszystkie za i przeciw, trzeba się
zgodzić na taką drogę, mimo pewnych
niedogodności, które by nas czekały.
Jadwiga KRAMER: – Pan Kusiak wy−
wołał temat oświaty i od niego nie da się
uciec. Wiem, że to jest temat niebezpiecz−
ny, zwłaszcza, kiedy ta kadencja ma już
„z górki”. To taki temat, że nikt nie bę−
dzie chciał „włożyć palców między drzwi”.
Co dla mnie jest do dziś rażące w tej pracy
rady? Otóż, często patrzy się na tego, kto
mówi, a nie słucha się, co mówi. Choćby
człowiek chciał skomplementować kogoś,
to się mu oberwie za samo to, że śmiał
się odezwać. Takie mam niejednokrotnie
odczucia. Następna sprawa dotyczy dro−
gi łącznikowej z autostrady. Sama do−
świadczyłam sposobów działalności GDD−
KiA, z chodzeniem po sądach włącznie,
dlatego już same słowa „Generalna Dy−
rekcja i pan Rapciak” wywołują u mnie
furię. Użyłam słów: „Nie rozmawiajmy
zawsze na kolanach”, bo ten człowiek
zawsze sprowadza swego petenta do tej
pozycji. Panie Janie, nie zgodzę się z pa−
nem, że Leśna to byłby tylko zjazd z au−
tostrady. To będzie ruchliwa arteria pół−
noc – południe. To będzie potok ciężkich
samochodów. Bo gdyby to był tylko zjazd
z autostrady do miasta, to tak, ale tutaj
dochodzi jeszcze ruch turystyczny z połu−
dnia. Po co budowano most w Górce? Prze−
cież my mówimy o budowie drogi, która
nam otworzy okno do terenów gminnych
w Mokrzyskach, a być może za parę lat
wrócimy do tematu zakładu segregacji
i utylizacji. Powiem szczerze, że nie dzi−
wię się protestującym. Poza tym, ci lu−
dzie nie mówią – „Nie róbcie nam zjaz−
du”. Oni chcą go tylko przesunąć i wpu−
ścić na dotychczasową „czwórkę”. Po
prostu zamiast przerabiać rozjazd przy
Leśnej, należałoby wybudować skrzyżo−
wanie nieco dalej w kierunku Krakowa.
Następna sprawa z ostatniej sesji –
uchwała o sprzedaży działek. Wystąpiłam
o uzupełnienie materiałów o załącznik
graficzny. To zostało poddane pod głoso−
wanie. To jak to jest: prawo do prawdy
ma się poddawać pod głosowanie?
Tadeusz PASIERB: – To ja wówczas
przewodniczyłem obradom i, o ile dobrze
pamiętam, był to wniosek formalny, któ−
ry zgodnie z procedurą został przegłoso−
wany. Następnie poleciłem uzupełnić pro−
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jekt uchwały o dołączenie tychże mapek.
Odnośnie porządku na sesjach i dopusz−
czania do głosu, to uważam, że skoro
pewne tematy były przedyskutowane na
kilku komisjach, zostały w tych gremiach
przegłosowane i nie było zastrzeżeń, to
na sesjach nie można od początku zaczy−
nać „wałkowania” tych samych spraw.
Takie podejście jest dla mnie niezrozu−
miałe. Po co tracić czas na pracę po kilka
godzin w komisjach? Podczas sesji pytam,
czy ktoś czegoś nie rozumie, ale jeżeli ktoś
nie miał czasu zapoznać się z przygoto−
wanymi materiałami i chce, by raz jesz−
cze referować mu dyskutowane tematy,
to uważam to za – delikatnie określając
– stratę czasu.
Marek LATASIEWICZ: – Może komi−
sje nie pracują tak, jak powinny?
Józef KUBAS: – Uważam siebie za
samorządowca, a nie polityka. To jest
moje zasadnicze credo i tego będę się trzy−
mał do końca rady. Chcę powiedzieć, że
utworzenie silnego i prężnego siedmiooso−
bowego klubu mniejszościowego Inicjaty−
wa Radnych dla Brzeska było plusem dla
rady, bo jest to stymulator pracy samo−
rządu. Przecież wiemy dobrze, że nie było
od początku lat dziewięćdziesiątych
w ogóle żadnej opozycji. Ona się może po−
dobać lub nie, ale absolutnie nie jest ona
zła. Po pierwsze – są tam osoby zróżni−
cowane co do poglądów, a więc przedsta−
wiciele partii politycznych. Są tam ludzie
o różnym stażu samorządowego działa−
nia. Niektórzy pracują już trzecią kaden−
cję w samorządzie, ale są też tacy, jak
ja, którzy uczą się cały czas. Tylko lizną−
łem odrobinę pracy samorządowej w la−
tach 1990−1994, kiedy byłem członkiem
komisji oświaty spoza rady.
Muszę powiedzieć, że pew−
ne rzeczy mnie dziwią. Za−
skoczyła mnie przede
wszystkim atmosfera, pa−
nująca w samej radzie. Ni−
gdy nie oczekiwałem, że każ−
dy mój podwładny będzie
mnie klepał po ramieniu
jako szefa i zgadzał się ze
wszystkimi moimi opinia−
mi. Jeśli ktoś tak myśli, to
źle myśli. Ale z drugiej stro−
ny nie wiedziałem, że aż do
tego stopnia to wszystko może być po−
układane i mogą być takie kontrowersje.
Postronnego obserwatora może zastano−
wić też to, że w czasie obrad dyskutuje
tylko opozycja, i to tylko niektórzy człon−
kowie opozycji. Niekoniecznie utożsa−
miam się zawsze z wszystkimi pogląda−
mi, które reprezentują moi klubowi kole−
dzy. Jeżeli przedstawiają oni stanowisko
klubu, to albo się gdzieś podpisałem, albo
podnoszę rękę i sprawa jest załatwiona.

Takich zdarzeń było raptem kilka. Nato−
miast nie widzę w ogóle dyskusji na se−
sji. Częściowo zgodziłbym się z moimi po−
przednikami, którzy się wypowiadali, lecz
proszę zwrócić uwagę, że nie wszyscy radni
są na wszystkich komisjach. Mają pra−
wo czegoś nie wiedzieć. Na klubach przy−
gotowuje się pewną strategię, często do−
wiaduję się o nowych faktach z obrad in−
nej komisji. Jednak w trakcie debaty
mogą pojawić się nowe problemy, o które
trudno zapytać przed samą sesją. Ow−
szem, są tacy, którzy bardzo by chcieli
sobie pogadać i gadają, pytają, ale mają
do tego prawo. Brakuje mi jednak wy−
miany poglądów.
Jan KUSIAK: – Może dlatego, że wszyst−
kie sprawy, które znajdują
się w porządku obrad sesji,
są wcześniej merytorycznie
przedyskutowane i stano−
wiska ustalane w trakcie
posiedzeń komisji oraz klu−
bu. Nie można przecież do−
prowadzać do tego, że ob−
rady będą trwały, tak jak
to zdarzało się, niemalże do
północy. Pragnę jednak pod−
kreślić, że w samych głoso−
waniach każdy radny wy−
stępuje indywidualnie i re−
prezentuje własny pogląd, a nie
stanowisko swej partii.
Marek LATASIEWICZ: – Muszę spro−
wokować problem pytaniem: czy istotnie
wszystkie uchwały, wszystkie decyzje,
które są głosowane na posiedzeniach Rady
Miejskiej, muszą się kończyć wynikiem
13 do 8?
Józef KUBAS: Nie. Ale nie wszystkie

tak są głosowane. Było ich
raptem sześć, siedem. Jed−
nak, gdy głosujemy nad
uchwałą w sprawie przyję−
cia budżetu na rok 2004 i je−
żeli żadna propozycja, któ−
rą składałem do budżetu
w kluczowych kwestiach nie
jest nawet dyskutowana, to
jak mam głosować? Już się
pogodziłem z tym, że jako
radny z klubu mniejszo−
ściowego, mam bardzo nie−
wielki wpływ na przegłoso−

wywanie uchwał. Takie są reguły gry.
Marek LATASIEWICZ: – Z tego wyni−
kałoby, że klub koalicyjny ściśle trzyma
się dyscypliny...
Tadeusz PASIERB: – O treści uchwał
dyskutujemy na posiedzeniach klubu
i ustalamy stanowiska. Każdy może wte−
dy zgłosić swoje zastrzeżenia. Niestety,
nie można zadowolić wszystkich. Na re−
alizację najpilniejszych zadań potrzeba
bardzo wiele środków, a na pobożne ży−

czenia pozostaje w budżecie bardzo nie−
wiele. Taka jest rola opozycji, że ma pra−
wo krytykować.
Józef KUBAS: – To w takim razie po−
wiem o tych inicjatywach, za którymi tak−
że ja głosowałem. Poparłem m.in. po−
wstanie zakładu budżetowego Kryta Pły−
walnia z kompleksem boisk sportowych,
wspieranie finansowe działalności klu−
bów i stowarzyszeń sportowych. Takie
instytucje bezwzględnie należy wspierać.
Miasto jest promowane przez wiele dzia−
łań, jak choćby przez wyprodukowany film
„Brzesko i okolice”. Dobiega także końca
opracowanie monografii Brzeska przez
profesora Kiryka. Przypuszczam, że to
będzie hit dla samego miasta. Udało się

także ustalić zasady przy−
znawania stypendiów bur−
mistrza Brzeska za szcze−
gólne osiągnięcia uczniów.
Akurat ja byłem ojcem tej
propozycji. Ponadto gmina
znalazła się wśród laure−
atów konkursu „Gmina
przyjazna środowisku”. Zre−
alizowano program ekolo−
giczny o szkodliwości spa−
lania tworzyw sztucznych,
promowano historyczno−ar−
tystyczny przewodnik po

okolicy autorstwa Andrzeja Krupińskie−
go, powołano tzw. komisję pałacową.
Wszyscy radni wypracowali wspólnie kon−
cepcję udzielenia 90−procentowej bonifi−
katy przy nabywaniu przez spółdzielnię
mieszkaniową gruntów. Organizowano
festyny osiedlowe, które są promocją dzia−
łalności zarządów brzeskich osiedli, po−
wołano Młodzieżową Radę Gminy. Nale−
ży też wspomnieć o rozwijaniu kontak−
tów z miastami partnerskimi. Czyż tu
nie ma pozytywów?
Tadeusz PASIERB: – Dopisując coś do
tej listy, należy także zwrócić uwagę na
konkretne inwestycje, prowadzone w ra−
mach programu gospodarczego rozwoju
gminy. To sukcesywna kanalizacja kolej−
nych obszarów gminy, partycypacja w kon−
cepcji przebudowy drogi nr 768, remont
muru zabytkowego przy ul. Głowackiego,
przebudowa skrzyżowań w newralgicznych
punktach miasta, budowa chodnika w Mo−
krzyskach oraz parkingu przy ul. Czarno−
wiejskiej. Wiele wskazuje na to, że uda
się pozyskać następne środki unijne...
Jadwiga KRAMER: – Mając na uwa−
dze tylko moje osiedle, uważam, że kilka
trudnych tematów zostało załatwionych
w przeciągu dwóch ostatnich lat. Zniwe−
lowano uciążliwości, wynikające z prze−
jazdu ciężkich samochodów do browaru,
poprzez przesunięcie na pobocza kratek
ściekowych. Obecnie wymieniane są okna
w blokach. Następną sprawą było prze−
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jęcie przez Zakład Energetyczny zasila−
nia budynków przy ul. Robotniczej i czę−
ści placu Kupieckiego. Ponadto zainsta−
lowano oświetlenie na Robotniczej, a te−
raz myśli się o oświetleniu ulicy Wesołej.
Nie udało się natomiast załatwić spra−
wy, związanej ze zmianą sposobu rozli−
czania opłat za centralne ogrzewanie
w budynkach administrowanych przez
MZGM. Koszty są naliczane tylko w se−
zonie zimowym, przez co mieszkańcy pła−
cą wtedy dwukrotnie wyższy czynsz.
Mimo, że składałam na ten temat inter−
pelacje, sprawa nie wymagająca nakła−
dów finansowych, lecz tylko dobrej woli,
nie została rozwiązana.
Marek LATASIEWICZ: – To, co dobrego
udało się osiągnąć w ciągu tych dwóch lat,
świadczy dobrze nie tylko o koalicji rządzą−
cej, ale także i o całej radzie, o państwa
dokonaniach. Nieważne, którą opcję repre−
zentujecie. Czy jednak zostały spełnione
oczekiwania mieszkańców, zweryfikują oni
sami podczas następnych wyborów.
Józef KUBAS: – Żeby tylko chcieli do
wyborów pójść!
Marek LATASIEWICZ: – Deklarujecie
Państwo ucieczkę od wielkiej polityki,
a jednak ta polityka przenosi się na
grunt rady.
Jan KUSIAK: – Wiem, gdzie tkwi przy−
czyna. Ci przywódcy, którzy tu mieli sie−
dzieć, może nawet na wysokich stanowi−
skach, przegrali wybory. Jest to jeszcze
jeden dowód na to, że wybiera się ludzi,
a nie partie. Uważam, że na poziomie
gminy upartyjnianie rady jest przesadą.
Każdy z nas był przed wyborami w ja−
kimś ugrupowaniu, ale tak naprawdę
ludzie głosowali na konkretne osoby. Dzi−
siaj liderzy ugrupowań, którzy nie zna−
leźli się w ekipie rządzącej, wypowiada−
ją się krytycznie o obecnym samorządzie
i pracy Urzędu Miejskiego. Jestem prze−
konany, że mają oni wpływ na naszych
kolegów radnych z opozycji.
Józef KUBAS: – Na mnie nikt nie ma
wpływu, bo po prostu jestem bezpartyj−
ny. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na parę
drażliwych spraw. Uważam między in−
nymi, że koszty utrzymania rady i magi−
stratu są zbyt wysokie. Diety radnych są
wygórowane, pensje burmistrzów również,
a głównie nie zgadzam się z przyznawa−
niem na początku działalności panu bur−
mistrzowi dodatku specjalnego. Przecież
dodatek jest czymś motywującym do pra−
cy. Chodzi mi w tym przypadku o zasa−
dę. Natomiast diety sołtysów są zbyt
niskie. Nie dało się też nie zauważyć
karuzeli stanowisk ludzi z klucza pana
burmistrza. Powiem krótko – była to
zapłata za wygrane wybory.
Jan KUSIAK: – Proszę mi w takim ra−
zie powiedzieć, czy burmistrz słusznie

postąpiłby, gdyby na swoich zastępców
wybrał liderów ugrupowań opozycyjnych?
Józef KUBAS: – To zrozumiałe, że lu−
dzie, którzy nie działają według mej woli,
nie mogą być moimi współpracownika−
mi. Mnie nie chodzi jednak o dobór wice−
burmistrzów. Będzie kiedyś okazja, to
powiem. A teraz chcę zwrócić uwagę na
niesłuszne – według mnie – umieszcze−
nie interpelacji radnych w jednym z ostat−
nich punktów programu sesji. Dobrze
było, gdy były one na początku. Wówczas
burmistrz miałby czas na przemyślenie
pewnych rzeczy. Aczkolwiek, odpowiedzi
pana burmistrza na interpelacje uważam
za bardzo dobre. Na każdą, złożoną prze−
ze mnie, a było ich 19, dostałem odpo−
wiedź. Z tego 11 zostało zrealizowanych,
więc nie jest źle. Dalej – nie zgadzałem
się ze sposobem powołania dyrektora
Krytej Pływalni przez mianowanie, a nie
w drodze konkursu. Ale i w tym przypad−
ku bardziej chodzi mi o zasadę, bo nie
można mieć większych zastrzeżeń do
pracy pana Waresiaka. Czekam jeszcze
na przedstawienie przez niego biznespla−
nu, dzięki któremu społeczeństwo dowie
się, na co idą dotacje celowe, bo co do
tego, że Kryta Pływalnia nie
zarobi na siebie, nie mam
złudzeń. No, i na koniec
muszę podkreślić przed−
miotowe traktowanie przez
przewodniczącego rady nie−
których radnych, np.
Krzysztofa Ojczyka, Jani−
ny Drużkowskiej−Cader,
czy też innych mieszkańców
gminy, pragnących zabrać
głos. Przewodniczący nie
może dać się sprowokować
i wprowadzać nerwową at−
mosferę. Niestety, zdarzało się, że Pan
Pikuła dał się sprowokować.
Tadeusz PASIERB: – Uczestniczyliśmy
z wieloma przedstawicielami rad gmin
w szkoleniach, gdzie można było podzie−
lić się doświadczeniami. Okazuje się, że
takie rzeczy, jakie dzieją się u nas, nie
mają miejsca nigdzie indziej. Sesje trwa−
ją 2−3 godziny, bo toczy się tylko meryto−
ryczna dyskusja. Jeśli sprawy były prze−
dyskutowane na komisjach, to na sesjach
są tylko zapytania do uchwał i głosowa−
nie. U nas prowadzi się debaty, niejed−
nokrotnie odbiegające od tematu.
Józef KUBAS: – Nie muszę się zgadzać
ze wszystkimi wystąpieniami radnych.
Tadeusz PASIERB: – Sesja nie może
jednak przerodzić się w jarmark. Są więc
sposoby, m.in. przez odbieranie głosu, by
przewodniczący panował nad sytuacją.
Jan KUSIAK: – Ja mam tylko jedną
uwagę. Apeluję do klubu mniejszościowe−
go, aby nie solidaryzował się z takimi wy−

powiedziami, jakie prezentuje pan Zacha−
ra. To jest niedopuszczalne, to nas poniża.
Józef KUBAS: – Takie zdarzenie miało
miejsce, ale nie można powiedzieć, że
wszyscy to popieramy. Mnie też bulwer−
sują pewne wypowiedzi. Pozwólcie jed−
nak, że będę trzymał się mojej listy. Oto,
nie widzę właściwego lobbingu w spra−
wie dotacji Sejmiku Wojewódzkiego na
budowę drogi Górka – Brzesko. Nie wni−
kam w jakieś rozgrywki polityczne, ale
most jest i ta droga powinna powstać jako
logiczna konsekwencja. I jeszcze powrócę
do zakładu utylizacji. Rezygnację z bu−
dowy uważam za porażkę całej rady.
Myślę, że problem o wiele wcześniej zo−
stał niewłaściwie przedstawiony i dzisiaj
są takie efekty, jak niedorzeczne wypo−
wiedzi nawet prominentnych osób. Nie
sposób też wspomnieć o MPK, które przy−
pomina konia na glinianych nogach. Pro−
blemem jest wciąż brak mieszkań socjal−
nych, a także brak odpowiednich działań,
by w Brzesku powstał oddział ZUS.
Tadeusz PASIERB: – Postaram się
odeprzeć te zarzuty. Odnośnie kosztów
utrzymania rady, to nie są one wcale wy−
sokie, jak sugeruje radny Kubas. Jest wie−

le gmin, które ponoszą
większe obciążenia finanso−
we. Diety radnych ustalone
zostały zresztą przez nich
samych. Podobnie, jeśli cho−
dzi o diety sołtysów i prze−
wodniczących osiedli. Zresz−
tą, przez osiem lat praco−
wałem jako przewodniczący
osiedla i nie pobierałem
żadnej diety. Przecież to
funkcja społeczna. Teraz
otrzymują oni po 230 zł,
a sołtysi dodatkowo dosta−

ją prowizję od zebranego podatku.
Co do polityki kadrowej, uważam, że
burmistrz, będąc odpowiedzialnym za
gminę, dobiera sobie kompetentnych lu−
dzi. Nie może sobie pozwolić na zatrud−
nianie osób niesprawdzonych. Jak nato−
miast jest z lobbingiem w sprawie budo−
wy drogi do Górki, sam pan widzi. Mamy
jednego radnego wojewódzkiego z nasze−
go okręgu, który głosuje przeciwko wszyst−
kim inwestycjom na terenie naszego mia−
sta czy powiatu.
Niestety, oddział ZUS−u w Brzesku nie
powstanie w najbliższym czasie. Mieliśmy
już przeznaczony odpowiedni lokal, jed−
nak budowa nowego obiektu w Bochni
pochłonęła takie środki, że ZUS−u nie stać
na uruchomienie kolejnej placówki. Wa−
runkiem byłoby utrzymanie lokalu przez
gminę. O tym jednak – przynajmniej
w obecnej chwili – nie może być mowy.
Dla porządku powiem jeszcze tylko tyle,
że w ciągu tych dwóch lat Rada Miejska



9

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYlistopad 2004

124 ŚWIEŻO UPIECZONYCH STUDENTÓW, w przeważającej mierze pochodzą−
cych z powiatu brzeskiego, rozpoczęło pierwszy rok akademicki w Małopolskiej Szko−
le Wyższej w Brzesku. 21 października rektor uczelni, prof. Stanisław Lis dokonał
uroczystej immatrykulacji nowych studentów. Wykład inauguracyjny − „Polityka mo−
netarna a stabilizacja gospodarki polskiej” − wygłosił profesor Marian Noga, rektor
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i członek Rady Polityki Pieniężnej. Uroczy−
stość odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, gdzie m.in. odbywać się
będą zajęcia Małopolskiej Szkoły Wyższej. Swego lokalu użyczyła jej także Szkoła
Podstawowa nr 2. Uczelnia kształcić będzie specjalistów w zakresie międzynarodo−
wych stosunków ekonomicznych − 35 w systemie dziennym, pozostałych zaocznie.
Gaude Mater w Brzesku − to wydarzenie o historycznym znaczeniu dla naszego mia−
sta. Podkreślał to zarówno rektor uczelni, prof. Stanisław Lis, burmistrz Brzeska
Jan Musiał, jak i pozostali, licznie przybyli na uroczystość, goście. Burmistrz nawią−
zał w swym wystąpieniu do historii: −  Nie od dzisiaj sprawy oświaty i edukacji
młodego pokolenia brzeska społeczność traktowała z należytą troską − mówił. − Tutej−
sza młodzież także rozumiała potrzebę kształcenia i właściwie od zawsze garnęła się
do wiedzy. Istnieją na to niepodważalne dowody. Oto bowiem z zachowanych doku−
mentów dowiadujemy się, że jeszcze przed 1505 rokiem funkcjonowała tutaj szkoła
parafialna. Źródła podają też informacje, iż już w XV wieku studia na Akademii
Krakowskiej podejmowali młodzi ludzie pochodzący z Brzeska. Byli to Mikołaj, syn
Marcina i Piotr − późniejszy kanonik sandomierski. I oto pięćset lat później w historię
naszego miasta wpisuje się kolejne doniosłe wydarzenie. Od razu chciałbym podkre−
ślić, że otwarcie brzeskiej Małopolskiej Szkoły Wyższej nie byłoby możliwe bez osobi−
stego zaangażowania pana profesora Stanisława Lisa i pani kanclerz Bożeny Szołty−
sek oraz determinacji wielu innych ludzi, których nie sposób teraz wszystkich wymie−
nić. Wszystkim składam gorące podziękowania.
Burmistrz podkreślił też nieprzypadkowy dobór kierunku studiów: − Brzesko, z uwagi na
swą naturalną lokalizację w miejscu krzyżujących się od wieków szlaków handlowych,
szczególnie teraz − po rozszerzeniu europejskiej wspólnoty i intensyfikacji współpracy gospo−
darczej z krajami Unii − staje przed szansą szybszego, wszechstronniejszego rozwoju. Dla−
tego kształceni w Małopolskiej Szkole Wyższej specjaliści w dziedzinie międzynarodowych
stosunków ekonomicznych, zwłaszcza tutaj, będą pilnie poszukiwanymi fachowcami.     ml

w Brzesku podjęła 147 uchwał porząd−
kujących, uzupełniających i zmieniających
oraz odbyła w tym czasie 24 sesje.
Jan KUSIAK: – Ze spraw, których nie
udało się załatwić, jest jeszcze jedna,
która leży mi głęboko na sercu. Myślę, że
źle się stało, że tak szybko zapomnieli−
śmy o powodzi. Budowa zbiorników re−
tencyjnych powinna stać się sprawą dla
gminy priorytetową i powinniśmy zabie−
gać o środki na realizację tej inwestycji
z funduszy unijnych. Patronat nad tą
sprawą mógłby przejąć Związek Międzyg−
minny albo Starostwo Powiatowe.
Ireneusz WĘGLOWSKI: – Istniała taka
koncepcja, ale upadła...
Jan KUSIAK: – Zatem potrzeba więk−
szej konsekwencji i wytrwałości, by
wreszcie zabezpieczyć ludność przed po−
wodzią. Monitoring jest tylko elementem
ostrzegania.
Józef KUBAS: – W tym podsumowaniu
nie może zabraknąć zasłużonej laurki dla
pana burmistrza. Należy podkreślić, że
godnie reprezentuje naszą gminę na ze−
wnątrz, rozwija współpracę z samorzą−
dami miast partnerskich, pozyskuje środ−
ki na inwestycje, dba o poprawę estetyki
miasta, przydziela stypendia dla uzdol−
nionej młodzieży, powołał komisję do
spraw współpracy z organizacjami poza−
rządowymi.
Jadwiga KRAMER: – Podpisuję się pod
tymi pochwałami.
Jan KUSIAK: – No, i o jeszcze jednej
sprawie trzeba napomknąć. O fatalnym
stanie naszej sali obrad krążą już legendy.
Józef KUBAS: – Najwyższa pora, żeby
wreszcie te krzesła wymienić.
Tadeusz PASIERB: – Myślę, że sala
obrad już dawno byłaby wyremontowa−
na, gdyby nie obawiano się takich zarzu−
tów, jakie pojawiły się przy remoncie ga−
binetów burmistrzów. Istnieje koniecz−
ność wymiany stołów i krzeseł. Niedawno
goście z Krakowa z przekąsem pytali, czy
nie odkupiliśmy ich od PKS−u.
Józef KUBAS: – Panie przewodniczący,
proszę się nie obawiać głosów sprzeciwu
w sprawie remontu sali obrad. Jestem
skłonny wstać i powiedzieć, że mnie się
tutaj źle pracuje. Zresztą, odbywają się
tutaj różne spotkania reprezentacyjne.
Marek LATASIEWICZ: – Tym zgodnym
akcentem kończymy naszą debatę. My−
ślę, że nie przekroczyliśmy ogólnie ak−
ceptowanych standardów posiedzeń se−
sji Rady Miejskiej.
Tadeusz PASIERB: – Życzyłbym sobie,
by w takiej atmosferze rzeczowej wymia−
ny poglądów przebiegały obrady sesji. Co
nie oznacza, że musimy się we wszyst−
kich sprawach zgadzać.

n

Gaudeamus w Brzesku!Gaudeamus w Brzesku!
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Niższe opłaty
Radni podjęli też ważną, przede wszyst−
kim dla brzeskich przedsiębiorców, uchwa−
łę zmniejszającą stawki opłat za zajęcie
pasa drogowego na cele niezwiązane z po−
trzebami zarządzania drogami lub potrze−
bami ruchu. Mówiąc prostszym językiem
– chodzi o będące od kilku tygodni kością
niezgody, opłaty za reklamy wiszące przy
drogach gminnych. Pierwotnie ustalona
stawka w wysokości 1 i 2 zł została obec−
nie ujednolicona na obszarze całej gminy
i zmniejszona do kwoty 80 gr. Co istotne
też, opłatę będzie się pobierać za rzeczy−
wistą powierzchnię reklamy. Jak wyjaśniał
burmistrz Jan Musiał, ustalono ją tuż
ponad granicą opłacalności. Gmina musi
bowiem ponieść koszty wysyłania druków,
prowadzenia księgowości oraz wiele innych.
Wypracowanie właśnie takiej formy
uchwały było możliwe po usiągnięciu kom−
promisu w drodze przeprowadzonych kon−
sultacji społecznych z udziałem organiza−
cji, zrzeszających tutejszych kupców i
przedsiębiorców.

PODCZAS SESJI Rady Miejskiej burmistrz Brzeska Jan
Musiał uroczyście wręczył stypendia 10 uczniom, mają−
cym najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i ar−
tystyczne. To pierwsze tego rodzaju wyróżnienia dla uzdol−
nionej młodzieży w brzeskiej gminie. Wśród stypendy−
stów znalazło się dziewięcioro gimnazjalistów i jeden
uczeń szkoły podstawowej. Przyznane stypendium w wy−
sokości 900 złotych otrzymają oni w trzech ratach w trak−
cie bieżącego roku szkolnego. Uczniowie, którzy otrzyma−
li stypendia Burmistrza Brzeska w roku szkolnym 20004/
05:  Romana Bogucka, Aleksandra Koźmińska i Pa−
weł Put (wszyscy z Gimnazjum nr 1 w Brzesku), Emilia
Czyszczoń, Katarzyna Kaleta, Katarzyna Mączka i
Agnieszka Zygmunt (wszystkie z Gimnazjum nr 2 w
Brzesku), Anna Bawół i Magdalena Wiecha (obie z Gim−
nazjum w Jadownikach) oraz Mateusz Malinowski (Szko−
ła Podstawowa w Sterkowcu). Gratulujemy!

Tranzyt ulicą
ks. Popiełuszki

Do wyjątkowo bogatych zaliczyć można program październikowej, XXV sesji
Rady Miejskiej Brzeska. Obok uchwał znalazło się w nim sprawozdanie bur−
mistrza z działalności za trzeci kwartał tego roku, analiza funkcjonowania
opieki społecznej w gminie, a także ocena i realizacja Strategii Polityki Proro−
dzinnej i Społecznej.

Patron obwodnicy
Rajcy postanowili także zwiększyć limit
wydawanych koncesji dla kierowców tak−
sówek. Od początku 2005 r. po ulicach
miasta będzie ich jeździło o dwie więcej.
Skoro mowa o ulicach, nie sposób tutaj
nie wspomnieć o obwodnicy, która wresz−
cie doczekała się swego imienia. W trak−
cie ostatniej sesji przegłosowano, aby ta
droga tranzytowa nosiła nazwę ulicy ks.
Jerzego Popiełuszki. Na radnych czeka
jednak kolejne wyzwanie. Na forum in−
ternetowym miasta coraz częściej poja−
wiają się głosy o konieczności nadania
imienia rondu. Póki jednak nie ma w mie−
ście drugiego, problemu z odnalezieniem
się w terenie być nie powinno...

Skarga niezasadna
Niemało emocji wzbudziła debata nad
rozpatrzeniem skargi Stanisława Pikul−
skiego ze Sterkowca, domagającego się
wytyczenia ciągu ulicy Spadzistej, która
istnieje od dziesiątków lat na mapach
geodezyjnych. A te − niestety − pochodzą z

końca XIX w. i z lat siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia, a dodatkowo nieco
odbiegają od stanu rzeczywistego w tere−
nie. Spór toczy się zarówno pomiędzy
panem Pikulskim i urzędem, jak i po−
między samymi mieszkańcami. Wnoszą−
cy skarżył się na opieszałość w działaniu
burmistrza przy rozwiązywaniu tego
konfliktu. Samo jednak zaangażowanie
władz i geodetów w rozwikłanie wspomnia−
nego problemu, udokumentowane liczny−
mi pismami, spowodowało, że skarga nie
była zasadna. Takie też zdanie wypowie−
dzieli radni, którzy w uchwale odrzucili
pretensje Stanisława Pikulskiego.

Rewitalizacja Rynku
Radny Józef Kubas w trakcie interpe−
lacji poruszył problem odnowy płyty
brzeskiego Rynku: – Odwiedziłem w
ostatnim czasie kilka miejscowości, w
tym także Wadowice. Co ciekawe, na
tamtejszym rynku życie tętni po zmro−
ku! Do późnej jesieni dostępne są ogród−
ki piwne, do godziny 22 czynne są cu−
kiernie. Niestety, struktura naszego
Rynku nie sprzyja przebywaniu tam
ludzi, zwłaszcza po zmroku. Trzeba więc
powoli lansować pomysł renowacji tego
miejsca, nawet pomimo skromnego bu−
dżetu − skwitował radny.
Ze zdaniem radnego zgodził się burmistrz:
− Faktycznie, jest pilna potrzeba remontu
Rynku. Chodzi jednak o sfinansowanie tej
koncepcji. Chcemy szybko przymierzyć się
do jej realizacji, ale pozyskując na ten cel
pieniądze z zewnątrz. Z własnych środ−
ków byłoby nam bardzo trudno...

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Stypendia
burmistrza

Swoje stypendium odbiera od burmistrza Brzeska Aleksandra
Koźmińska z Gimnazjum nr 1.          Fot. I. Węglowski
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W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ
podsumowano kolejną edycję konkursu
na „Najlepszego Sołtysa Roku”, organi−
zowanego tradycyjnie przez Małopolskie
Stowarzyszenie Sołtysów. W gronie na−
grodzonych znalazło się dwóch sołtysów
z Gminy Brzesko – Leszek Klimek z Ja−
sienia zajął czwarte miejsce, a Stanisław
Milewski z Bucza został sklasyfikowa−
ny na pozycji piątej. W konkursie zwycię−
żył sołtys Skomielnej Białej.

PONIEDZIAŁEK, 11 PAŹDZIERNIKA
2004 r. był dla społeczności Jasienia,
a w szczególności tutejszej Szkoły Podsta−
wowej, wyjątkowy dzień. Po sześciu la−
tach od chwili zalania fundamentów pod
przyszkolną salę gimnastyczną ruszają
zasadnicze prace budowlane. Jeszcze
w tym roku nowosądeckie Przedsiębior−
stwo Produkcyjno−Handlowe „Budmex”
wykona prace wartości 300 tysięcy zło−
tych. Umowę podpisał burmistrz Jan
Musiał oraz prezes „Budmeksu” – Ma−
rek Basta.
– Cieszę się, że wreszcie udało się nam
zgromadzić odpowiednie środki i konty−
nuować rozpoczętą w dużej mierze w czy−
nie społecznym budowę – wspominał Jan
Musiał. – Pamiętam moment, kiedy po
zalaniu fundamentów uczestniczyłem
w poświęceniu placu budowy. Nie muszę
jednak nikogo przekonywać, jak duży to
wysiłek finansowy dla budżetu gminy, ale
wierzę, że na dalsze prace uda się pozy−
skać jakieś środki z zewnątrz.
Warto dodać, że przed sześciu laty spo−
łeczność Jasienia wykonała nie tylko fun−
damenty pod przyszłą salę, ale także
przystosowała w budynku szkolnym ko−
tłownię, która będzie służyć nowemu
obiektowi.
Nadzór nad projektem z ramienia Urzę−
du Miejskiego pełnił Antoni Staszczyk
z Referatu Budownictwa i Inwestycji.

Kapituła konkursu, podobnie jak w la−
tach ubiegłych, przy ocenie zgłoszonych
kandydatur, opierała się na następu−
jących kryteriach: osiągnięcia inwesty−
cyjne i rzeczowe w minionym roku, re−
alizowane dzięki zaangażowaniu soł−
tysa, współpraca z mieszkańcami
i samorządem gminnym oraz zaanga−
żowanie sołtysa w działania z zakre−
su inicjatyw lokalnych, kultury i pro−
mocji sołectwa.
– To spory zaszczyt dla całej gminy,
bo obaj nasi kandydaci zostali nagro−
dzeni – z satysfakcją mówi sekretarz
Gminy Bogusław Babicz. – Zarówno
jednak Stanisław Milewski jak i Le−
szek Klimek swym zaangażowaniem
w prace dla swego środowiska na te
wyróżnienia zasłużyli.
Oprócz dyplomów, laureaci otrzymali
atrakcyjne nagrody rzeczowe. – Gdy−
bym w ankiecie konkursowej wpisał
wartość prac kanalizacyjnych, jakie
rozpoczęto w ubiegłym roku w Jasie−
niu, miałbym zapewne 15 punktów
więcej i mógłbym liczyć może nawet
na zwycięstwo – z pewnym żalem
mówił Leszek Klimek. – Szkoda mi
10 tysięcy złotych, które były główną
nagrodą w konkursie. Na pewno mie−

Wreszcie się doczekali...
Wartość inwestycji, w którą wchodzi nie
tylko wybudowanie na istniejących fun−
damentach sali gimnastycznej o wymia−
rach 24 x 12 m, ale także remont dachu
szkoły i inne prace w budynku szkolnym,
wynosi 1.671,000 mln złotych. Wszystko
wskazuje na to, że robotnicy „Budmek−
su” wejdą na plac budowy w najbliższych
dniach, a zakończenie prac nastąpi
w 2006 roku.

– Po ustaleniu szczegółów technicznych
chcemy przystąpić do prac jeszcze w tym
tygodniu – zapewnia prezes „Budmek−
su”, Marek Basta. – Jeszcze w tym roku
chcielibyśmy wznieść mury sali i przykryć
ją dachem. Mam nadzieję, że aura nam
w tym nie przeszkodzi – dodaje.
– Oczywiście najbardziej z tego przyspie−
szenia cieszą się dzieci tutejszej szkoły...

(m)

Sołtysi Roku 2003

libyśmy je na co wydać, bo potrzeby
sołectwa są ogromne – dodaje.
Satysfakcji nie kryje natomiast Sta−
nisław Milewski. – To wyróżnienie dla
całej naszej gminy, bo przecież nie
działamy na pustyni, w oderwaniu od
całej społeczności gminnej – zauważa
sołtys Bucza. W rekomendacji bur−
mistrz Brzeska Jan Musiał nazwał go
prawdziwym „żywiołem”, którego
wszędzie jest pełno i nie ma spraw,
których by nie załatwił. – A za rok
postaramy się wypaść jeszcze lepiej –
obiecuje Milewski...                   (m)

Na tych
fundamentach

jeszcze w tym roku
wyrosną mury sali

gimnastycznej.

Leszek
Klimek

Stanisław
Milewski
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Początkowo przypuszczano, iż bezpośred−
nią przyczyną śmierci 23−letniego Grze−
gorza Wolaka i 43−letniego Romana
Rogozińskiego było przygniecenie przez
belkę dachową. Jednak przeprowadzo−
na sekcja zwłok wykazała, iż strażacy
nie odnieśli podczas akcji obrażeń ze−
wnętrznych i wewnętrznych. Wszystko
wskazuje więc, że ratownicy ulegli za−
truciu tlenkiem węgla. Zabezpieczono do
ekspertyzy butle z powietrzem, które
strażacy mieli przy sobie.
Pracownicy straży podkreślają wysokie
ryzyko, związane z gaszeniem pożarów
wewnątrz pomieszczeń. Strażacy są wy−
posażeni w sprzęt ochrony dróg oddecho−
wych, a przy pracy wewnątrz obiektu
dodatkowo w sprzęt oświetleniowy, sy−
gnalizatory bezruchu, linkę ratowniczą,
podręczny sprzęt burzący. Po każdorazo−
wym użyciu aparatura ochrony dróg od−
dechowych podlega przeglądowi. Dodat−
kowo co pół roku aparat powietrzny,
a maska co trzy miesiące są komplekso−
wo sprawdzane przez uprawnionego kon−
trolera. Strażacy znajdujący się w stre−
fie zadymienia pracują według ściśle
określonych, wyuczonych zasad. – W pło−
nącym pomieszczeniu bardzo trudno zna−
leźć wyjście. Równie trudno było znaleźć
naszych kolegów. Trzeba było przeszu−
kać ok. 300 metrów kwadratowych po−
wierzchni – mówi Piotr Szpunar, rzecz−
nik tarnowskich strażaków.

Tragiczna noc na Marcince
Dwóch strażaków pochodzących z powiatu brzeskiego poniosło śmierć
13 października podczas akcji gaszenia pożaru na Górze św. Marcina
w Tarnowie. Przed północą tamtejsza jednostka otrzymała zgłoszenie
o płonącej restauracji „Podzamcze”. Już po jedenastu minutach na miej−
scu były pierwsze wozy ratownicze. W chwilę po tym, jak dwóch stra−
żaków weszło do wnętrza budynku, by sprawdzić czy wszyscy opuścili
lokal, runęła drewniana konstrukcja stropu.

Podejrzewa się, iż przyczyną wybuchu
pożaru na Górze św. Marcina w Tarno−
wie mogło być wadliwe działanie prze−
wodu kominowego po wykonanym nie−
dawno remoncie obiektu. Obaj straża−
cy, chociaż pracowali w Jednostce
Ratowniczo−Gaśniczej w Tarnowie, byli
mieszkańcami powiatu brzeskiego.
Grzegorz Wolak pochodził z Zaborowia,
a mieszkał w Woli Rogowskiej, nato−
miast Roman Rogoziński był miesz−
kańcem Szczepanowa. Starszy prze−
pracował wcześniej kilkanaście lat
w jednostce Zakładów Azotowych w Mo−
ścicach. Jego młodszy kolega dopiero
zaczynał służbę. Zginął w swej czwar−
tej akcji ratowniczej.
Czwartek, 14 października ogłoszono
w Tarnowie dniem żałoby. Pogrzeby obu
ofiar tragicznej akcji ratowniczej od−
były się w sobotę, 16 października na
cmentarzach w Szczepanowie i Zaboro−
wie. W uroczystościach wzięli udział
samorządowcy, przedstawiciele władz
państwowych z wiceministrem spraw
wewnętrznych i administracji Krzysz−
tofem Brachmańskim oraz resorto−
wych. Mszę celebrował kapelan stra−
żaków ks. Jerzy Kołodziejczak. Po−
śmiertnie Grzegorz Wolak i Roman
Rogoziński zostali awansowani do stop−
nia starszego strażaka, uhonorowano
ich także odznakami Zasłużonych dla
Pożarnictwa.        (IW)

ODESZLI
w październiku

„...Trwa człowiek
poza wszelkim odejściem i przejściem
w sobie i w nas...”

/K. Wojtyła/
Z ogromnym żalem i smutkiem

pożegnaliśmy tragicznie zmarłego

Stanisława Przepiórkę

Żegnamy Cię, Przyjacielu,
z wielkim bólem i poczuciem niesprawiedliwości.

Zbyt szybko nas opuściłeś.
Burmistrz Jan Musiał

Przewodniczący Rady Miejskiej Lech Pikuła
Koleżanki i Koledzy  z Urzędu Miejskiego w Brzesku

Z głębokim żalem
 przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci strażaków

Grzegorza Wolaka
i Romana Rogozińskiego

Rodzinom, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłych
składamy szczere wyrazy współczucia.

Burmistrz Brzeska Jan Musiał
Przewodniczący Rady Miejskiej Lech Pikuła

Stanisław CHAMIOŁO (lat 61, Jadowniki)
Adam NIEĆ (lat 37, Tworkowa)
Edward PUDEŁEK (lat 70, Wokowice)
Jan BYLICA (lat 57, Dołęga)
Janina BOCHENEK (lat 74, Borzęcin)
Maria CICHOSTĘPSKA (lat 81, Uszew)
Ludwika Czesława JASKÓŁKA (78, Okocim)
Kazimierz GOLIS (lat 75, Brzesko)
Paweł ŻAK (lat 75, Brzesko)
Ludwik RUDNIK (lat 74, Brzesko)
Genowefa HARNOWSKA (lat 71, Jastew)
Stanisława BRYNIAK (lat 83, Grodkowice)
Jan KOŁODZIEJ (lat 83, Mokrzyska)
Tadeusz WIŚNIEWSKI (lat 86, Brzesko)
Maria KUCZEK (lat 85, Jadowniki)
Magdalena PAMUŁA (lat 93, Bucze)
Tadeusz WIŚNIEWSKI (lat 86, Brzesko)
Władysław NOWAK (lat 85, Pojawie)
Czesława JASKÓŁKA (lat 78, Okocim)
Marian JEDYNAK (lat 38, Wola Dębińska)
Władysław WILK (lat 64, Uście Solne)
Helena KOKOSZKA (lat 72, Poręba Spyt.)
Janusz WOŹNIAK (lat 38, Jadowniki)
Edward DUCH (lat67, Zawada Uszewska)
Ryszard KOCH (lat 69, Brzesko)
Jadwiga KICKA (lat 58, Brzesko)
Elżbieta KOTRA (lat68, Brzesko)
Jan MARZEC (lat 85, Tymowa)
Władysław WOJKOWSKI (lat 75, Poręba Sp.)
Kazimiera GROCHOLA (lat 89)
Maria SERWATKA (lat 84, Brzesko)
Bogdan Stanisław WODA (lat 44, Mokrzyska)
Józef Roman ROGOZIŃSKI (lat 43,  Szczepanów)
Marek WOŹNIAK (lat 38, Jadowniki)
Marie SERWATKA (lat 83, Brzesko)
Władysław WOJKOWSKI (lat 75, Brzesko)
Stanisław PRZEPIÓRKA (lat 35, Brzesko)
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Karta zbyt droga

12 PAŹDZIERNIKA w Urzędzie Miej−
skim odbyło się spotkanie przedstawi−
cieli władz samorządowych oraz Związ−
ku Nauczycielstwa Polskiego, Kurato−
rium Oświaty, Państwowej Inspekcji
Pracy, i oczywiście, przedstawicieli szkół.
Rozmawiano o problemach związanych
z realizacją porozumień wynikających
z obowiązującej Karty Nauczyciela.
Nauczycielskie związki zawodowe doma−
gają się wzrostu nakładów finansowych
na pensje. – Słabe gratyfikacje finanso−
we mają wpływ na efekty pracy z mło−
dzieżą. Moim zadaniem jest walka o pod−
wyżki, gdyż tego się ode mnie wymaga –
mówiła Teresa Przepiórka, szefowa
brzeskiego ZNP. – Takie spotkanie po−
winno się odbyć już w 2002 r. Wtedy być
może frustracja nie byłaby tak znaczna
i łatwiej by się rozmawiało – stwierdzi−
ła. Tutejszych związkowców wspierał tak−
że przewodniczący zarządu okręgu ZNP,
Andrzej Ujejski. Swoje opinie wyraziła
również Lidia Rzeszutko z Państwowej
Inspekcji Pracy.
Problem z realizacją Karty nie dotyczy
tylko samego Brzeska. – Skala tego zja−
wiska jest ogólnopolska, ale musimy to
w jakiś sposób rozwiązać. Oczywiście, trze−
ba zwrócić uwagę na poczynione pewne
rozwiązania w kierunku poprawy jakości
nauczania: podział na grupy językowe,
zatrudnianie młodych stażystów w za−
mian za eliminowanie pracy nauczycieli
w godzinach ponadwymiarowych, funkcjo−
nowanie świetlic i stołówek, dożywianie
uczniów, remonty oraz wiele innych. To
wszystko powoduje, że subwencja oświa−
towa nie wystarcza – uważa burmistrz

Jan Musiał. – Skąd wziąć te pieniądze,
bądź kosztem czego? – pytał retorycznie.
– Będę interweniował u parlamentarzy−
stów, by ten system lepiej funkcjonował.
Patową sytuację doskonale rozumie wi−
zytator Lidia Głowacka: – W efekcie tych
roszczeń najwięcej stracić mogą dzieci,
które „zginą” w 35−osobowych klasach o ni−
skim standardzie nauczania. Widzę ol−
brzymią dbałość gminy o działanie szkół.
Opisuję to w raportach. Istnieje tu jasna
polityka kadrowa. Na przestrzeni kilku
lat dwie szkoły miały po kilkunastu sta−
żystów. Doceniam również troskę o dzie−
ci niepełnosprawne i tworzenie klas in−
tegracyjnych.
– Pragnę podkreślić, że wypełnienie posta−
nowień Karty Nauczyciela będzie możli−
we, jednak przede wszystkim kosztem dzie−
ci. Warto się więc zastanowić nad fminu−
sami tych decyzji – twierdzi wiceburmistrz
Krzysztof Bigaj, odpowiedzialny w gmi−
nie za sprawy oświatowe.
Z wielu badań wynika, iż 80 procent pol−
skich gmin ma niedoszacowane subwencje
oświatowe, płynące z budżetu ministerstwa.
Brak środków powodują głównie inwesty−
cje czynione dla poprawy komfortu naucza−
nia. Niebagatelny wpływ ma na to także
znaczne rozproszenie placówek oświatowych.
Jednak włodarze gminy Brzesko na razie
nie chcą myśleć o likwidacji jakiejkolwiek
placówki. Podczas ostatniego spotkania pod−
jęto decyzję o wypracowaniu najrozsądniej−
szego kompromisu, by zarówno nauczyciele,
jak i uczniowie nie musieli z tego powodu
narzekać na pogorszenie warunków kształ−
cenia. W rozmowy włączy się także komisja
oświaty działająca przy Radzie Miejskiej,
co zadeklarowała już jej przewodnicząca
Barbara Stachowicz.

(w)

W PRZEDDZIEŃ Święta Edukacji
w Urzędzie Miejskim w Brzesku odbyła
się uroczysta akademia, w której wzięli
udział nauczyciele z wszystkich placówek
oświatowych, funkcjonujących na terenie
gminy. 23 osoby otrzymały akty nomina−
cyjne na nauczyciela mianowanego. Tra−
dycyjnie też burmistrz Brzeska Jan
Musiał uhonorował wyróżniających się
wychowawców specjalnymi nagrodami.
Otrzymali je następujący pedagodzy:
Dorota Bałut (SP – Bucze), Joanna Biel
(Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku),
Urszula Brachuc (SP – Jasień), Wan−
da Cyganik (SP nr 2 w Jadownikach),
Helena Filip (Publiczne Gimnazjum nr
1 w Brzesku), Maria Kieć (SP nr 2
w Brzesku), Elżbieta Krzyżak (Publicz−

Nagrodzeni nauczyciele

O KOLEJNE TRZY PRACOWNIE
komputerowe wzbogaciły się szkoły
z naszej gminy. W ramach realizacji mi−
nisterialnego projektu „Pracownia
w szkole” wyposażenie komputerowe
otrzymały: Szkoła Podstawowa w Mo−
krzyskach oraz „dwójka” i „trójka” z
Brzeska. Każda z wymienionych placó−
wek dostała zestawy komputerowe o
wartości 35.600 złotych.
– W zestawie znajduje się 10 w pełni
wyposażonych i oprogramowanych kom−
puterów stacjonarnych, 1 laptop oraz
1 projektor cyfrowy – wylicza Józef
Cierniak, naczelnik Wydziału Eduka−
cji, Kultury i Sportu.
Warto zaznaczyć, że wytypowane szko−
ły musiały spełnić pewne warunki, by
sprzęt otrzymać. Przede wszystkim na−
leżało odpowiednio przygotować po−
mieszczenie na taką pracownię oraz
przeszkolić na specjalnych kursach na−
uczycieli. – Z pomocą przyszła Gmina.
– wyjaśnia wiceburmistrz Brzeska,
Krzysztof Bigaj. – Przeznaczyliśmy na
ten cel 30 tysięcy złotych. Mamy jed−
nak świadomość, jak ważna, wręcz nie−
zbędna, jest to inwestycja w dzisiejszej
szkole. Dlatego też Gmina nie szczę−
dzi wysiłków, by w podobne pracownie
wyposażyć kolejne szkoły. Czynimy sta−
rania, by w następnej kolejności były
to szkoły w Jadownikach, Porębie Spyt−
kowskiej i Szczepanowie. Najprawdo−
podobniej plany te zostaną zrealizowa−
ne już na początku przyszłego roku –
dodaje wiceburmistrz.          (m)

Komputery w szkołach

ne Przedszkole nr 9 w Brzesku), Bożena
Martyna (SP – Sterkowiec), Maria Ob−
ruśnik (Publiczne Przedszkole nr 4
w Brzesku), Tadeusz Olchawa (SP nr 2
w Brzesku) Grażyna Pleśniarska−
Gwizdała (SP nr 3 w Brzesku), Bogu−
miła Sala (Szkoła Podstawowa w Okoci−
miu) i Radosław Szewczyk (Publiczne
Gimnazjum nr 2 w Brzesku).
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

GMINNE SZKOŁY

Nagrodę odbiera Grażyna Pleśniarska−
Gwizdała ze SP nr 3 w Brzesku.
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ROZSTRZGNIĘTO III EDYCJĘ kon−
kursu „Mój Piękny Ogród”. W szranki
stanęli właściciele prywatnych posesji,
którzy postanowili gustownie urządzić
otoczenie swych domów. Komisja konkur−
sowa miała nie lada problem z wyłonie−
niem zwycięzcy i w efekcie wyróżniła
wszystkich jego uczestników.

Wygląd ogrodów oceniany był przez cały
lipiec i sierpień. Pod uwagę brano m.in.
pomysłowość, dobór elementów małej
architektury, posadzoną roślinność. Cie−
szy fakt, iż do konkursu z roku na rok
zgłasza się coraz większa liczba uczest−
ników. W ciekawy sposób zagospodarowy−

Mój piękny ogród

OSIĄGNIĘCIA BRZESKICH samorzą−
dowców w pozyskiwaniu środków unijnych
na kosztowne inwestycje odbiły się w kra−
ju na tyle głośnym echem, że z naszych
doświadczeń chce korzystać coraz więcej
gmin i miast. Tylko w ostatnich dwóch ty−
godniach w Urzędzie Miejskim w Brze−
sku gościli przedstawiciele
samorządów Oświęcimia
i Dzierżoniowa. – Były to
dla nas bardzo owocne spo−
tkania, bo nie tylko prze−
cież przekazywaliśmy na−
szą wiedzę na temat skła−
dania wniosków o dotacje
unijne, ale także mieliśmy
możliwość zapoznania się
z tym, jak radzą sobie z in−
nymi problemami gdzie in−
dziej – mówi Rafał Najda−
ła, kierownik Biura Promo−
cji i Rozwoju Miasta
w Urzędzie Miejskim. – To obopólna ko−
rzyść i z pewnością nasze kontakty i wy−
miana doświadczeń nie skończą się na
jednym spotkaniu.
Urząd Miejski w Oświęcimiu reprezen−
tował wiceprezydent Gerard Madej, na−

Dzierżoniów podgląda...

Do redakcji nadszedł list grupy miesz−
kańców Brzeska, którzy zwracają się z
apelem o nieblokowanie prac, związa−
nych z adaptacją ulicy Leśnej pod drogę
łączącą budowaną autostradę A 4 z mia−
stem. Oto fragmenty tego listu:

My, niżej podpisani, mieszkańcy Brzeska, za−
niepokojeni protestami mieszkańców ulicy
Leśnej, apelujemy o rozsądek i nieutrudnia−
nie realizacji prac przy zjeździe z autostrady.
Ten zjazd leży w interesie nas wszystkich −
mieszkańców Brzeska i całej gminy. Nie ma
innego wyjścia, musi on przebiegać ulicą Le−
śną. Dziwimy się, że Burmistrz Brzeska i wła−
dze Gminy napotykają na takie problemy,
skoro ten zjazd planowano od dawna. Co wię−
cej, musi on połączyć drogę wojewódzką, pro−
wadzącą na północ do miejscowości Górka,
gdzie zbudowano most na Wiśle kosztem ok.
24 mln zł. Do tej pory wykorzystywany on jest
w minimalnym stopniu. Nowa droga woje−
wódzka musi w końcu być zrobiona tak, jak
była zaplanowana − z wylotem na drogę E 4.
Co ciekawe, wójt Gminy Szczurowa, Pan Za−
lewski, już wytyczył trasę na swym terenie i
nie miał żadnych trudności z mieszkańcami
Gminy. Ma je natomiast Pan Burmistrz Jan
Musiał i Dział Inwestycyjny z mieszkańcami
ulicy Leśnej. Apelujemy więc do mieszkań−
ców w/w ulicy, by zaprzestali protestów, bo nie
mają racji. Przecież na zebraniu osiedlowym,
zorganizowanym w sierpniu w Szkole Pod−
stawowej nr 2 z władzami Gminy i kierownic−
twem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, dokładnie wyjaśniono, dlaczego
niemożliwe jest poprowadzenie zjazdu z auto−
strady inną drogą. Przy ulicy Leśnej znajduje
się zaledwie parę domów parterowych, a bliżej
toru kolejowego nie ma ich wcale. Przecież
władze Powiatu i Gminy nie zrobią tylko dla
wygody mieszkańców ul. Leśnej wiaduktu w
odległości dwóch kilometrów od toru kolejo−
wego do trasy E 4. (...) Uważamy, że wszystkie
partie Brzeska − prawicy   i lewicy − powinny
pomóc władzom Miasta i Powiatu, by jak naj−
szybciej rozwiązać ten problem. Tymczasem
obserwujemy z niepokojem rozmaite krytyki
ze strony Przewodniczącego Ligi Polskich Ro−
dzin − Jerzego Topolskiego, Pana Krzysztofa
Dudzińskiego z Platformy Obywatelskiej,
Edwarda Czesaka − pełnomocnika Prawa i
Sprawiedliwość, czy Radnego Wojewódzkie−
go Czesława Kwaśniaka. (...)
Owszem, można krytykować władze Gminy i
Powiatu, ale kierujmy się sprawiedliwością i
obiektywizmem. Dlatego raz jeszcze apelujemy
o zaprzestanie protestów i włączenie się do po−
mocy w realizacji drogi od Wisły w miejscowości
Górka do trasy E 4 w Brzesku. Innego wyjścia
po prostu nie ma. Ta droga musi powstać. (...)

W imieniu apelujących podpisał
Włodzimierz Gibes

wane są nie tylko przydomowe trawniki,
ale także otoczenie posesji – skarpy, rowy
melioracyjne. Ma to olbrzymi wpływ na
poprawę estetyki tych terenów, które nie−
gdyś pozostawały zaniedbane.
Nagrody w konkursie „Mój Piękny Ogród
2004”, ufundowane przez Urząd Miejski,
otrzymali: Krystyna Stec (Brzesko),
Agnieszka Cisak (Mokrzyska), Zofia Tom−
czyk (Szczepanów), Krystyna Lechowicz
(Mokrzyska), Józefa Migdał (Mokrzyska),

Cecylia Słowik (Mokrzy−
ska), Bogumiła Kośmider
(Mokrzyska), Janina Kieć
(Brzesko), Grażyna Pękala
(Poręba Spytkowska), Hele−
na Skurnóg (Okocim), Kry−
styna Stolińska (Poręba
Spytkowska), Lucyna
Duch (Poręba Spytkowska),
Elżbieta Brzyk (Okocim),
Barbara Karaś (Poręba
Spytkowska), Aldona Gica−
la (Poręba Spytkowska),
Ewa i Marek Stępień (Po−
ręba Spytkowska), Anna
Niedzielska (Bucze), Maria
Kurtyka (Szczepanów) oraz

Lucyna Duch (Okocim).
W składzie komisji oceniającej znalazły
się: Grażyna Filip z Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Maria
Gładysz z Miejskiego Ośrodka Kultury
oraz Dorota Wąsik i Maria Zachara
z Urzędu Miejskiego w Brzesku.    (IW)

tomiast na czele delegacji z Dzierżonio−
wa stał wiceburmistrz Tomasz Smo−
larz, który także nie krył zadowolenia ze
spotkania z brzeskimi samorządowcami:

– Oczywiście, najbardziej interesowaliśmy
się tym, jak Brzesko radzi sobie w pozy−
skiwaniu środków z funduszy europejskich.
Jesteśmy pod wrażeniem operatywności
tutejszych samorządowców – z uznaniem
mówił wiceburmistrz Smolarz...       (m)

Głos w sprawie zjazdu

List do redakcji

Nagrodzeni w konkursie w komplecie. Fot. I. Węglowski

Goście z Dzierżoniowa
u burmistrza Brzeska
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– Wciąż realizujemy remonty i adapta−
cje na oddziałach i w poradniach. Duża
ich część została już przystosowana dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wspomnę tu tylko o oddziale interni−
stycznym, rehabilitacji, sali intensyw−
nego nadzoru neurologicznego. Posia−
damy też jedną z najlepszych pracow−
ni analitycznych i laboratorium, będące
pod ciągłą kontrolą, co pozwala nam
zagwarantować wysoką jakość wykony−
wanych badań – wymienia dyrektor SP
ZOZ, Józefa Szczurek. – Mamy już
gotowe projekty remontu oddziału ane−
stezjologii i intensywnej terapii wraz
z blokiem operacyjnym. Po moderniza−
cji pomieszczenia te będą spełniać
wszelkie wymogi i aktualne przepisy.
Szukamy jednak źródeł sfinansowania
tego projektu. Potrzebny jest kolejny
milion złotych – dodaje dyrektorka.
Dokończenia wymaga również remont
oddziału pediatrycznego. Prace podzie−
lono na trzy etapy, z czego pierwszy już
ukończono. Wykonano gruntowną prze−
budowę wnętrz. Zadbano także o este−
tykę, m.in. wzbogacając ściany o kolo−
rowe malunki, których autorką jest ab−

Szpital zmienia oblicze

solwentka ASP Małgorzata Cichoń
z Zakrzowa. Wydano dotychczas 180 tys.
zł. – Jest to nasz wkład, starostwa
powiatowego oraz sponsorów. Pierwszy−
mi darczyńcami była ekipa serialu „Na
dobre i na złe”. Wówczas, w trakcie kon−
certu i licytacji, zgromadzono 18 tysię−
cy złotych, co stanowiło dla nas zachę−
tę do dalszego poszukiwania środków
– cieszy się Józefa Szczurek. – Jeste−
śmy wdzięczni osobom, które pomogły
wtedy zorganizować tę imprezę.
Szpital zmaga się teraz z nowym pro−
blemem. Placówkę trzeba dostosować
do wymogów przeciwpożarowych. – Cią−
ży na nas obowiązek zainstalowania
sygnalizacji pożarowej, podzielenia
obiektu na strefy bezdymne. 20−letni
budynek szpitalny nie posiada takiego
systemu. Zgodnie z projektem trzeba
wydać na ten cel 400 tysięcy zł – doda−
je szefowa szpitala.
Największą inwestycję stanowi jednak,
przeprowadzana właśnie, termomoder−
nizacja obiektu. Obecnie powstaje no−
woczesna kotłownia, wybudowano nowe
ciągi ciepłownicze. Następnym etapem
będzie wymiana grzejników i okien na

Od kilku lat sukcesywnie realizowany jest program modernizacji brzeskiego
Szpitala Powiatowego im. Ludwika Rydygiera. Sztandarową inwestycją było
uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego kosztem 1,2 mln. zł. Jednak
w ostatnim czasie równie dużo udało się zrobić także na innych oddziałach,
a wszystko to pomimo mizerii finansowej, z jaką boryka się służba zdrowia.
Z końcem września Oddział Dziecięcy szpitala wzbogacił się o nowy Odcinek
Obserwacyjny. Otwarcie estetycznych i funkcjonalnych sal wyposażonych w no−
woczesny sprzęt medyczny było możliwe dzięki pomocy wielu sponsorów, wśród
których nie zabrakło Urzędu Miejskiego i Burmistrza Brzeska oraz MPEC...

oddziałach oraz zewnętrzne ocieplenie
ścian. Szacuje się, że SP ZOZ po za−
kończeniu tych prac będzie mógł zaosz−
czędzić do 40 procent na kosztach ogrze−
wania. Ma to niebagatelne znaczenie
w sytuacji, gdy aktualnie szpital płaci
za media 250 tys. zł miesięcznie.
Mimo zadłużenia, sięgającego 6 mln
złotych, brzeska placówka radzi sobie
nieźle. Wypłacono wynagrodzenia wy−
nikające z ustawy „203”, na bieżąco re−
gulowane są także zobowiązania wo−
bec ZUS i Urzędu Skarbowego. Zadłu−
żenie w dużej mierze jest wynikiem
prowadzonych inwestycji. Zasada jest
bowiem prosta – pieniądze z Narodo−
wego Funduszu Zdrowia są przeznacza−
ne na działalność bieżącą, natomiast
z finansowaniem inwestycji szpital
musi sobie radzić sam.
Potrzeby jednak z roku na rok są coraz
większe. – Odczuwamy pewne braki
w zakresie sprzętu medycznego. Ko−
nieczne są nowe zakupy, aby wymienić
zużytą aparaturę oraz „dosprzętowić”
oddziały i pracownie. Składaliśmy wnio−
sek o dofinansowanie tego typu inwe−
stycji ze ZPORR, ale nie udało się nam
pozyskać środków w pierwszej transzy.
Będziemy jednak walczyć nadal – mówi
wicedyrektor ds. lecznictwa, Krzysztof
Rembiasz.
Pierwsze efekty tej walki są już wi−
doczne. W szpitalu funkcjonuje tomo−
graf komputerowy, nowe aparaty EKG
oraz wiele innych. Nie mniej ważne jest
samopoczucie pacjenta. Chory przeby−
wając w czystych, kolorowych i funkcjo−
nalnych pomieszczeniach na pewno ma
szanse na szybszy powrót do zdrowia...
Temu m.in. służą prowadzone nieustan−
nie prace modernizacyjne.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

16 PAŹDZIERNIKA Samodzielny Pu−
bliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brze−
sku zorganizował po raz pierwszy Powia−
towy Dzień Zdrowia. W tym dniu lekarze
brzeskiego szpitala udzielali bezpłatnych
porad w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej, jak również: neurologii, kar−
diologii, reumatologii, okulistyki. Przepro−
wadzano także pomiar poziomu ciśnie−
nia tętniczego, glukozy, cholesterolu. Pro−
wadzono także w ramach profilaktyki
w Poradni Ginekologiczno−Położniczej
naukę samobadania piersi. Łącznie
udzielono 241 porad.
Akcje przeprowadzili w październiku tak−
że lekarze NZOZ „Medyk” w Szczurowej
i SP ZOZ w Borzęcinie. Kolejne przewi−
dziano w listopadzie.

Dzień Zdrowia

Dyr. Józefa Szczurek:
− Nasz szpital

gwarantuje wysoką
jakość oferowanych
usług medycznych.
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PODSUMOWANO tegoroczną
akcję „Sprzątania Świata”. Wzię−
ło w niej udział 2445 uczniów ze
wszystkich szkół z terenu Gminy
Brzesko oraz Osiedla Okocim−
skiego. Zebrano łącznie 555 wor−
ków z odpadami komunalnymi.
Warto dodać, że w trakcie „sprzą−
tania” prowadzona była segrega−
cja odpadów z podziałem na pa−
pier, plastik, szkło i metal.

OD GRUDNIA w powiecie brze−
skim powinny już funkcjonować
dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Prowadzone są rozmowy w spra−
wie utworzenia takiej placówki
w Zawadzie Uszewskiej. Obok
powiatu, prowadzeniem ośrodka
ma się zająć stowarzyszenie „Po−
mocna Dłoń” z Gnojnika.

OKOCIMSKI Klub Sportowy
w dalszym ciągu będzie admini−
strował płatnymi parkingami
w Brzesku. Miasto rozważało moż−
liwość przejęcia tego zadania, jed−
nak zbyt duże obciążenia finanso−
we, wynikające z konieczności za−
trudnienia parkingowych, skłoniły
władze do ponownego podpisania
umowy z OKS−em, tuż po wygra−
nym przez niego przetargu.

UCZESTNICY WARSZTATÓW
Terapii Zajęciowej w Brzesku wzięli
udział w Krakowskich Spotka−
niach Artystycznych „Gaudium”,
które odbywały się w Nowohuckim
Centrum Kultury. W konkursie pla−
stycznym pierwsze miejsce zajęła
praca Wojciecha Warchała. Był to
obraz malowany na płótnie, zaty−
tułowany „Świnka”.

NIEWYKLUCZONE, że jeszcze
w tym roku zostaną dokończone pra−
ce nad statutem Fundacji Akade−
mii Götza. Z końcem października
nad projektem dokumentu deba−
towały obie rady − miejska i powia−
tu. W spotkaniu uczestniczył także
prezes zarządu Instytutu Lecha
Wałęsy − Piotr Gulczyński. Omówio−
no kolejne szczegóły zapisów, głów−
nie dotyczące kwestii własnościo−
wych kompleksu pałacowo−parko−
wego oraz celów, do jakich będzie
wykorzystywany odrestaurowany
obiekt. Prezes Gulczyński uwzględ−
niwszy postulaty radnych w najbliż−
szym czasie przedstawi ostatecz−
ny projekt statutu fundacji.

Rywalizowali strażacyNA STADIONIE W RYLOWEJ, w gmi−
nie Szczurowa, odbyły się, III Sporto−
wo−Pożarnicze Zawody Jednostek
OSP z terenu powiatu brzeskiego.
Wzięły w nich udział 34 drużyny, w tym
dziewięć kobiecych.
Rywalizacja strażaków ochotników obej−
mowała dwie konkurencje: ćwiczenie bo−
jowe oraz sztafetę pożarniczą 7 x 50 m
z przeszkodami. W klasyfikacji generalnej
dobrze wypadli przedstawiciele gminy
Brzesko. W kategorii chłopców w wieku 15−
18 lat na pierwszym miejscu uplasowała
się OSP Jadowniki, wyprzedzając Dębno
i Wolę Dębińską, natomiast na piątej po−
zycji ukończyli zawody druhowie ze Szcze−
panowa. W ekipie seniorów do końca to−
czyła się rywalizacja o cenne punkty. Osta−
tecznie zwyciężyli strażacy z Dębna przed
Wolą Dębińską i Jadownikami.
Organizatorem zawodów była Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Brzesku oraz Zarząd Oddziału Powiato−

wego Związku Ochotniczych Straży Pożar−
nych RP w Brzesku. Fundatorem nagród
w postaci sprzętu pożarniczego było Staro−
stwo Powiatowe w Brzesku oraz Biuro Te−
renowe Związku OSP w Tarnowie. Komi−
sję sędziowską stanowili natomiast funk−
cjonariusze Komendy Powiatowej PSP
w Brzesku, a sędzią głównym zawodów był
mł. kpt. Dariusz Sosin z Komendy Powia−
towej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.  (w)

OPRÓCZ WIELKICH gminnych in−
westycji, związanych m.in. z budową
kanalizacji opadowej i ściekowej,
trwają prace, bezpośrednio wpływa−
jące na estetykę miasta i wygodę
mieszkańców. W kilku punktach
Brzeska modernizuje się sukcesyw−
nie kolejne odcinki chodników. Podob−
nie w Okocimiu i Mokrzyskach. W
samym centrum miasta natomiast
zakończono renowację fragmentu za−
bytkowego muru otaczającego Kościół
pw. św. Jakuba. Prace polegały na od−
słonięciu kamienia, który kiedyś po−
kryto tynkiem oraz przywrócenia kon−
strukcji pierwotnego wyglądu. Istot−
nie, teraz prezentuje się jak 100 lat
temu. Po takich chodnikach i w ta−
kim otoczeniu naprawdę przyjemnie
pospacerować...

Aż chce się iść...

Nowe chodniki w Okocimiu i Brzesku.
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opularna szkoła „Na Zielonce” skończyła 35 lat. Uroczystości przebiegały z wielką
pompą, godną szacownego Jubilata. Licznie zjechali do Brzeska pierwsi absolwenci

Technikum Mechaniczno−Elektrycznego, pedagodzy, z pierwszym dyrektorem
placówki – Józefem Paczyńskim na czele. Uroczystości uświetnili też goście
z zagranicy.  Obchody jubileuszowe obecnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 rozpoczęły międzynarodowe rozgrywki w piłce siatkowej, w których wzięła
udział drużyna szkolna oraz zespoły ze Szkoły Średniej Elektrotechnicznej
w Popradzie−Matejowcach, Friedrich−Wilhelm−von−Steuben−Gesamtschule
w Poczdamie i Lwowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej Serwisu Restauracyjnego

i Turystyki. Zwyciężyła ekipa z Brzeska, przed Słowakami i zespołem niemieckim.
Następnego dnia, 14 października w kościele św. Jakuba odprawiono mszę św.

w intencji szkoły. W akademii w kinie „Bałtyk”, oprócz uczniów, nauczycieli i dyrekcji wzięli
udział zaproszeni goście: byli dyrektorzy, emerytowani pracownicy, sponsorzy, absolwenci,

przedstawiciele władz Brzeska, powiatu oraz szkolnych. W budynku szkoły zaprezentowano
wystawę, dokumentującą osiągnięcia i historię placówki... Do licznych gratulacji i życzeń, jakie
w tamtych dniach płynęły na ręce Jubilata, dołącza się redakcja BIM−u.

35 LAT
SZKOŁY „NA ZIELONCE”

35 LAT
SZKOŁY „NA ZIELONCE”



Egzekutywa zaakceptowała
– Ja wcale nie chciałem być dyrektorem –
opowiada pan Józef. Do pracy w Brzesku
skierowało go krakowskie kuratorium,
a zaakceptowała ówczesna miejscowa eg−
zekutywa partyjna. – Przede mną było
pięciu kandydatów z Brzeska i okolic. Oni
odpadli, a mnie zatwierdzili – wspomina.
Nie było łatwo przeprowadzić nabór w sy−
tuacji, gdy budynek był praktycznie w sta−
nie budowy. Pomieszczenia na egzaminy
wstępne udostępnił dyrektor Technikum
Ekonomicznego – Franciszek Bal. Jego
pracownicy sprawdzili też prace. Na „Zie−
lonce” brakowało kadry. Nauczyciele przy−
jeżdżali z różnych stron Polski. – Oni nie
mieli gdzie mieszkać. Na własne ryzyko
dałem im niewykorzystane pomieszczenia
w szkole – wspomina Józef Paczyński.
Kandydatów do pracy w administracji
zaproponował Franciszek Bal spośród
swoich absolwentek.

Dodatkowe wakacje
Rok szkolny rozpoczynano w kinie, bo−
wiem budynki wciąż nie nadawały się do
użytku. – Poprosiłem uczniów, by przy−
szli za dwa tygodnie – mówi mój rozmów−
ca. Po tym czasie stawili się wszyscy.
Jednak klasy stały puste. Całe wyposa−
żenie i sprzęt zdeponowano w magazy−
nach browaru. Młodzież zaskoczyła na−

Honor  dyrektora
uczycieli. – Pani wie, jak oni się wtedy
wzięli do pracy! Wszystko znieśli na ple−
cach! – z podziwem opowiada Paczyń−
ski. Jedynymi pomocami naukowymi
były tablice i kreda. Wyszukiwaniem po−
trzebnych rzeczy zajęli się dopiero na−
uczyciele. – Sam bym sobie nie dał rady,
gdyby nie moi koledzy: Kazimierz Orle−
wicz, Franciszek Ruchała, Jan Gibała –
wylicza były dyrektor.
Inż. Paczyński pierwszy pojawiał się
w szkole. Nikt się nie spóźniał. – Uczeń
nie śmiał wejść bez tarczy – wspomina.
Czasem obserwował, jak młodzież przy−
szywała je sobie szybko za ogrodzeniem.
Obowiązywały też mundurki i czapki.
Mimo tych wymagań, w sytuacjach kon−
fliktowych dyrektor zawsze stawał w obro−
nie ucznia. – Nieraz na radach pedago−
gicznych zarzucali mi, że jestem „dobrym
wujkiem” – opowiada.

Między wójtem a plebanem
Po rozpoczęciu nauki pan Józef zastał
przed szkołą beczkę z ozdobną rośliną.
Wiedział, iż to znak od proboszcza. – To
znaczyło, że chciał ze mną żyć w zgodzie.
Dobre stosunki utrzymywał też z partyj−
ną egzekutywą. – Żonglowałem między
sekretarzem a Kościołem −komentuje. Aż
wreszcie ta lina dyrektora−linoskoczka
zaczęła się rwać.

– Nieraz w tym swoim pokoju odwracałem
się do ściany i sobie zapłakałem – wspomi−
na dyrektor Paczyński. Na skutek nara−
stających intryg przeprowadzono gruntow−
ną kontrolę. Kurator Bazia ocenił szkołę
na „dostateczny”. Dyrektor nie zgodził się
z taką oceną. Swojemu zastępcy pozosta−
wił upoważnienie do prowadzenia placów−
ki. Wrócił do swojej rodziny, do Krakowa.
Po wizycie u lekarza otrzymał urlop dla
poratowania zdrowia. Tymczasem w szko−
le narastało wrzenie. Nauczyciele pod kie−
runkiem Jana Gibały interweniowali w mi−
nisterstwie. Okazało się, że władze central−
ne oceniły szkołę znacznie wyżej. Dyrektora
poproszono o powrót. Ten jednak nie na−
stąpił. W wieku 58 lat, po niemalże 10 la−
tach prowadzenia Zespołu Szkół Mecha−
niczno−Elektrycznych w Brzesku, Józef Pa−
czyński odszedł na emeryturę.

Szkoła doskonała!
Kiedy po latach dokonuje rozrachunków,
mówi: – Stworzyłem placówkę doskona−
łą. Ludzie chętnie chodzili do pracy. Nie
bałem się ryzyka. Ale zawsze byłem uczci−
wy. Nikomu nie zrobiłem krzywdy.
Co było największym osiągnięciem? – To,
że w ogóle tę szkołę uruchomiłem – komen−
tuje i natychmiast dodaje, powtarzając:
– Stworzyłem zespół doskonały. Mierni−
kiem sukcesu jest dla byłego dyrektora
fakt, iż 90 procent jego uczniów, ubiega−
jących się o przyjęcie na studia, otrzyma−
ło indeksy. Miał odwagę iść własną dro−
gą. – Nie słuchałem tego, co oni mi kazali
– mówi. Nie pozwolił na kolektywne pi−
sanie przez młodzież życzeń noworocz−
nych do Breżniewa. Sprzeciwiał się wszel−
kim absurdom. Dzień Wyzwolenia, wbrew
państwowemu, styczniowemu terminowi,
świętował wraz z pracownikami i ucznia−
mi 9 maja. – Przyszedłem z przemysłu.
Nigdy nie myślałem, że będę nauczycie−
lem. Ale życia nie zmarnowałem – podsu−
mowuje Józef Paczyński. – Trochę serca
w Brzesku zostawiłem.

Traumatyczne doświadczenia pobytu w Auschwitz uczyniły
z Józefa Paczyńskiego rycerza niezłomnego.

Kiedy obejmował stanowisko dyrektora Technikum
Mechaniczno−Elektrycznego i Zasadniczej Szkoły

Zawodowej na „Zielonce” zastał gołe ściany.
Gdy odchodził na emeryturę, pozostawił świetnie

funkcjonującą szkołę.

W ramach 5−letniego planu rozwoju ziemi brzeskiej
na lata 1966−1970, kosztem 40 mln przy ul. Piastow−
skiej powstają budynki Technikum Mechaniczno−Elek−
trycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1969/1970
1 IX – otwarcie Technikum o specjalności: budowa
maszyn, elektromechanika ogólna, Zasadniczej Szkoły
Zawodowej (ślusarz−mechanik, ślusarz narzędziowy,
tokarz, elektromechanik) i przeniesionej z Liceum Eko−
nomicznego Szkoły Zasadniczej Dokształcającej. Na sta−
nowisko dyrektora zostaje powołany Józef Paczyński.
Działają: Związek Młodzieży Socjalistycznej, ZHP, To−
warzystwo Przyjaźni Polsko−Radzieckiej, Samorząd
Szkolny, Sekcja Turystyki i SKS, Liga Obrony Kraju.
Zajęcia praktyczne odbywają się w Fabryce Opako−
wań Blaszanych, browarze i w przystosowanych do
tego salach lekcyjnych.
2 IX – inauguracja roku szkolnego w kinie „Bałtyk”.
Naukę rozpoczęło 457 uczniów. Przewodniczącym Ko−

mitetu Rodzicielskiego został Stanisław Musiał. Funk−
cjonuje 10 sal lekcyjnych, 15 pracowni przedmioto−
wych i 1 sala gimnastyczna. Zakładem opiekuńczym
zostaje Fabryka Opakowań Lekkich „Opakomet”.
6 I – do użytku zostaje oddany internat na 288 miejsc.
W ramach pomocy dla krajów trzeciego świata z Tu−
nezji przyjeżdżają 24 osoby. Uczą się języka, matema−
tyki, fizyki i chemii.

1970/1971
3 IX – otwarcie, jeszcze niekompletnie wyposażo−
nych, warsztatów szkolnych.

1971/1972
Szkoła otrzymuje imię Bohaterów Westerplatte. Okolicz−
nościowy sztandar funduje FOB.
14 I – placówkę odwiedzają obrońcy Westerplatte:
mjr Jan Gryczman, mjr Henryk Pająk, komandor
Jerzy Pawłowski oraz uczestnik walk II wojny świato−
wej – mjr Rudolf Burzycki.35
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e 19 V – zapada decyzja o utworzeniu Technikum Me−
chanicznego po ZSZ, specjalność: budowa maszyn.
VI – pierwszy rocznik ZSZ kończy naukę.

1972/1973
XII – na płycie boiska młodzież urządza ogólnodo−
stępne lodowisko.

1973/1974
6−8 V – pierwsza matura. Do egzaminów przystę−
puje 38 uczniów V E i 32 z V M.
25 VII – Szkoła otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Me−
chaniczno−Elektrycznych w Brzesku
1974/1975
Józef Gajda, laureat finału Olimpiady Wiedzy Tech−
nicznej, bez egzaminów wstępnych zostaje przyjęty
na krakowską AGH.

1976/1977
1 IX – dyrektorem szkoły zostaje Anna Kupiec.



19

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYlistopad 2004

Pani Jasieńko,
jak minął dzień?

– Jak to się stało, że trafiła Pani
do pracy w Brzesku?
– W 1968 roku skończyłam studia
w krakowskiej WSP i w kuratorium
podpisałam umowę o pracę w Techni−
kum Mechaniczno−Elektrycznym
w Brzesku. Pod koniec wakacji przy−
jechałam tu z odległej Świdnicy, by
zlokalizować miejscowość i szkołę.
Pod wskazanym adresem zastałam
budynek. Duży – owszem, ale w sta−
nie... surowym. Wokół księżycowy kra−
jobraz – pełno błota, sterty materia−
łów budowlanych i wąskie deski, któ−
re służyły za kładki dla pieszych.
Napotkany robotnik powiedział mi:
”Dziecko! I za rok ta szkoła nie bę−
dzie gotowa!” Miał rację. Przez rok,
dzięki przychylności Inspektora
Oświaty – Władysława Bodzionego,
pracowałam w Szkole Podstawowej nr
3. Często odwiedzałam teren budo−
wy – przyszłe miejsce pracy – i nie
myślałam wtedy, że to będzie moja,
ukochana na całe życie, szkoła. Pla−
nowałam mieszkać w Brzesku przez
trzy lata, a zostałam do dzisiaj...
– Jak wspomina Pani pierwsze dni
funkcjonowania szkoły?
– Pamiętam dzień pierwszej rady pe−
dagogicznej. W małej sali konferen−

cyjnej byli sami młodzi ludzie. Jedy−
nie pan dyrektor Józef Paczyński i po−
lonista Jan Gibała wydawali się oso−
bami bardzo „poważnymi”. Dzisiaj
wiem, że też byli młodzi, ale dla nas
stanowili wyrocznię. Dyrektor Paczyń−
ski już na pierwszym spotkaniu wpro−
wadził rodzinną atmosferę. Było nas
zaledwie 16 nauczycieli, w tym około
połowa podejmowała pracę po raz
pierwszy. Grono było pracowite,
otwarte na każdą nowość, wesołe, ko−
leżeńskie. Spędzaliśmy całe dnie
w szkole, by przygotować budynek
i sale do rozpoczęcia zajęć w połowie
września. Po rozpoczęciu roku w ki−
nie „Bałtyk” 2 września 1969 r. przez
dwa tygodnie z młodzieżą urządza−
liśmy naszą szkołę. Uczniowie przy−
chodzili bardzo chętnie i entuzja−
stycznie wykonywali zlecone prace.
Byli podobni do nas, młodych nauczy−
cieli. Może dlatego tak dobrze nam
się uczyło w pierwszych latach?
Z pierwszego roku pracy najlepiej pa−
miętam puste korytarze (było 6 klas,
uczyliśmy głównie na parterze) i tę
ciszę... nawet na przerwach, jakiej już
nigdy potem nie było... oraz głos dy−
rektora Paczyńskiego: „Pani Jasień−
ko, jak minął dzień?”

Janina Zając
uczy matematyki w Zespole

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
od początku istnienia placówki. Opowiada

o trudnych początkach szkoły...

– Proszę porównać ówczesnych
uczniów do obecnych.
– Czy teraz jest możliwe, by uczniowie
nosili tarcze? Kiedyś byli tacy dumni,
że chodzą do tej właśnie szkoły. Mło−
dzież była nieprawdopodobnie chłonna
wiedzy. Z klasami technikum można
było realizować w klasie maturalnej
program na poziomie pierwszego roku
studiów. Dotyczyło to nie tylko mate−
matyki, ale również fizyki. Przeglądam
czasami stare konspekty i myślę sobie:
„Te czasy już nie wrócą...” Czy dlatego,
że nie widzę swojej przyszłości tak ja−
sno i wyraźnie, jak kiedyś?
– Co się zmieniło w funkcjonowa−
niu szkoły na przestrzeni lat?
– Od tamtego czasu szkoła bardzo
się zmieniła. Jest mnóstwo młodzie−
ży i nauczycieli, zatrzęsienie kierun−
ków kształcenia, piękne pracownie,
odnowiony budynek, ale ja w chwi−
lach nostalgii wracam do tamtych
czasów z rozrzewnieniem. Tak wielu
z nas już nie ma w pokoju nauczy−
cielskim. A na zjazdach absolwentów
ta wspaniała młodzież to łysawi,
siwi i bardzo stateczni dyrektorzy,
prawnicy, inżynierowie. Swoje dzieci
przysyłają do nas, bo to też ich, uko−
chana szkoła na „Zielonce”.

1977/1978
23 XI – szkołę odwiedza Konsul Generalny ZSRR
w Krakowie – Anatol Gołubowicz.
16 IV – Eugeniusz Multan i Stanisław Brzęk zajmują II
miejsce w centralnym finale VI Olimpiady Elektrycznej.

1978/1979
Praca końcowa Andrzeja Kaima i Władysława Pacho−
wicza otrzymuje wysoką lokatę w eliminacjach cen−
tralnych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. „Dzien−
nik Polski” odnotowuje: „...skonstruowali urządzenie
do obróbki zdjęć kolorowych. Po naświetleniu pozy−
tyw wkłada się do skrzynki, w której nieomal sam się
wywołuje”.
W szkole działają: Technikum i Liceum Zawodowe,
Technikum po ZSZ, Technikum dla Pracujących,
ZSZ, ZSZ dla Młodocianych Pracowników i Zasad−
nicza Szkoła Przyzakładowa Kombinatu Budowlane−
go w Tarnowie oraz filia Zasadniczej Szkoły Rolniczej
w Wojniczu.

1979/1980
15 X – medal dla szkoły za zasługi dla LOK−u.

1980/1981
28 X – w szkole konstytuuje się Komitet Założycielski
Organizacji Międzyszkolnej NSZZ „Solidarność”. Na
jego czele staje Kazimierz Orlewicz.
14 XII – 3 I – przerwa w nauce, spowodowana ogło−
szeniem stanu wojennego. W dziejach szkoły to je−
dyny rok bez studniówki. Nie było też ferii, gdyż
uczniowie musieli nadrabiać materiał.

1982/1983
Po raz pierwszy wprowadzono system dwuzmianowy.

26 V 1984 – po ciężkiej chorobie umiera  Anna Kupiec.
Stanowisko dyrektora obejmuje Stanisław Krzyżak.

1989/1990
Dyrektorem szkoły zostaje Władysław Bezpalko. 35
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e1991/1991
Stanowisko dyrektora obejmuje Mieczysław Kościelniak.

1991/1992
Bogdan Wójtowicz reprezentuje szkołę w Olimpia−
dzie Wiedzy Technicznej na szczeblu centralnym.

1993/1994
Z inicjatywy Józefa Chrabąszcza (emeryta, byłego
pracownika warsztatów szkolnych) i parafii św. Ja−
kuba, ks. dziekana Zygmunta Bochenka przy ZSME
powstaje Ochotniczy Hufiec Pracy.

1995 – otwarcie nowoczesnej stacji diagnostycznej
w warsztatach szkolnych.

1995/1996
16 II – Sławomir Brzeski zajmuje III miejsce w ogól−
nopolskim konkursie „Młodość. Trzeźwość. Sami
o sobie”, w dziedzinie reportażu.
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Szkoła „elastyczna”
Mój rozmówca miejsce pracy zna „od pod−
szewki”. Opuścił szkołę jako trzeci rocz−
nik od momentu jej powstania. Od tam−
tego czasu zmieniło się wiele. – Nie ist−
nieje specjalność budowa maszyn. Nie ma
naboru na elektromechanikę – wylicza.
Stanowisko objął na dwa lata przed wpro−
wadzeniem do szkół średnich reformy
edukacji. Zreorganizowano cały proces
kształcenia. Zwiększono liczbę godzin
przedmiotów ogólnych, obowiązkowy stał
się drugi język obcy. Pięcioletnie techni−
kum skrócono do 4 lat, liceum do 3, a nie−
których zawodów w Zasadniczej Szkole
Zawodowej uczy się tylko 2 lata. Rok
szkolny 2002/03 zaznaczył się utworze−
niem Technikum Budowlanego i liceum
profilowanego. Z dawnego Zespołu Szkół
Ekonomicznych przeniesiono Technikum
Gastronomiczne i Zasadniczą Szkołę Za−
wodową. Zadecydowała o tym rozwinię−
ta baza dydaktyczna „Zielonki”.
– Dzisiaj szkoła musi być elastyczna w do−
borze kierunków kształcenia. Musi istnieć
korelacja z potrzebami rynku pracy – mówi
dyr. Hajduga. – Jesteśmy małym powia−
tem, więc nie wszyscy absolwenci znajdą
tu pracę. Wielu wyjedzie. Trzeba ich przy−
gotować nie tylko do tej migracji, ale także
do szybkiej zmiany zawodu – dodaje. Taką
możliwość daje 3−letnie liceum profilowa−
ne. Tym, którzy nie rozpoczną studiów, daje
ono możliwość krótszej, bo tylko rocznej,
nauki w szkole policealnej. Dla absolwen−

Inżynierowie
i humaniści

Bogdan Hajduga pracuje w szkole na „Zielonce” od 17 lat. Najpierw był
nauczycielem, potem został powołany na stanowisko kierownika warsztatów
szkolnych. Od 1 września 2000 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku.

tów techników i liceów ogólnych trwa ona
dłużej – 2 lata. Ponadto, w celu zapewnie−
nia drożności kształcenia, powstanie wkrót−
ce liceum i technikum uzupełniające po ZSZ.

Efekty reformy
Reforma edukacji postulowała zniesie−
nie szkolnictwa zawodowego. Tymczasem
ma się ono jak najlepiej. W założeniach
80 procent uczniów miało przejść do
kształcenia ogólnego, a pozostałe 20 do
zawodowego. Początkowo te plany się
sprawdziły. Jednak teraz – zdaniem dyr
Hajdugi – proporcje równoważą się. –
Ktoś przecież musi mieć konkretny za−
wód, a tłumaczenie, że licea ogólne i stu−
dia to antidotum na bezrobocie, nie
sprawdza się – twierdzi. Dopiero po 12
latach będzie można powiedzieć, czy re−
forma spełniła oczekiwania.
W ostatnim czasie wiele zmian przeszły
także stare budynki szkolne. Ocieplono
ściany i dachy, położono tynki, otwarto
dwie sale komputerowe. Do dyspozycji
nauczycieli oddano dwa projektory mul−
timedialne. Dyrektor ZSP nr 2 wylicza
jednak dalsze potrzeby: – Wyposażenie
sal dla nowego kierunku – mechatroni−
ka, remonty i przygotowanie pracowni
przedmiotów zawodowych na warszta−
tach szkolnych, rozbudowa ośrodka eg−
zaminowania. Obecnie w szkole przepro−
wadza się jedynie egzamin z przygotowa−
nia zawodowego dla kucharzy małej
gastronomii. Chcemy uzyskać akredyta−

cję Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
dla wszystkich zawodów, w jakich kształ−
cimy – komentuje Bogdan Hajduga.

Humanistyczna swoboda
Ze szkoły o profilu technicznym wycho−
dzą pokolenia inżynierów i… humanistów.
Absolwenci „Zielonki” wybierają studia
historyczne, polonistyczne, teologiczne. –
Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak się
dzieje. Może to wpływ nauczycieli? – za−
stanawia się dyrektor.
W szkole wykłada 2 doktorów i 73 magi−
strów. Dwóch pracowników rozpoczęło stu−
dia doktoranckie, a 8 kształci się dodat−
kowo. 28 osób uzyskało stopień nauczy−
ciela dyplomowanego. Od 5 lat działa
liceum ogólnokształcące. Uczniowie mają
swobodny dostęp do Internetu w szkolnej
czytelni. Nawiązano współpracę z liceum
w Poczdamie, Średnią Szkołą Elektrotech−
niczną w Popradzie−Matejowcach na Sło−
wacji i Lwowską Wyższą Szkołą Serwisu
Restauracyjnego i Turystyki. Daje nam to
inne spojrzenie na metody kształcenia.
Poza tym, uczniowie wyjeżdżają, poznają
inne kraje, zawierają znajomości, poko−
nują bariery i uprzedzenia – tłumaczy
Bogdan Hajduga. – Kiedyś obowiązywały
mundurki, czapki, tarcze. Teraz mamy
większą demokratyzację życia szkoły –
wspomina z sentymentem...
Teksty o jubileuszu szkoły przygotowała

IWONA DOJKA
Fot:  Marek Kotfis

20 VI – Artur Sitko zdobywa I miejsce na Ogólno−
polskim Festiwalu Słowa w turnieju krasomówczym.

1996/1997
X – brak funduszy na ogrzewanie grozi zamknię−
ciem szkoły i zawieszeniem zajęć.
12 IV – Artur Sitko zajmuje III lokatę w VI Ogólno−
polskim Konkursie im. Wł. Broniewskiego.
19 IV – Szymon Węgrzyn bierze udział w ogólno−
polskim finale Olimpiady Wiedzy Religijnej.
VII – fala powodziowa nie oszczędza szkoły, warszta−
tów i internatu. Straty szacuje się na 700 tys. zł.

1997/1998
25 III – otwarcie nowej kotłowni olejowej. Koszt in−
westycji 750 tys. zł.

2000/2001
1 IX – funkcję dyrektora obej−
muje Bogdan Hajduga.
Po raz pierwszy uruchomio−
no oddział Liceum Ogólnego.

2002/2003
1 IX – zmiana nazwy placówki.
Teraz jest to Zespół Szkół Po−
nadgimnazjalnych nr 2. Uru−
chomiono Technikum Budow−
lane i Gastronomiczne. Ze wzglę−
du na rozwiniętą bazę nauczania
do szkoły przeniesione zostaje
szkolnictwo zawodowe z byłego
Zespołu Szkół Ekonomicznych.
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DZIEWIĄTY TURNIEJ RYCERSKI
w Dębnie odbył się przy pięknej pogo−
dzie i masowym uczestnictwie widzów,
traktujących jak piknik rodzinny tę
największą tego typu imprezę na te−
renie południowej Polski. Było też co
oglądać. Po wypuszczeniu strzał z łu−
ków przez Marszałka Województwa
Małopolskiego Janusza Sepioła
i Starostę Powiatu Brzeskiego Grze−
gorza Wawrykę, sygnalizującego roz−
poczęcie Turnieju, do późnego wieczo−
ra na łąkach po dawnych fosach roz−
grywano potyczki i pojedynki na
miecze, topory, kiścienie, szable a na−
wet palcaty (kije), którymi nader
sprawnie posługiwały się dorodne
dziewczyny ze słowackiej drużyny ry−
cerskiej z Popradu, o znamiennej na−
zwie „Fortis”. Bractwo św. Jerzego
z Wyszehradu w biegu słało las strzał
w kierunku słomianej tarczy, a i w rzu−
caniu kipią i żelaznymi hakami nie
miało sobie równych. Wspaniale pre−
zentowała się konnica krakowskiego
Szwadronu Ułanów, zachwycała wol−
tyżerka kozaków na koniach hucul−
skich z Gładyszowa, świetnie wyglą−
dali też jeźdźcy z Ogrodzieńca
w szmelcowanych zbrojach, ujeżdżają−
cy czarne rumaki. Podziw wzbudzały
obce formacje – muszkieterzy w barw−
nych strojach i Szkoci w kraciastych
spódniczkach. Zimną krwią na placu
boju wykazał się marszałek Sepioł,
gdy z zasłoniętymi oczami oczekiwać
mu przyszło na zrzucenie kołpaka
z głowy przez celnie strzelającego z ba−
ta wojownika. Trofeum turniejowe, Zło−
ty Warkocz Tarłówny, przypadło tym
razem rycerzowi Irkowi spod Rado−
mia, w cywilu studentowi ekonomii.
Największy aplauz wzbudziła walka
całego zgromadzonego rycerstwa (ok.
200 osób) o most i drewnianą atrapę
zamku, z udziałem konnicy i artylerii.
Na koniec zafundowano wszystkim
potężną dawkę sztucznych ogni. Orga−
nizatorzy – Muzeum Okręgowe w Tar−
nowie i Dębińskie Centrum Kultury –
zapowiadają, że w przyszłym roku ju−
bileuszowy, 10. Turniej w Dębnie, bę−
dzie jeszcze atrakcyjniejszy.

LIDIA LUCHTER−KRUPINSKA

Marszałek
rycerzem

Ewakuacja w browarze

ĆWICZENIA z udziałem zakładowej Obrony Cywilnej oraz Państwowej Straży Po−
żarnej zorganizowano 22 października na terenie Browaru Okocim. Scenariusz ma−
newrów zakładał pożar w budynku administracyjnym, połączony z ewakuacją pra−
cowników, a także „rozszczelnienie zaworu instalacji chłodniczej”. Służby ratownicze
zmuszone były zlokalizować miejsce wycieku, osłonić zbiorniki kurtyną wodną oraz
usunąć uszkodzenie. W działaniach ratowniczych wzięli udział strażacy z Jednostki
Ratowniczo−Gaśniczej PSP w Brzesku oraz OSP Jadowniki i Szczepanów, które są
wcielone do Krajowego Systemu Ratowniczo−Gaśniczego.
– Należy podkreślić, że pracownicy naszego browaru aktywnie uczestniczą w ćwicze−
niach, będąc świadomymi znaczenia bezpieczeństwa, tak swojego, jak i mienia za−
kładu oraz okolicznych mieszkańców – podkreśla Piotr Polański, dyrektor Browaru
Okocim, a na czas akcji szef zakładowego sztabu antykryzysowego.
– W ćwiczenia zaangażowano trzydziestu pracowników browaru, którzy mieli okazję
przećwiczyć stosowanie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, m.in. różnego rodza−
ju gaśnic – dodaje Ireneusz Salamon, specjalista ds. BHP. IW

PIWO HARNAŚ, najmłodszy produkt
w portfolio Grupy Carlsberg Okocim,
otrzymał prestiżowy Medal Europejski.
Wyróżnienie przyznawane przez Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej i Bu−
siness Centre Club honoruje usługi
i wyroby spełniające europejskie stan−
dardy. To szczególna rekomendacja wy−
stawiona wyróżnionym produktom i po−
twierdzenie wysokiej jakości oraz za−
chowania niezbędnych wymaganych
w Unii Europejskiej norm.

Medal dla Harnasia

26 PAŹDZIERNIKA Browar Okocim po
raz pierwszy w swej historii wyproduko−
wał dwumilionowy hektolitr piwa w cią−
gu jednego roku. Do końca grudnia rekord
powinien zamknąć się wynikiem 2,4 mln
hektolitrów. Szybki wzrost produkcji to
efekt inwestycji, prowadzonych w ostat−
nich latach przez Carlsberga, w którego
grupie znajduje się Okocim. Tylko w la−
tach 2001−04 zmodernizowano i zakupio−
no sprzęt o wartości ponad 140 mln zł.
Podczas okolicznościowej prezentacji dy−
rektor Piotr Polański przypomniał histo−
rię okocimskiego browaru, który od pierw−
szej warki w 1846 roku rokrocznie zwięk−
szał ilość wyprodukowanego piwa. W
1910 r. Okocim osiągnął poziom 380 tys.
hl, co stawiało go w gronie pięciu naj−
większych browarów w Austro−Węgrzech.
W 1929 r. warzono już ponad 300 tys. Po

Medal Europejski jest niekomercyj−
nym, ogólnopolskim przedsięwzięciem,
którego celem jest przybliżenie idei
integracji w środowisku przedsiębior−
ców. Nie jest konkursem, w którym ist−
nieje określona pula nagród, nieobar−
czony jest rywalizacją, nie kieruje się
ogólnorynkowymi standardami.
Gratulujemy!

drugiej wojnie produkcja systematycznie
wzrastała, mając niewielkie tylko zaha−
mowania w drugiej połowie lat 90. Ale
wynosiła ona wówczas grubo ponad mi−
lion hl rocznie.
W roku 2001 duńskie Carlsberg Brewe−
ries A/S dokonały fuzji, w wyniku której
powstała Grupa Carlsberg Okocim (obec−
nie − Carlsberg Polska) z 14−procentowym
udziałem w rynku. Gwałtowny przyrost
produkcji nastąpił po wspomnianych in−
westycjach w poprzednim roku, kiedy zbli−
żono się do wyprodukowania 2 mln hl.
− Zamontowana w ubiegłym roku linia
napełnia 60 tysięcy puszek na godzinę −
mówił dyr. Polański.
W parze ze wzrostem produkcji idzie zna−
komita jakość produkowanych piw. − Powo−
dem do dumy jest także fakt, że Okocim
należy dziś do czołowych browarów na świe−
cie, produkujących piwo Carlsberg − cieszy
się dyr. Polański. − Z ogromną satysfakcją
odbierałem siódme miejsce w ubiegłym
roku, ale okazało się, że cały czas potrafimy
się piąć do góry. Według ostatnich wyników,
plasujemy się na trzecim miejscu. Nie chciał−
bym zapeszyć, ale chyba nie jest to nasze
ostatnie słowo − dodaje...          (m)

2 miliony hektolitrów!

Dyr. Piotr Polański przyjmuje gratulacje
od burmistrza Jana Musiała.
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– Mnie to się bardzo podoba. Przy tym
naprawdę odpoczywam. Żyjesz bez cza−
su, bez zegarka, bez telefonu – tak swoje
uczestnictwo w turnieju komentuje 22−
letnia anglistka. Należy do kieleckiego
bractwa „Mercenari Liberi” (wolni najem−
nicy). 16−latek z Dębicy był już na pięciu
imprezach tego typu. Należy do grupy 22
osób, które starają się reaktywować świat
Wiślan z pierwszej połowy IX w. – Moż−
na zrobić coś, czego nikt w okolicy nie robi
– opowiada i zaraz dodaje: – Lepsze to,
niż bić się na stadionie.

Marzenie o koniach
Granica wieku uczestników turniejów
coraz bardziej się obniża. W średniowiecz−
nych strojach występują już kilkulatki.
Studenckie małżeństwo z Mielca przywio−
zło synka, Krzysia. We trójkę tworzą dru−
żynę „Domus de Familiae Michońscy
atque Amicorus”. Zaczynali od strzela−
nia z łuków. Tańsze od sportowych były
łuki historyczne. Wraz z nimi przyszedł
pomysł na stroje i turnieje. Dziś rodzina
Michońskich chodzi w siedemnastowiecz−
nych ubiorach szkockich lub piętnasto−
wiecznych niemieckich i włoskich. Jednak
jak relacjonują: – Samo przebranie to nic
– liczy się spotkanie z przyjaciółmi.
Na turnieju współczesność miesza się
z wiekami średnimi. Niektórzy upychają
do sakiewek telefony komórkowe. Nieco
dalej dziewczyna w lnianej tunice niesie
plastikową skrzynkę z narzędziami.

Dwie kobiety w długich sukniach z cienkiej wełny usiadły na trawniku pod
murami zamku. Rzucają wokół dyskretne, lecz baczne spojrzenia. Cicho chichoczą,
zasłaniając usta rękoma. Stojący nieopodal dworak w dublecie coś im opowiada.
Za ich plecami trawa zabawa. Na jarmarku kupić można woskowe świece,
drewniane naczynia, zbroje... Takie malownicze sceny możliwe są tylko raz
w roku, na jesień, kiedy na zamku w Dębnie zaczyna się turniej rycerski.

zakutą pałę

 Z wałkiem na...

Pod namiotem, ubrany w zielony dublet
pikinier gra na drumli. – Najlepiej brzmi
wieczorem, w namiocie, gdy jesteśmy
sami... – zachęca z uśmiechem.
Wtedy na wytyczonej trasie pojawiają się
konie huculskie z Gładyszowa. Po poka−
zie jeźdźcy mają ubłocone koszule. To
skutek wleczenia się po ziemi za koń−
skim ogonem. Wierzchowce skaczą przez
przeszkody, a nawet przez… ludzi. Dru−
żyna z Ogrodzieńca występuje z kopiami.
Konie noszą kolorowe czapraki. Szpice
kopii co rusz trafiają w drewniane, obro−
towe tarcze. Ciężkozbrojni milczą, jadą
wolno, z powagą. – To właśnie jest moje
marzenie – z rozmarzeniem mówi Szy−
mon z Hufca Rycerstwa Małopolskiego
„Leliwa”. Inny członek jego bractwa ko−
mentuje z przekąsem: – Ten pancerz jest
z XVII wieku, a takich hełmów nie było
w ogóle. Przez chwilę wierność historycz−
na zostaje „powieszona na kołku”.

Z taranem na twierdzę
Bitwę o zamek zaczynają wczesnośre−
dniowieczni wojowie. Na łące, przed ma−
kietą obwarowań, biją się najpierw do−
wódcy. Brak rozstrzygnięcia jest sygna−
łem do walki dla obrońców i oblegających.
Do bitwy wkracza ciężkozbrojne rycer−
stwo. Na atakujących sypią się jabłka
i kapusta. Owoce i warzywa rozpadają się
w zetknięciu z mieczami. Dopiero użycie
tarana otwiera wrota warowni. Wtedy na
dzielnych wojów wyruszają… kobiety,

uzbrojone w wałki. Dzielni mężczyźni zo−
stają zmuszeni do druzgocącego odwrotu.
Zmęczeni siadają u wrót namiotów. Ścią−
gają hełmy. Ktoś pyta: – Nie jesteś na to
za stary? Pada krótka odpowiedź: Eee...
Jeszcze raz rycerze w zbroi z pełnej płyty
pokazują się w nocy. Płoną stogi siana.
Wokół dym z muszkietów. Co rusz rozle−
ga się salwa. Na tarcze i puklerze sypią
się strzały. W metalowych pancerzach
odbijają się światła. Po co to wszystko?
Dla mnie to przyjemność dobrze trafić –
odpowiada studiujący jeszcze Michał.

Byle do celu...
Za dnia, przy dobrym świetle, swoje zma−
gania zaczynają łucznicy. Z odległości
20 m oddają po 4 strzały. Liczą się 3
najlepsze próby. W drugiej turze celują
do balonów. Najtrafniej strzela Piotr
z bractwa „Ericius”. Turniej bojowy prze−
znaczony jest dla ciężkozbrojnych. Waż−
ne jest, by nie dopuścić do tego, aby prze−
ciwnik uderzył mieczem w nogę. – Nale−
ży zasłaniać się mieczem, nie tarczą –
objaśnia Szkot w stroju z XVII w. Zwy−
cięża Irko z Chajnowa.
Grupa Św. Jerzego z Wyszehradu daje
szybki, dynamiczny pokaz, przy nieustan−
nym dźwięku werbli. Strzelają z łuków,
rzucają włóczniami i nożami. Jedni są już
siwi, inni mają po kilkanaście lat. Ze−
spół „Fortis” ze Słowacji zdobywa sobie
publiczność odtworzeniem kłótni w karcz−
mie i rycerskich pojedynków. To jedyne
bractwo, w którym kobiety walczą na
miecze i noże.

Z atmosfery średniowiecza wyrywa do−
piero zgaszenie świateł i pokaz sztucz−
nych ogni. Rozświetlone niebo kończy
kolejny Międzynarodowy Turniej „O war−
kocz Tarłówny”. IWONA DOJKA

W łucznicze szranki stanęli starosta Grzegorz
Wawryka i marszałek Janusz Sepioł.
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Cykl spotkań zaczął się 18 październi−
ka. Dwudziestego dnia, owego jesienne−
go miesiąca, gdy niebo jest błękitne a li−
ście złote, artyści pióra zawitali do sali
brzeskiego MOK−u. Niektórzy z nich,
wierni tradycji Stachury, przywieźli ze
sobą instrumenty muzyczne, by tym sku−
teczniej zniewalać umysły słuchaczy.

…pisała niegdyś Anna Achmatowa. Pewnie nie myślała, że poeta Andrzej
Grabowski potraktuje to wyrażenie dosłownie i stworzy swoisty festiwal
poetycki. Już od 25 lat w miasteczkach i miastach województwa małopolskiego
i podkarpackiego organizuje on Jesień Literacką Pogórza, która od kilku lat
uzyskała rangę imprezy międzynarodowej.

Japonka Michiko Thsukada pokazała
swą wrażliwość na dokonujące się w świe−
cie okrucieństwo. Nawet, gdy jest ono
dalekie, kładzie się cieniem na codzien−
ności. Spostrzeganie paradoksów rzeczy−
wistości to domena poezji Anny Zalew−
skiej. Marek Wawrzkiewicz w „Pości−
gu” poszukiwał ponadczasowości

Nasze święte
poezji rzemiosło…

w codzienności. Zaś Kaja Cyganik po−
kazała, jak wszechobecny konsumpcjo−
nizm i komercja niszczą zdolność do po−
rozumienia między pokoleniami przez
zmianę znaczenia słów. Szczególną wraż−
liwością muzyczną wykazała się poezja
Elżbiety Musiał, patrzącej na świat
przez lupę. Andrzej Gnarowski, zain−
spirowany wierszem Wawrzkiewicza, zo−
brazował człowieka w podróży… mental−
nej. W języku polskim i rosyjskim swoje
teksty prezentowała lekarka Jekatieri−
na Poliańska z Sankt Petersburga. Po−
kazała, jak wielka historia dotyka
„biednej łepetyny” człowieka. On sam zaś
rozdwaja się, gdyż ciało to tylko miejsce
odsiadki dla duszy. Publicysta i krytyk,
Stefan Jurkowski żąda od istoty ludz−
kiej aktywności, ciągłego przekraczania
samego siebie. Elegijny nastrój wprowa−
dził Andrzej Będkowski. W „Liście do
ojca” skonstatował panowanie nienawi−
ści, poniżenia, braku poświęcenia. Wil−
nianka Anna Poźlewicz zachwycała
pięknym, kryształowym głosem, a jej blu−
esowa interpretacja „Niepewności” Ada−
ma Mickiewicza wprawiła niejednego słu−
chacza w osłupienie. Cóż, czasem warto
spojrzeć na własną literaturę z obcej per−
spektywy… W wierszu Andrzeja Krzysz−
tofa Torbusa miłość niebezpieczne ba−
lansuje na granicy bezwstydu, to uczucie
bynajmniej nie platoniczne. Do przeciw−
stawienia dzikiej Azji, kulturalnej i wy−
rafinowanej Europie sięgnął Romuald
Mieczkowski, animator kultury z Wil−
na. Kazimierz Ivosse−Oldenburg pod−
dał wnikliwej obserwacji emigrantów. Zaś
Iwona Pinno udowadniała, że „poezja
wznosi ponad szarość przygnębioną du−
szę”. Uczestnik powstania warszawskie−
go, Cezary Leżeński głosił, iż tylko nie−
zrealizowane marzenia są piękne. Joan−
na Babiarz−Król swymi strofami
twierdziła, że pełnię uzyskuje człowiek
jedynie wtedy, gdy kocha. Dzieciństwo
wspominał Józef Pless.
Aby obniżyć nieco poważny ton rozwa−
żań, na koniec do głosu doszli satyrycy:
Jan Dydusiak, Lech Konopiński i Hen−
ryk Cyganik. Zaś, prowadzący spotka−
nie, Andrzej Grabowski zapowiedział
wręczenie nagród: Wielkiego Lauru Przy−
jaciela i Mecenasa Kultury dla burmi−
strza Jana Musiała, Krzysztofa Biga−
ja i starosty Grzegorza Wawryki oraz
Wielkiego Lauru Książnicy Polskiej dla
Marii Marek, dyrektorki Biblioteki Pu−
blicznej w Brzesku.
Skoro, zdaniem Achmatowej, „Życie jest
po prostu nawyknieniem”, to poezja wy−
rywa z rutyny, każe spojrzeć na egzysten−
cję z dystansu i wciąż dziwić się wspa−
niałości świata.

IDKaja Cyganik.

Andrzej
Grabowski

Fot. A. Kotfis
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KOLEJNY WIECZÓR z cyklu „Spotkań
przy napojach” na zamku w Dębnie po−
łączono z otwarciem wystawy obrazów
Adama Jańca z Łętowic. W sali koncer−
towej piosenki miłosne śpiewały: Iwona
Mikołajek i Ewelina Stępień przy
akompaniamencie Teresy Szydłow−
skiej. Pokaz strojów „Kolory jesieni” za−
demonstrowali uczniowie Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym
Wiśniczu pod kierunkiem Ewy i Włodzi−
mierza Dominiaków. Jak na zimną,
jesienną porę przystało, gości częstowa−
no gorącą herbatą. id

Ziemia
pod niebem

Już po otwarciu tomu czytelnik przeko−
nuje się, że będzie miał do czynienia z po−
ezją sakralną. Tę tematykę zapowiada
fragment Psalmu 119. Autor zadedyko−
wał publikację ks. Janowi Twardowskie−
mu. Wstęp napisała Anna Potoczek. Zaś
na epilog złożyły się teksty o. Jana Góry,
Romana Maciuszkiewicza oraz zbiór re−
produkcji kolaży, gwaszy i akryli poety.
Taka kompozycja książki przypomina
o wszechstronności autora – malarza,
fotografa i rzeźbiarza zarazem.
Poezja Zbigniewa Ważydrąga zmierza ku
ascetyczności środków wyrazu. Zamiast
pełnych zdań pojawiają się wyliczenia,
zaś metafory dążą ku kondensacji sen−
su. Bogactwo tej twórczości realizuje się
w obfitości barw (czystych błękitów, zie−
leni, czerwieni i czerni) oraz szczegółów.
Poeta chłonie świat wzrokiem, uszami
i dotykiem. Karmi się ciszą. Jest wrażli−
wym na materię obserwatorem. Wydo−
bywa z niej fakturę, barwy, dźwięki. Za−
uważa pojedyncze ziarno, żabę na dróż−
ce, spadający liść. Doświadcza świata
w jego jednostkowości. Brak tu kolektyw−
nych zbiorów. Podmiot tych wierszy pra−
gnie znaleźć swe miejsce na świecie. Nie−
ustannie powraca i tworzy swój DOM.
Jest to budowla osobliwa. Wiele w niej
okien i drzwi. Daje bezpieczeństwo, ale
jednocześnie nie odgradza od zewnątrz.
Wydaje się, że człowiek wiecznie żyje tyl−
ko pod niebem. Żaden strop nie oddziela
go od Boga.
Wierszami Ważydrąga rządzi prawo
przenikania. Nie ma granicy między
światem ludzkim i przyrodą. Cykl natu−
ry wyznacza koleje ludzkiego życia. Po−
eta nawet przemijanie przyjmuje

z wdzięcznością jako boski dar. Wyraża
zgodę na świat taki, jaki mu dano.
Także sacrum i profanum przenikają
się. Matka Boska, według poety star−
sza kobieta, jest Matką Ludzkości. Bóg
kryje się w każdym przejawie rzeczy−
wistości. Przydrożny krzyż uzyskuje
status monarchy. To, co proste, nierzad−
ko pospolite i brzydkie staje się świę−
te. W takiej sytuacji życie ludzkie wy−
daje się hołdem dla Boga za dzieło stwo−
rzenia. Kondycja człowieka zależna jest
od Pana. Bez Niego istota ludzka umie−
ra, słabnie. Z tego przekonania bierze
się, obecne w tej poezji, błaganie o na−
dejście sacrum. Tylko wiara konstytu−
uje prawdziwe człowieczeństwo. Bóg
objawia się w świetle. Blask zawsze
towarzyszy epifanii. Stąd tyle w tych
wierszach gwiazd, księżyca i słońca. Noc
to domena braku sacrum. Ta pustka
wyniszcza człowieka. O przyjdź/ niech
ciemność/ nie wyżera źrenic – pisze po−
eta. Jednak autor nie umieszcza w tej
pustej przestrzeni zła. Nie odpowiada
na pytanie: „Unde malum?”
Ziemia, przyroda, człowiek – według Wa−
żydrąga – swoim istnieniem tworzą nie−
ustanny hymn ku czci Stwórcy. Lecz Bóg
jest Bóstwem Cierpiącym. Tylko tak do−
konać się może odkupienie. Ofiara oczysz−
cza ludzkość, pokornie oddającą się Panu.
To właśnie On pełni rolę punktu orienta−
cyjnego w człowieczej drodze życia. Krzyż
to jedyna pewna i niezachwiana rzecz.
Sens boskiego cierpienia nie podlega
zakwestionowaniu. Stanowi ono główną
oś tematyczną tej poezji, a także pozo−
stałej twórczości artysty.

IWONA DOJKA

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
w Jadownikach zaprezentowano wysta−
wę fotografii autorstwa Janusza Błasz−
czyka, zatytułowaną „Polskie Cmenta−
rze”. Jak mawia autor – cmentarze sta−
nowią historię wykutą w kamiennych
nagrobkach, świadczoną przez zwyczaj−
ne drewniane krzyże, świadectwo doko−
nań tych, co odeszli.

Nekropolie
w fotografii

Tym razem
przy herbacie...

Na druk kolejnego tomiku poezji Zbigniew Wa−
żydrąg czekał 12 lat. Książkę „Jesteś blisko”
wydał Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.

Ekspozycja w galerii – czytelni (można ją
podziwiać jeszcze w listopadzie) przedsta−
wia m.in. nekropolie w Bohonikach, gdzie
spoczywają polscy Tatarzy, w Klukach na
terenie Słowińskiego Parku Narodowego,
a także Nowym Wiśniczu i Pęksowym
Brzyzku w Zakopanem, które na trwałe
wpisały się w krajobraz południowej Pol−
ski. Dyrektor gimnazjum w Jadownikach,
Tomasz Wietecha zaprasza do zwiedza−
nia wystawy, zwłaszcza w okresie, gdy
wszyscy skłaniamy się do zadumy nad
grobami swych przodków.          (iw)

4 XI, godz. 18.00: wernisaż wystawy prac prof.dr hab.Wojciecha Kubiczka,
jego uczniów i przyjaciół
8 XI, godz. 19.00: koncert z okazji Dnia Niepodległości
18 XI, godz. 18.00: koncert Pawła Orkisza z zespołem

***
12 grudnia MOK organizuje wyjazd do Teatru Starego na spektakl „Sto lat
kabaretu”. Zapisy w sekretariacie MOK, ilość miejsc ograniczona.

Listopad w MOK−u

Dyr. Tomasz Wietecha prezentuje
ciekawsze fotografie. Fot. I. Węglowski
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Rolnictwo nowoczesne
Tegoroczny, wrześniowy pobyt delegacji
brzeskich władz samorządowych, podob−
nie jak i poprzednie, był dla reprezen−
tantów miasta bardzo owocny. Przyspo−
rzył wielu nowych doświadczeń oraz nie−
zapomnianych wrażeń. Wzajemna
wymiana informacji, dotyczących róż−
nych obszarów życia gospodarczego, spo−
łecznego i kulturalnego mieszkańców
partnerskich gmin możliwa była dzięki
temu, że wśród członków delegacji zna−
leźli się przedstawiciele różnych grup
zawodowych.
3,5−tysięczna gmina Langenenslingen,
na pozór nie różniąca się od innych w Ba−
denii−Würtenbergii, ma jednak wiele do
zaoferowania przybyszowi z Polski. Nie
należy zapominać, że znajduje się ona
w jednym z najbogatszych krajów Unii
Europejskiej i standard życia jest w niej
nieporównywalnie wyższy niż w większo−
ści polskich miast. W Langenenslingen

Korespondencja z Niemiec
Przeciętnemu mieszkańcowi gminy Brzesko nazwa Langenenslingen mówi
niewiele. Niektórzy być może skojarzą ją z drogowskazem, usytuowanym
obok wejścia do Urzędu Miejskiego, a inni może wspomną którąś z krótkich
relacji na łamach lokalnej prasy o wzajemnej współpracy tej gminy
z Brzeskiem. Ale tylko brzeszczanie zainteresowani życiem miasta wiedzą,
iż umowę o partnerstwie między Langenenslingen a Brzeskiem podpisano
w kwietniu 1997 r. Od tego czasu z roku na rok następuje coraz większe
ożywienie wzajemnej współpracy partnerów, polegające przede wszystkim
na wymianie doświadczeń w szerokiej płaszczyźnie zagadnień, istotnych
dla życia mieszkańców obu gmin.

próżno jednak szukać wielkiego przemy−
słu. Mieszkańcy gminy utrzymują się
głównie z rolnictwa, które wsparte do−
skonałym stanem infrastruktury tech−
nicznej i drogowej, przysparza właścicie−
lom gospodarstw godziwych dochodów.
Rozwojowi produkcji rolnej sprzyjają
również zrzeszenia rolników i producen−
tów, których zadaniem jest wspieranie
rozwoju lokalnych gospodarstw. Czynią
to między innymi w trakcie organizowa−
nych targów i festynów, w czasie których
można nie tylko degustować, ale także
zaopatrzyć się w regionalne produkty
spożywcze. Atrakcyjność turystyczna re−
gionu sprzyja ponadto rozwojowi agro−
turystyki, jako alternatywnego wobec
rolnictwa źródła dochodu mieszkańców.

Dom jak z bajki
Zasadniczym problemem dla władz Lan−
genenslingen jest umiejętne zagospoda−
rowanie i wydajne wykorzystanie „prze−

mysłu czasu wolnego”. Podstawowe
przedsięwzięcia, realizowane w gminie,
to inwestycje kulturalne, społeczne oraz
edukacyjne. Nowoczesna, w pełni moni−
torowana hala sportowa, została tak wy−
posażona, że oprócz imprez sportowych
może jednocześnie służyć do przeprowa−
dzania przedsięwzięć kulturalno−rozryw−
kowych. Życie kulturalne mieszkańców
poszczególnych sołectw skupia się w do−
mach ludowych. Warto wspomnieć tu
o oddanym do użytku w bieżącym roku
domu ludowym w Emerfeld. Ten trzy−
piętrowy, strzelisty budynek, w którym
zlokalizowanych jest kilkanaście po−
mieszczeń, został tak zaprojektowany,
aby mieszkańcy mogli nie tylko spędzać
tu swój wolny czas, ale i aktywnie
uczestniczyć w życiu społeczno−kultural−
nym gminy. Oddano do dyspozycji pięk−
ną salę koncertową, pomieszczenia na
zebrania rady oraz konferencje i wykła−
dy. Znajduje się tam też biblioteka, klub
młodzieżowy, pomieszczenia socjalne,
a także miejsce przeznaczone na... ćwi−
czenia ochotniczych straży pożarnych.
Najbardziej reprezentacyjnym budyn−
kiem gminy Langenenslingen jest jed−
nak ratusz, który po ostatniej gruntow−
nej odnowie i modernizacji został uro−
czyście otwarty we wrześniu 2003 r.
Decyzją radnych gmina przeznaczyła na
prace budowlane z własnych środków ok.
6,5 mln euro. Teraz okazały obiekt sta−
nowi główną atrakcję gminy, a z dumą
prezentowaną przybyłm delegacjom.

Z myślą o seniorach
Obecnie władze gminy Langenenslingen,
wraz z prywatnym inwestorem, zaanga−
żowały się w budowę kompleksu miesz−
kalnego dla osób w podeszłym wieku.
Dom Seniora ma być oddany do użytku
w marcu 2006 r. Obiekt będzie składał
się z kompleksu budynków mieszkal−
nych, rekreacyjno−rehabilitacyjnych oraz
basenu. Przyjęte przez wykonawcę roz−
wiązania architektoniczne mają zapew−
nić komfort przemieszczania się osobom
starszym. Natomiast fachowa obsługa
i pomoc medyczna ma zagwarantować
im nie tylko bezpieczeństwo, ale także
wypoczynek oraz relaks.
Nie można na koniec nie wspomnieć
o mieszkańcach tej partnerskiej gminy.
Na każdym kroku starają się oni pod−
trzymywać tradycje i kulturę szwabską.
Myśląc o następnych pokoleniach, na−
wiązują bardzo często do przeszłości.
Bliższe poznanie ich kultury było także
dla brzeskiej delegacji niezapomnianym
przeżyciem. Wzbogaciło o doświadcze−
nia, które coraz częściej można wyko−
rzystywać w naszym mieście...

KINGA SZAPEL−ZACHARA

Oaza spokoju

Delegacja brzeskich
samorządowców

w Langenenslingen.
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Założycielami stowarzyszenia byli: An−
drzej Gruca, Zbigniew Bączek,
Edward Czesak i Piotr Ropek. Jako
cele postawili sobie przede wszystkim
ochronę interesów członków, promowa−
nie i reprezentowanie ich na zewnątrz,
tworzenie stałych form współpracy z jed−
nostkami samorządu terytorialnego,
a także wspieranie inicjatyw na rzecz
miasta oraz aktywny udział w jego ży−
ciu. Przedsiębiorcy inicjują też rozma−
ite akcje wychowawcze poprzez wspie−
ranie np. sportu i turystyki.
– W miarę możliwości finansowych sta−
ramy się również działać charytatywnie
dla środowiska. Wielokrotnie organizowa−
liśmy bale, z których dochód był przezna−
czany na dofinansowanie wypoczynku brze−
skiej młodzieży – mówi obecny prezes
SPB, Kazimierz Piwowarski (na zdję−
ciu). – W czasie powodzi prowadziliśmy
zbiórkę na rzecz ofiar wielkiej wody. Tra−
dycją stało się przekazywanie paczek mi−
kołajkowych dla dzieci z Domu Dziecka
i ochronki. Staramy się także wspierać
wszelkie imprezy młodzieżowe – dodaje.
W stowarzyszeniu wszyscy mogą na sie−
bie liczyć. – Borykamy się z takimi samy−
mi problemami, jak wielu innych przed−
siębiorców. Wciąż zmieniają się realia,
rynek, konkurencyjność. Zmagamy się z ob−
serwowaną od paru lat recesją w gospo−
darce. Wytykamy zagrożenia, związane

Przedsiębiorcy
świętują

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich ma już 10 lat. Zostało założone
22 kwietnia 1994 roku. Dzisiaj liczy już czterdziestu pięciu członków i wciąż
się rozwija, pomagając tutejszym firmom, którym przychodzi działać
w warunkach zmieniających się realiów rynkowych i wzrostu konkurencyjności.

z otwieraniem nowych supermarketów. So−
lidarnie staramy się wszyscy pomagać
sobie w utrzymaniu na rynku. Organizu−
jemy comiesięczne spotkania, na których
przy filiżance kawy wymieniamy się po−
glądami, interpretujemy niezrozumiałe
przepisy, zajmujemy się najbardziej nur−
tującymi nas sprawami. Często są to
zmiany przepisów prawa pracy, ubezpie−
czeń społecznych itp. – mówi Kazimierz
Piwowarski.
Zapytany o relacje łączące stowarzyszenie
z Cechem Rzemiosł Różnych oraz Małych
i Średnich Przedsiębiorców, prezes Piwo−
warski zdecydowanie zaprzecza opiniom,
że między dwoma organizacjami istnieje
kompetencyjna rywalizacja. – Nie trak−
tujemy Cechu jako naszej konkurencji.
W Brzesku jest miejsce dla wszystkich
instytucji, wspierających przedsiębiorców,
także dla Krakowskiej Kongregacji Kupiec−
kiej. Borykamy się z tymi samymi pro−
blemami, więc współpraca każdemu może
wyjść wyłącznie na dobre...
Przedstawiciele stowarzyszenia chwalą
sobie również dobre kontakty z władza−
mi samorządowymi, zarówno z gminy,
jak i powiatu. – Jesteśmy zapraszani na
sesje, spotkania i konsultacje. Zresztą,
burmistrz Jan Musiał jest członkiem
naszego stowarzyszenia. Kiedyś prowa−
dził własną firmę, ale cały czas jest z na−
mi – cieszy się prezes SPB.

Choć stowarzyszenie szykuje się do ce−
lebrowania jubileuszu, to nie może unik−
nąć drażliwych spraw z ostatnich tygo−
dni. Taką była z pewnością kwestia usta−
wowych opłat za reklamy, umieszczane
w pasie drogowym. – Problem budzi spo−
ro kontrowersji, ale skoro bezpośrednio
uderza w interesy przedsiębiorców, mu−
sieliśmy zaprotestować – wyjaśnia pre−
zes Piwowarski. – Po wspólnej debacie
z władzami miasta udało się uzyskać
kompromis, choć nadal uważamy, że
ustawa jest nieżyciowa i ma wiele luk
prawnych. Zdaje się to rozumieć bur−
mistrz, który zaproponował obniżenie
stawek do absolutnego minimum. Więk−
szość przedsiębiorców jest usatysfakcjo−
nowana takim podejściem do sprawy.
Okrągły jubileusz stowarzyszenia bę−
dzie okazją do uroczystego świętowania.
Na bal, organizowany 13 listopada w re−
stauracji Galicyjska, zaproszeni zostali
przedstawiciele władz samorządowych,
parlamentarzyści, członkowie stowarzy−
szenia oraz prezesi i właściciele więk−
szości firm z terenu miasta.
Aktualnie w zarządzie Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Brzeskich zasiada pięć
osób: Kazimierz Piwowarski – prezes,
Aleksandra Dziedzic – wiceprezes,
Wacław Synowiec – wiceprezes, Ja−
dwiga Pacura oraz Wojciech Koby−
łecki – członkowie zarządu. (IW)

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W TARNOWIE
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zaproszenie na listopadowe warsztaty
4.11 – „Sporządzam dokumenty aplikacyjne” (godz.10.00)
9−10.11 – „Poznawanie siebie – trening w dokonywaniu samooceny”(10.00)
15.11 – „Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających znalezienie zatrudnienia” (godz.10.00)
16−18.11 – „Jak znaleźć i utrzymać pracę” (10.00)
23−25.11 – „Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł” (10.00)
30.11−2.12 – „Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą” (10.00)

Zapisy przyjmowane są: Tarnów, ul. Okrężna 4a, pokój 128
Tel. (0−14) 626−99−40; e−mail: centrum wup.tarnow.pl

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne

Gdzie jest sztandar?
Kierownictwo Krakowskiej Kon−
gregacji Kupieckiej – Oddział Te−
renowy w Brzesku poszukuje za−
gubionego sztandaru swej organi−
zacji. Osobę, która mogłaby
wskazać miejsce, w którym znaj−
duje się sztandar, uprasza się
o kontakt telefoniczny z prezesem
brzeskiego oddziału – Mirosła−
wem Niedziałkowskim, tel. (14)
66−306−91 lub (608) 409−871
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Dla wielu z nas, brzeszczan, kirkut przy
zbiegu ulic Czarnowiejskiej i gen. L. Oku−
lickiego jest miejscem tak charakterystycz−
nym, jak nieznanym i tajemniczym. Mi−
jany codziennie, nie wzbudza zaciekawie−
nia, jako że na stałe wpisał się w pejzaż
naszego miasta. Tylko wizyty chasydów,
którzy dają się poznać po pejsach, czar−
nych płaszczach i kapeluszach, przypomi−
nają o charakterze tej nekropolii. Niestety,
jest to jedna z niewielu pamiątek po tak
licznej społeczności.
Tymczasem przekroczenie bram cmenta−
rza wyznania mojżeszowego odsłania
ważne elementy, zagubione w kole historii
naszej małej Ojczyzny. Na  licznych, choć
nadgryzionych zębem czasu macewach,
zostały zapisane dla potomnych dzieje
wielu brzeskich Żydów, a tym samym tu−
tejszego kahału. Robi wrażenie zwłaszcza
bogactwo i różnorodność symboli, wystę−
pujących na nagrobkach. Dla nas, ludzi
innego wyznania i kultury, to właśnie one
stanowią przepustkę do świata, skrytego
za zawiłościami języka hebrajskiego.
Zwiedzając kirkut, nietrudno spostrzec, że
znaczna większość nagrobków ma kształt
pionowych płyt, zwieńczonych półkolem.
Cecha ta nie byłaby może tak zauważal−
na, gdyby nie fakt, że natrafić można rów−
nież na macewy zakończone formą trój−
kąta. Brak jest natomiast na brzeskim
kirkucie nagrobków w kształcie prostoką−
ta, czyli w wersji najwcześniej występują−
cej, co świadczyć może o późnej lokaliza−
cji cmentarza (ustalono zresztą, że jest to
drugi tego typu obiekt na terenie miasta).
Poza tym po nielicznie zachowanych reszt−
kach zdobień, można dziś stwierdzić, że
w przeszłości macewy były różnobarwne.
Fakt, iż niemalże wszystkie inskrypcje
występują w języku hebrajskim, przema−
wia niewątpliwie za mocnym poczuciem
tożsamości kulturowej miejscowej społecz−
ności. W miastach, gdzie asymilacja przy−
brała wyraźniejsze rozmiary, jak np. w Le−
gnicy, macewy opatrzone są polskimi na−
pisami.
Nagrobki brzeskiego cmentarza posiada−
ją różnorodną symbolikę, w wielu przy−
padkach dobrze zachowaną, kompletną.
Brak na nich postaci ludzkich, co jest zgod−
ne z występującym w judaizmie zakazem
ich prezentowania w sztuce. Z zasady każ−
dy, wyróżniający się element ma przypisa−
ne znaczenie. Świecznik, określany mia−
nem menory (choć ta nazwa odnosi się
wyłącznie do świecznika siedmioramien−

Za
murem

nego, uwidocznionego w godle państwa
Izrael), jest symbolem wskazującym na
pochówek kobiety. Jego znaczenie wypro−
wadza się z faktu, iż to ona w każdej, ży−
dowskiej rodzinie zapalała świece szaba−
sowe. Brak płomieni lub przełamana świe−
ca są wyrazem żałoby. Lwy (symbol częsty
na brzeskich macewach) mają przypisa−
ne wielorakie znaczenie. Ich obecność na
nagrobku może świadczyć, bądź o dziel−
ności i odwadze danej osoby, bądź zawie−
ra w sobie imię zmarłego: Arie (hebr.) lub
Leib (jidysz). Zwierzę to jest także zna−
kiem pokolenia Judy (Rdz 49, 9). Korona,
często podtrzymywana przez dwa lwy, je−
lenie albo ptaki, to z kolei symbol Tory,
sugerujący człowieka wykształconego, po−
bożnego i prawego. Rozumie się ją też jako
znak dobrego imienia albo wskazanie na
głowę rodu. Nie można pominąć faktu, że
częściej zdobi macewy mężczyzn niż ko−
biet.
Nierzadki symbol dłoni, złączonych kciu−
kami i palcami wskazującymi z widocz−
nie rozstawionymi palcami, wyraża gest
błogosławieństwa i przypisuje się go zmar−
łym kohenom. Byli to potomkowie daw−
nych kapłanów, wywodzących się od bra−
ta Mojżesza, Aarona, do których należy
błogosławienie wspólnoty modlących się
w synagodze, podczas nabożeństw musaf
w dni świąteczne. Dzban (ewentualnie
dzban trzymany w dłoni albo w połącze−
niu z misą) dowodzi natomiast, że mamy
do czynienia z lewitą, potomkiem Mojże−
sza, członkiem rodu Lewiego. Kiedyś oso−
ba taka pełniła posługę świątynną, obec−
nie, od czasu zburzenia Świątyni (70 r. n.e.)
w zakresie jej obowiązków znajduje się
jedynie mycie rąk kohenowi, nim ten udzie−
li błogosławieństwa gminie. Inny symbol
zwierzęcy, jeleń, nawiązuje do imion: Hersz
(jidysz), Cwi lub Naftali (hebr.). Z uwagi

na ostatnie z nich uznaje się go za znak
pokolenia Naftalego (Rdz 49, 21). Gołąb,
biblijny znak pokoju, jest określeniem zgody
i miłości małżeńskiej. Orzeł (macewa ra−
bina Ari Lejbusza znajdująca się w ohe−
lu) to znamię stosunkowo rzadkie, a wska−
zujące na opiekę bożą nad zmarłym i lu−
dem Izraela.
Nie można pominąć motywów o charak−
terze roślinnym, które najczęściej występu−
ją pod postacią złamanego drzewa lub
kwiatu. Takie przedstawienie ma wyrażać
żałobę po zmarłej osobie, a przede wszyst−
kim jej tragiczną, poniesioną w młodym
wieku śmierć. Samo drzewo natomiast
symbolizuje mesjańską nadzieję, przy
czym w zależności od gatunku przypisuje
się mu i inne znaczenia. Prawie nie ma
na brzeskim kirkucie gwiazdy Dawida,
według symboliki kabalistycznej oznaki
przenikania się światów widzialnego i nie−
widzialnego. Zaznaczam, że nie jest to je−
dyna interpretacja. Ponadto, obok meno−
ry, to drugi symbol państwa Izrael, co zna−
lazło wyraz w jego fladze.
Powyższej charakterystyki nie można
uznać za wyczerpującą, jako że wiele spo−
śród brzeskich macew nie dotrwało do dnia
dzisiejszego, zniszczenie innych uniemoż−
liwia ich odtworzenie, a przecież symboli−
ka żydowska wybiega daleko poza tych
kilka motywów. Może warto więc wybrać
się na kilkuminutowy spacer po kirkucie
i zasmakować w atmosferze przedwojen−
nego Brzeska, zanim całkowicie zniszcze−
je. Wszystkich czytelników, którym los
cmentarza mojżeszowego w Brzesku nie
jest obojętny i widzą szansę ratowania jego
charakteru, zapraszam gorąco do kontak−
tu ze mną pod adresem: ul. Niecała 6 m.26,
20−080 Lublin lub telefonicznie: (505) 119
273, (0−81) 534 28 54.

Wojciech T. Turlej
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W 1991 roku zakład dla dzieci i młodzieży
upośledzonej w Brzesku został przemiano−
wany na Dom Pomocy Społecznej, prowa−
dzony nadal przez siostry służebniczki Naj−
świętszej Maryi Panny. Obecnie budynek
przy ulicy Starowiejskiej 6 przeznaczony
jest dla dzieci i młodzieży niepełnospraw−
nej intelektualnie. Podstawę prawną funk−
cjonowania placówki stanowi umowa zawar−
ta 2 stycznia 2001 roku między Starostą
Brzeskim, a Przełożoną Prowincjonalną
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P.
Dom posiada zasięg lokalny, terenem dzia−
łania jest województwo małopolskie. Przyj−
muje się dzieci i młodzież niepełnosprawną
intelektualnie na podstawie decyzji admi−
nistracyjnej wydanej przez Starostę lub
przez dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z upoważnienia starosty.
Pobyt w ośrodku jest odpłatny.
Budynek położony jest w odległości około 2,5
km od centrum miasta, w północno–
wschodniej jego części. Wokół znajduje się
ogród i mały plac zabaw. Architektura oto−
czenia umożliwia swobodne poruszanie się
osobom niepełnosprawnym. Wyodrębniono
alejki do spacerowania oraz plac zieleni. Dom
przeznaczony jest dla 50 mieszkańców.

Placówką kieruje obecnie siostra Elżbie−
ta Sikora. Każdy z mieszkańców ma

możliwość utrzymywania kontaktu z rodzi−
nami oraz całodobową opiekę. Zaspokaja
się ich kompleksowe potrzeby życiowe, edu−
kacyjne, kulturalne, społeczne i religijne.
Placówka umożliwia korzystanie ze świad−
czeń zdrowotnych, a także pokrywa zwią−

Kończymy publikację fragmentów
 monografii brzeskiej ochronki,

która od stu lat otacza opieką dzieci
osierocone, zaniedbane, niepełno−
sprawne. Działalność instytucji, reali−
zującej szlachetny cel, chlubnie wpi−
suje się w historię naszego miasta
oraz stanowi świadectwo, że w na−
szym otoczeniu nie brakowało i nie
brakuje ludzie wielkiego serca, bez−
interesownie wspomagających cha−
rytatywne przedsięwzięcia…

WE WRZEŚNIU, wzorem lat ubiegłych,
kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej
w Porębie Spytkowskiej zorganizowała dla
uczniów i ich rodzin imprezę pod hasłem:
„Rodzinne Pożegnanie Lata”, w której
uczestniczyli nie tylko wychowankowie
szkoły i mieszkańcy wsi, ale także licznie
przybyli goście.
Główną atrakcję stanowiły, zainicjowane
przez dyrektora szkoły Piotra Totę i Klub
Sportowy Olimp, zawody w kolarstwie gór−
skim, będące ostatnią edycją Grand Prix
Ziemi Brzeskiej. Wyścigi, rozgrywane w kil−
ku kategoriach, dostarczyły zarówno za−
wodnikom, jak i widzom, niezwykłych emo−
cji. Wśród najlepszych znalazła się spora
grupa porębian. Furorę zrobiła uczennica
klasy IV, Agnieszka Leś, która dzięki po−
zostawieniu w pokonanym polu bardziej do−
świadczonych rywalek, w klasyfikacji gene−
ralnej GP zajęła 3. miejsce. Świetnie za−
prezentowali się także inni uczniowie
tutejszej szkoły: Katarzyna Karaś (kl. IV),
Jakub Jędryka (kat.do 10 lat), Daniel Karcz
(12 lat), Kamil Knurowski (14 lat), Agniesz−
ka Waśko i Mateusz Lesiewicz (16 lat).
W wyścigu juniorów do lat 23 wygrał Ja−
kub Tota, zwyciężając w klasyfikacji gene−
ralnej Grand Prix.
Po emocjach sportowych przyszedł czas na
doznania artystyczne. Najpierw zaprezen−
towali się uczniowie klasy trzeciej w spek−
taklu „Żegnamy lato”, wyreżyserowanym

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
w Brzesku wraz z filią w Jadownikach,
poszukując nowych, ciekawych form współ−
pracy z rodzicami oraz ze środowiskiem
lokalnym, zorganizowało plenerową im−
prezę pod hasłem „Żegnamy lato – wita−
my jesień wieńcem dożynkowym”. Ogród
przedszkolny pełen był więc jesiennych
atrybutów, wśród których wyeksponowa−
no plony z pól i ogrodów. Na imprezę przy−
byli m.in: wizytator KO Jolanta Hołu−
bińska Kalinowska, wiceburmistrz
Brzeska Krzysztof Bigaj, naczelnik
WEKiS Józef Cierniak, sołtys Jadow−
nik Apolonia Warzecha oraz rodzice i in−
ni dobrodzieje przedszkola.

przez panią Renatę Zawadzką. Później
pięknymi tańcami i przyśpiewkami popi−
sywali się młodzi artyści z Dziecięcego
Zespołu Folklorystycznego „Mali Porębia−
nie”, kierowanego przez Bernadetę Za−
piór. Na deser pokazali się dorośli z ze−
społu „Porębianie”, który prowadzi Ma−
ria Karaś.
W dalszej części spotkania odbyły się licz−
ne konkursy przygotowane tak, by mogły
w nich uczestniczyć całe rodziny. Należy
też wspomnieć o tym, że uczniowie wraz
z rodzicami przygotowali przepiękne jesien−
ne stoliki, udekorowane bukietami, owo−
cami, ciastami, sałatkami i innymi sma−
kołykami. W tym samym czasie Rada Ro−
dziców prowadziła loterię fantową, w której
główną nagrodę – rower górski – wygrał
Piotr Bieniek.
Zabawa była tak wyśmienita, a organiza−
torów wspomogli hojnie liczni sponsorzy,
a wśród nich: Starostwo Powiatowe, Urząd
Miejski w Brzesku, Zakład Usług Blachar−
skich z Gnojnika, Hurtownia Koba M
i sklep Chmura, Ubojnia Zwierząt z Gnoj−
nika, Hurtownia KDK, Gminna Spółdziel−
nia w Brzesku, Piekarnia z Uszwi, Hur−
townia Frutoland, proboszcz parafii w Po−
rębie Spytkowskiej oraz sołtys, cukiernia
Rafaello i restauracja Galicyjska. Nad bez−
pieczeństwem czuwała policja i miejsco−
wi strażacy.

Fot. i tekst: IRENA POLCZYK

Rodzinna Poręba

Przedszkolaków
odwiedził

wiceburmistrz
Krzysztof Bigaj
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zane z nimi opłaty oraz wydatki na nie−
zbędne usługi pielęgnacyjne. Zakres oraz
poziom świadczeń dostosowany jest do po−
trzeb poszczególnych mieszkańców, którzy
podzieleni są na grupy według kryterium
wieku, rozwoju, a także stanu zdrowia
i niesprawności ruchowej.
Wychowankom zapewnia się opiekę lekar−
ską i pielęgniarską, z karmieniem, ubiera−
niem, myciem i kąpaniem osób, które nie
mogą tych czynności wykonać samodziel−
nie. Mieszkańcy otrzymują także leki i środki
opatrunkowe na zlecenie lekarza, właściwą
terapię zajęciową, formację intelektualną
i duchową oraz nauczanie specjalne. Zapew−
nia się również opiekę w czasie zajęć, orga−
nizowanych poza placówką. W miarę możli−
wości mieszkańcy, nieposiadający własnych
środków, mogą otrzymać wsparcie w wyso−
kości 30 procent zasiłku stałego.
Do obowiązków wychowanków należą:
współdziałanie z personelem w zaspokaja−
niu potrzeb, dbałość o higienę osobistą,
wygląd zewnętrzny i porządek oraz pono−
szenie opłat za pobyt w domu, zgodnie z obo−
wiązującymi przepisami.

W placówce mogą przebywać osoby do
30. roku życia. Jednak w szczegól−

nych przypadkach uwzględnia się możli−
wość pobytu po ukończeniu tego wieku, je−
śli dana osoba posiada małą zdolność ada−
ptacyjną do zmiany otoczenia i okres
pobytu w domu przekracza pięć lat. O po−
zostawienie zainteresowanego podopieczne−
go wnioskuje dyrektor w porozumieniu z je−
go rodziną lub opiekunem prawnym i po
uprzednim zasięgnięciu opinii psychologa.
Indywidualne plany opieki opracowują trzy
zespoły terapeutyczno−opiekuńcze, złożone
z pracowników. Zawierają one: dokumen−
tację poszczególnych mieszkańców, kartę
pielęgnacyjno−opiekuńczą, zegar czasu
określający, ile czasu zajmuje podopiecz−
nemu sen, samoobsługa, kontakty inter−
personalne, uczestnictwo w organizowa−
nych zajęciach, aktywne spędzanie czasu

wolnego, czynności pielęgnacyjno−higie−
niczne wykonywane przez opiekuna. Do−
kumenty zawierają także diagnozę proble−
mu poszczególnych dzieci, określają cele do
osiągnięcia i metody ich realizacji. Wyzna−
cza się też osoby odpowiedzialne za wyko−
nanie zadań oraz termin weryfikacji. Taki
plan może być opracowany z udziałem wy−
chowanka, jeżeli jego stan zdrowia na to
pozwala. Wszelkie działania koordynuje
pracownik domu tzw. pracownik pierwsze−
go kontaktu, wskazany przez mieszkańca,
mogącego dokonać wyboru. Pracownicy
pierwszego kontaktu działają w ramach ze−
społów terapeutyczno−opiekuńczych. Dom
udostępnia na potrzeby mieszkańców śro−
dek transportu, umożliwiający przewoże−
nie podopiecznych w celach leczniczych, re−
kreacyjnych, rodzinnych.
Wychowankowie zachęcani są do włącza−
nia się w wykonywanie prac pomocni−
czych przy współpracy personelu w zależ−
ności od zainteresowań, upodobań, możli−
wości fizycznych.
W budynku znajduje się winda, dostosowa−
na do potrzeb niepełnosprawnych mieszkań−
ców, pokoje mieszkalne 2, 3 i 4−osobowe o po−
wierzchni nie mniejszej niż 6 m kwadrato−
wych na jedną osobę, a także świetlica
dziennego pobytu, jadalnia, gabinet zabie−
gowo−pielęgniarski, pokój gościnny, kaplica,
pomieszczenia pomocnicze do prania i su−
szenia. Wszyscy wychowankowie mają ła−
twy dostęp do pomieszczeń sanitarnych.
Dom zapewnia 4 posiłki dziennie. Mieszkań−
cy mogą wybierać potrawy. Posiłki spoży−
wają w jadalni lub w pokoju mieszkalnym.
Podstawowe produkty żywnościowe oraz
napoje są dostępne całą dobę. Osoby, które
nie mogą samodzielnie jeść, są karmione.
Każdy mieszkaniec posiada własną odzież
(dzienną, nocną), która jest sukcesywnie
uzupełniana, dobierana według gustu
i upodobań dzieci i młodzieży. Podopieczni
korzystają z własnych przyborów toaleto−
wych, które przechowują w szufladach lub
na oznaczonych półkach. Pościel oraz ręcz−
niki zmienia się raz na dwa tygodnie, a
w razie konieczności częściej.

Usługi opiekuńcze, które świadczy dom,
polegają na udzielaniu pomocy w wy−

konywaniu podstawowych czynności życio−
wych, pielęgnacji oraz załatwianiu spraw
osobistych. Zaś świadczenia wspomagają−
ce wiążą się z zapewnieniem terapii zaję−
ciowej. Wychowawcy starają się podnosić
sprawność mieszkańców, aktywizować do
działania i samodzielności na miarę indy−
widualnych możliwości podopiecznych.
Dom umożliwia i organizuje uczestnictwo

w imprezach kulturalnych, towarzyskich,
w środowisku lokalnym oraz na terenie pla−
cówki. Dzieci i młodzież niepełnosprawna
mają dostęp do urządzeń audiowizualnych.
Ponadto zapewnia się im kontakt z rówie−
śnikami z innych domów, udział w olimpia−
dach sportowych dla niepełnosprawnych,
przeglądach twórczości artystycznej, wyjaz−
dy na turnusy rehabilitacyjne, odwiedza−
nie własnych rodzin i rodzin pracowników.
Świadczenia edukacyjne polegają na uczest−
nictwie mieszkańców w zajęciach rewalida−
cyjnych, natomiast do usług o charakterze
religijnym zaliczono: organizowanie świąt
i uroczystości religijnych z udziałem miesz−
kańców, pogadanki, a także stały kontakt
podopiecznych z kapelanem.
Mieszkańcy chętnie uczestniczą w propo−
nowanych zajęciach. Trzeba podkreślić, że
nieustannie są inspirowani do pracy nad
swoją słabością i do walki z chorobą. Nie
są pozostawieni sami ze swoimi problema−
mi. Cieszą się z każdej nowo poznanej oso−
by, akceptują ludzi, którzy chcą poświęcić
im swój czas, gest i uczucie.
Dom Pomocy Społecznej w Brzesku zdoby−
wa potrzebne środki, które przeznacza na
podnoszenie standardu życia podopiecz−
nych. Obecnie najpilniejszą inwestycją jest
zorganizowanie tarasu dla dzieci leżących
i budowa sali gimnastycznej. Siostry słu−
żebniczki pragną również w zajmowanym
budynku wymienić stolarkę okienną,
drzwiową oraz wykonać elewację budynku.
Potrzeby są ciągle duże, ale dzięki pomocy
wielu instytucji i zakładów pracy, a także
hojności indywidualnych darczyńców mogą
być one systematycznie zaspokajane.

***
Osoby o nietypowym rozwoju, jednostki
trudne w wychowaniu, a także ludzie nie−
pełnosprawni istnieją na całym świecie, we
wszystkich środowiskach społecznych
w każdym kraju. Ich liczba wciąż jednak
rośnie, stanowiąc paradoks cywilizacji oraz
postępu naukowego naszych czasów. Czło−
wiek niepełnosprawny potrzebuje opieki,
silnego wsparcia, odpowiednich warunków
niezbędnych do rozwoju, rehabilitacji,
kształtowania uzdolnień i realizacji po−
trzeb. Takiego wsparcia udziela im brze−
ska ochronka, od stu lat wypełniająca swą
szlachetną misję…

MAŁGORZATA RUDNIK

* W artykule wykorzystano materiały
źródłowe, znajdujące się w opracowa−
niu – Dom Pomocy Społecznej w Brze−
sku, Archiwum Zakładowe. Małgorza−
ta Rudnik jest autorką pracy magi−
sterskiej o brzeskiej ochronce.

Towarzystwo serca

Pod troskliwą opieką sióstr.
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PODCZAS WRZEŚNIOWEGO week−
endu grupa osób niepełnosprawnych
z powiatu brzeskiego, skupionych
w Stowarzyszeniu „Ostoja”, po raz ko−
lejny wyruszyła na turystyczny szlak.
Tym razem w górskie pasmo Bieszczad.
Ze względu na fakt, że cel był trudny
dla osób niepełnosprawnych, Maria Kę−
dziora – prezes „Ostoi”, zaprosiła do
udziału w dwudniowej wyprawie stra−
żaków z OSP w Szczepanowie.
W programie wycieczki był spacerowy
rejs statkiem po Jeziorze Solińskim,
zwiedzanie zapory i elektrowni, a tak−
że autokarowa przejażdżka małą i du−
żą pętlą bieszczadzką, uczestnicy po−
dziwiali piękne widoki, zapoznali się
z tragiczną historią tamtych terenów.
Wieczorem natomiast, po zakwatero−
waniu w miejscowości Wołkowyja, roz−
palili ognisko.
Następnego dnia zwiedzili Sanok,
gdzie m.in. zobaczyli cerkiew. Wszy−
scy byli pod wrażeniem wykładu ku−
stosza, który przedstawił historię
świątyni, dramatyczne dzieje wschod−
niego chrześcijaństwa oraz opowie−
dział o narodowych relacjach Ukraiń−
ców i Polaków. Pobyt w Sanoku zakoń−
czyła wizyta w jednym z największych
w kraju skansenów.
Z wycieczki wszyscy wrócili zmęczeni,
ale bardzo zadowoleni. Druhowie OSP

Wśród mnogości szkolnych ustaw, re−
gulujących każdy krok ucznia,

w szkole pojawił się zapis, dotyczący ubio−
ru i wyglądu. I choć „prawo” nie narzuca
jednolitych fartuszków, o wszelakiej eks−
trawagancji wypowiada się niedwuznacz−
nie: dzieli uczniaków na dobrych i złych,
bez względu na zachowanie i zakres my−
ślowych horyzontów. Napisano zatem, iż
nie ma wstępu w mury szkoły ten, co przy−
straja swą postać w agrafki, „łaty” i „em−
blematy subkulturowe”, nadmiar golizny
po korytarzach obnosi, a w lico wciera
pomadki i barwne mazidła. Część o ko−
smetykach prze−
łknęliśmy łatwo,
zastrzeżeń doty−
czących nagości
też nie kwestionowaliśmy. Natomiast resz−
ta zraniła wszystkich na wskroś. Po kil−
ku wieczorach burzliwych dyskusji doszli−
śmy do wniosku, iż owe „emblematy” naj−
prawdopodobniej zgrabnie i bez zbędnej
drobiazgowości zawarły w sobie wszyst−
ko – od symboli anarchistów, przez swa−
styki, po sekciarskie CHWDP, czyli Chwa−
ła Wiernym Duchowi Procentów. Otóż, gdy
trzęsąc się z oburzenia, doszliśmy już do
konkluzji, dotarło do nas, na domiar złe−
go, wspomnienie o „łatach”. I tu zaczęły

ze Szczepanowa, a zwłaszcza Młodzie−
żowa Drużyna Pożarnicza, od pewne−
go czasu współpracują ze Stowarzy−
szeniem „Ostoja” i w miarę możliwo−
ści uczestniczą we wspólnych
przedsięwzięciach. Młodym, wysporto−
wanym ludziom praca z osobami nie−

się schody. Łata łacie nierówna, o czym
wiedzieli już starożytni, a strach – tak czy
inaczej – blady, bowiem ubiory nasze
wręcz z samych łat się składają. Ale i ta
wątpliwość szybko została sprecyzowana.
Okazało się, że w przekładzie na język
nas, ludzi prostych, łaty to naszywki wsze−
lakiej maści i treści.
Teraz już wiem, że jak bogata by moja
wiedza nie była, najważniejsze jest, bym
nie profanowała zacnych tradycji szko−
ły małymi metalowymi przedmiotami

o pogańskiej nazwie „agrafka”. Widać,
lepiej „banię” ze sprawdzianu dostać,
niż w barbarzyńskiej bluzie Slayera nań
się stawić.
Ta „ustawa” nie dotknie miłych chłopców
w identycznych ortalionach, którzy czczą
najzamożniejszego i najsilniejszego sam−
ca w ich gronie. Przepis godzi głównie
w istoty pełne dzikiej inwencji, którą uze−
wnętrzniają, jak potrafią, wykorzystując
kilka ostatnich lat, które im pozostały,
nim wskoczą w buty na obcasie i zapną

firmowy garnitur. Twórcy szkolnego pra−
wa opamiętajcie się! Czyż na pewno zale−
ży wam, byśmy pod drzwiami szkoły po−
spiesznie doprowadzali się do obcej nam
przepisowej „normalności” i dopiero wraz
z ostatnim dzwonkiem znów stawali się
sobą, z całym naszym metalowym dobyt−
kiem i dziurawymi spodniami?
To tylko „umundurowanie bohemy”, jak
pisał Miłosz. „Niechęć do takiego umun−
durowania u samotników, którzy są do−
statecznie pewni wartości swego dzieła,
żeby obywać się bez oznak zewnętrznych.
A jednak, gdyby nie ukrywali swojej pro−

fesji pod przebraniem
ludzi normalnych, byli−
by uczciwsi: Oto obno−
simy publicznie swoje

hańbiące znamię dewiantów i wariatów.”
Otóż, widać, jeszcze nie dojrzeliśmy, nie
jesteśmy „dostatecznie pewni”, ale kotłu−
ją się w nas pomysły i potrzeba odcięcia
się od tłumu. Na razie przynajmniej ze−
wnętrznie staramy się być uczciwi. Może
nikt przez to już nie napisze „Wspomnień
niebieskiego mundurka”, ale dojrzeją lu−
dzie, potrafiący patrzeć inaczej, z gatun−
ku tych, którzy później piszą „Gnój” albo
odkrywają dla siebie Nikifora.

OLA

pełnosprawnymi pozwala zdobyć do−
świadczenia dla większości wcześniej
nieznane. Podczas wyprawy w Biesz−
czady nawiązane zostały autentyczne
przyjaźnie, które zapewne ugruntują
kolejne wspólne podróże.

 JW

Naczelnik OSP Szczepanów, Stanisław Przybyło, z najbardziej „żywiołowym”
uczestnikiem wycieczki.

Z „Ostoją” w Bieszczadach

ROZTERKI GIMNAZJALISTKI

Odczepcie się od łat!
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NA KORTACH OKS rozegrano tenisowe młodzieżowe mistrzostwa powiatu brze−
skiego. Organizatorem było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. W zawodach wzięło
udział kilkudziesięciu zawodników, startujących w różnych kategoriach wiekowych.

Wyniki

Grupa początkujących dziewcząt:
1. Paula Brożek, 2. Paulina Hebda, 3. Agnieszka Patulska.
Grupa początkujących chłopców:
1. Piotr Wawryka, 2. Daniel Gzyl, 3. Jakub Hebda.
Chłopcy do lat 10:
1. Karol Opiła, 2. Igor Licak, 3. Krzysztof Stós.
Dziewczęta do lat 14:
1. Monika Wiecha, 2. Gabriela Góra, 3. Anna Bujak i Marta Mądry.
Chłopcy do lat 14:
1. Dominik Wiśniowski, 2. Piotr Nowak, 3. Grzegorz Zorek.
Chłopcy do lat 18:
1. Bartłomiej Nowak, 2. Przemysław Brzyk, 3. Tomasz Kościółek.

03.10
Wolania − OKS 0:1
Bramka: K.Palej (54)
OKOCIMSKI: J.Palej− D.Policht (46 Kostec−
ki), Dzięciołowski, Stawarczyk, Bryl, Pacho−
ta, Jagła, Metz, Sacha, Drużkowski (78 Ulas),
K.Palej.
10.10
OKS − Wictoria Witowice D. 8:0
Bramki: K.Palej (16, 18, 29, 58, 70), D. Policht
(46), Kostecki (87), Sacha (89).
OKOCIMSKI: J.Palej − D.Policht, Kostecki,
Dzięciołowski, Stawarczyk, Jagła (65 Musiał),
Metz, Sacha, Bryl, K. Palej, Rojkowicz (62
Drużkowski)
16.10
Glinik/Karpatia Gorlice − OKS 0:1
Bramka: Sacha (80)
OKOCIMSKI: J.Palej (46 Szuba) − D. Policht,
Dzięciołowski, Stawarczyk, Bryl, Kostecki (90
Musiał), Metz, Jagła, Sacha, Rojkowicz (46
Pachota), K.Palej (88 Drużkowski).
23.10
OKS − Strażak Mokrzyska 1:1
Bramka dla OKS−u  K.Palej 38
OKOCIMSKI: Szuba − Kostecki, Dzięciołw−
ski, Stawarczyk, Jagła, Pachota (66 Ulas),
Metz, Sacha, Bryl, K.Palej (83 Musiał), Roj−
kowicz (66 Drużkowski).
STRAZAK: Mikrut – Mendelewski, Piotr Ko−
walczyk, W. Żurek, Ostrowski, J. Biedak, S.
Żurek, Paweł Kowalczyk, Cierniak (46 Zając),
Święch (66 Szewczyk), Mika (72 Bodura).
31.10
Dunajec Nowy Sącz − OKS 0:3
Bramki: K.Palej (3), Rojkowicz (77, 88).
OKOCIMSKI: J.Palej – Grzyb, Dzięciołow−
ski, Jagła, Sacha, Kostecki, Metz, Musiał, Roj−
kowicz, K.Palej, Pachota.
Po 14 kolejkach w tabeli prowadził OKS − 35
pkt., przed Kolejarzem i Bocheńskim − po 33.

  PO ŚWIETNYM STARCIE
i efektownych zwycięstwach nad
utytułowanymi rywalami, brzescy
kręglarze z TKKF Sokół ponieśli
minimalne porażki w dwóch ostat−
nich meczach ekstraligi z Polonią
Leszno i Pilicą Tomaszów. Nasza
drużyna po czterech seriach nadal
jednak była na czele tabeli.

POLONIA 1912 Leszno −
TKKF SOKÓŁ 4:2

Przy remisie w „dużych” punktach,
więcej strąconych kręgli mieli go−
spodarze, wygrywając cały mecz
4:2. Swoje pojedynki w wygrali
Krzysztof Soból i Stanisław
Tomczyk, a minimalnych pora−
żek − zdobywając ponad 500 punk−
tów – doznali Mariusz Szuba
i Marek Szczupak.

TKKF SOKÓŁ − PILICA
Tomaszów Mazowiecki 2:4

W pierwszym pojedynku Mariusz
Szuba zremisował 2:2 z zawodni−
kiem z Pilicy, ale gorszy był w „ma−
łych” punktach (469−479). W następ−
nych parach swego rywala pokonał
2,5:1,5 Krzysztof Soból, Stanisław
Tomczyk przegrał 1:3 (478:518),
drugi „duży” punkt zdobył Marek
Szczupak (przy remisie 2:2, w „ma−
łych” punktach 497:492). Cały mecz
zakończył się  remisem, a o końco−
wym wyniku zadecydowały „małe”
punkty, których więcej zdobyła dru−
żyna z Pilicy − 1953:1982.

PIŁKA NOŻNA − IV LIGA
II LIGA MĘŻCZYZN
9.10
SMS II PZPS SPAŁA − OKOCIMSKI
2:3 (−17, −14, 22, 21, −8)
OKS: Mardoń, Bednarz, Skrzypiński,
Śrutowski, Rakoczy,Poprawa − Baniak,
Pietrykowski, Płaza.
16.10
Energetyk Jaworzno − OKOCIMSKI
2:3 (18, 19, −26, −17, −13)
OKS: P Mardoń, Bednarz, Skrzypiński,
Śrutowski, Rakoczy, Poprawa, Baniak −
Pietrykowski, Gibes.
23.10.04
OKOCIMSKI − MKS Andrychów
3:2 (22, 14, 12,  18, 13)
OKS: P Mardoń, Bednarz, Skrzypiński,
Śrutowski, Rakoczy, Poprawa, Baniak −
B.Gawenda, Pietrykowski, Gibes.

Po 3 kolejkach w tabeli prowadził OKS −
6 pkt., przed Cukrownikiem, Błękitnymi
i SMS II − po 5 pkt.

III LIGA MĘŻCZYZN
09.10
LKS Bobowa − OKOCIMSKI Ib 3:1
16.10
KS Ryglice − OKOCIMSKI Ib 3:2
23.10
OKOCIMSKI Ib − Pogoń Opat. 3:0

III LIGA KOBIET
09.10
Chrzanovia − GRYF Brzesko 0:3
16.10
GRYF − Skawa Wadowice 3:0
23.10
Dalin Ib Myślenice − GRYF 3:0

SIATKÓWKA EKSTRALIGA
KRĘGLARZY

TENISOWE MISTRZOSTWA POWIATU
W HALI SPORTOWEJ w Jadow−
nikach odbyły się Miejsko−Gminne
Zawody Szkół Podstawowych
i Gimnazjów w tenisie stołowym.
Przy dziewięciu stołach rywalizowa−
ło blisko 100 zawodników. Wyniki −
szkoły podstawowe, dziewczęta:
1. SP Szczepanów, 2. SP 2 Jadowni−
ki, 3. SP Jasień.
Chłopcy: 1. SP Bucze, 2. SP 1 Ja−
downiki, 3. SP Jasień.
Gimnazja− dziewczęta: 1. PG 2
Brzesko (Anna Kania, Jadwiga Plu−
szyńska, Joanna Sacha), PG 1 Brze−
sko, 3. Jadowniki.
Chłopcy: 1.  PG 2 Brzesko (Mar−
cin Żytniewski, Marcin Wawryka,
Adam Gawlik), 2. PG 1 Brzesko,
3. Jadowniki.

100 pingpongistów
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Już 8 października 1925 r. PK WF i PW
odbył posiedzenie, na którym postano−
wiono rozpocząć budowę stadionu spor−
towego w Brzesku. Prowadzona wówczas
dyskusja wykazała, że miasto nie posia−
da odpowiedniego terenu do budowy ta−
kiego obiektu sportowego. W 1926 r. po−
nownie poruszono sprawę budowy sta−
dionu, rozpoczynając zarazem rozmowy
z Janem Antonim Götzem – Okocim−
skim na temat możliwości odkupienia od
niego odpowiedniej parceli.
Jak wynika ze „sprawozdania Starostwa
Powiatowego w sprawie współdziałania
władz administracyjnych w akcji wycho−
wania fizycznego”, PK WF i PW posta−
nowił nabyć, „od Jana Götza – Okocim−
skiego (...) pole na ten cel”.Wymieniony
właściciel, a zarazem członek PK WF
i PW, zgodził się przekazać na plac ćwi−
czeń dla PK WF i PW pięć morgów grun−
tu, położonego w pobliżu stacji kolejowej
na Słotwinie. Tymczasowy TZP uchwalił,
by „na zakupno... (tego) placu” wyasygno−
wać odpowiednią sumę pieniędzy. Ocenę
przydatności terenu na boisko sportowe
przekazano kpt. Żurkowi z 16. pułku pie−
choty z Tarnowa.
Opinia jego, jak i jego następcy była ne−
gatywna. Wojsko domagało się placu o wy−
miarach 220 x 120 metrów, a Götz pro−
ponował parcelę o wymiarach 220 m dłu−
gości, ale od 160 do 108 m szerokości.
Dlatego sprawy nie sfinalizowano ani
w 1925, ani 1926 roku. W 1927 r. Adolf
Hanik – Starosta Powiatowy i prezes PK
WF i PW osobiście nalegał na Götza, aby
ten odsprzedał odpowiednią parcelę na
stadion sportowy. 29 października 1927 r.
Starosta napisał, że „Powiatowy Komi−
tet WF i PW nabywa od Jana Götza –
Okocimskiego pole na ten cel ”. Właści−
ciel Browaru Okocim zgodził się prze−
kazać 5 morgów lasu słotwińskiego w po−
bliżu stacji kolejowej na Słotwinie na
plac ćwiczeń. Kpt. Długosiewicz, „jako
oficer instrukcyjny dla tutejszego powia−
tu uzna wskazane przez właściciela
miejsce”, co pozwoliłoby zamknąć spra−
wę budowy stadionu sportowego w Brze−
sku – Słotwinie. Równocześnie Tymcza−
sowy Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwa−
lił wyasygnowanie odpowiedniej sumy
na zakup parceli.

Poszukiwanie
stadionu

Z dziejów kultury fizycznej i sportu w Brzesku – 1892–1945

W 1927 r. transakcji nie sfinalizowano.
W sprawozdaniu Starosty zapisano: „brak
odpowiedniego placu na ćwiczenia dla
oddziałów WF i PW dał się dotkliwie
odczuć”. W 1926 r. Święto Młodzieży i za−
wody sportowe w Brzesku nie odbyły się
nie tylko z powodu zimna, ale głównie z
braku odpowiedniego obiektu sportowe−
go, na którym młodzież mogłaby zade−
monstrować swoje umiejętności sporto−
we i wojskowe.
Dopiero w 1928 r. powrócono do sprawy
zbudowania stadionu w mieście nad
Uszwicą. Na wniosek Jana Władysława
Brzeskiego „uchwalono wstawić do bu−
dżetu, na kupno (...) i budowę stadionu
dla wychowania fizycznego młodzieży (...)
20.000 zł”. W rzeczywistości władze mia−
sta przekazały na ten cel 10.000 zł, a wła−
dze powiatowe zarezerwowały 20.000 zł.
Zaś Starosta Powiatu zwrócił się z proś−
bą do wszystkich gmin, aby zabezpieczy−
ły w budżecie jakieś kwoty na urządze−
nie stadionu w Brzesku. Apel ten przy−
niósł dodatkowe 4275 zł.
Jednak reprezentant wojska sprzeciwiał
się zlokalizowaniu stadionu sportowego
na Słotwinie, uznając, że wschodni bok
parceli ma za małą szerokość. Jan Götz,
kierujący wówczas Tymczasowym Zarzą−
dem Powiatu, „przypomniał 4 czerwca
1928 r., że zdecydował się wydzierżawić
5 morgów gruntu na plac ćwiczeń, w lesie
obok stacji kolejowej w Słotwinie, gdy jed−
nak wojskowość domaga się placu w ta−
kiej figurze [kształcie], w jakiej ze wzglę−
du na gospodarkę lasową odstąpić nie
mógł – oświadczył gotowość odstąpienia
5 morgów gruntu bezpłatnie na teryto−
rium gminy Jadowniki, w pobliżu linii
kolejowej, przy drodze szczepanowskiej”.
Również ta druga propozycja Götza zo−
stała przez reprezentanta wojska odrzu−
cona. Głównym powodem negatywnego
stosunku do niej była zbyt duża odległość
działki od miasta.
Władze powiatowe nie mogły wówczas
znaleźć innej parceli, nadającej się na
stadion sportowy. Dlatego ostatecznie
przyjęto, darmo ofiarowaną przez Jana
Götza – Okocimskiego, działkę na Sło−
twinie w pobliżu stacji kolejowej. Jesz−
cze w tym roku dokonano pomiaru boiska,
ale prace nad stadionem utknęły na parę

lat. Władze powiatowe już więcej tego
tematu nie poruszały, co nie oznacza, że
nie wspierały finansowo działalności PK
WF i PW. Największą pomoc finansową
KP WF i PW uzyskiwał od Komunalnej
Kasy Oszczędności, którą kierował Sta−
nisław Czyż. W 1929 r. było to 1000 zł,
a w 1930 r. – 500 zł. Za pieniądze te or−
ganizowano zawody sportowe, fundowa−
no nagrody i dyplomy, a czasem sprzęt
i wyposażenie sportowe.
W 1932 r. PK WF i PW nie znalazł żad−
nych pieniędzy na urządzenie i budowę
stadionu. Nie był on wówczas gotowy, bo
w „Wykazie stałych urządzeń i świetlic
znajdujących się na terenie powiatów”
takiego obiektu nie wymieniono. Dopiero
w „Sprawozdaniu z rocznej działalności za
rok budżetowy 1932/1933” znajdujemy
informację: „Komitet [PK WF i PW] chciał
przystąpić do budowy strzelnicy i stadio−
nu sportowego na Słotwinie, na gruntach
ofiarowanych przez... Antoniego Götza (...)
z braku potrzebnych funduszy oraz wy−
mogu władz wojskowych, prac nie rozpo−
częto (...) Potrzebne roboty zostaną wy−
konane w następnym roku”. Mimo tego,
plac ten żył swoim rytmem sportowym,
bo innych możliwości w Brzesku nie było.
Obok budowy stadionu sportowego
w Brzesku PK WF i PW szczególną uwa−
gę poświęcił sprawie rozpropagowania
zasad wychowania fizycznego i przyspo−
sobienia wojskowego wśród młodzieży
powiatu. Zadania te realizowały Gmin−
ne Komitety WF i PW i PK, dlatego spra−
wa ich tworzenia na terenie całego po−
wiatu zaliczała się do najważniejszych.
15 kwietnia 1926 r. wezwano wszystkie
gminy do zorganizowania miejscowych
komitetów WF i PW. Do końca tego roku
udało się utworzyć GK WF i PW w Biel−
czy, Biskupicach Melsztynskich, Charze−
wicach, Czchowie, Faliszowicach, Iwko−
wej, Jurkowie, Radłowie, Rudych Ry−
siach, Strzelcach Wielkich, Tymowej,
Wojniczu, Wokowicach, Zawadzie Lanc−
korońskiej i Zaborowie. W pozostałych
gminach wychowanie fizyczne i przyspo−
sobienie wojskowe nie znalazły większej
liczby orędowników. Z upływem czasu
jednak i w nich również utworzono Ko−
mitety WF i PW.
PK WF i PW, aby przełamać negatywny
stosunek społeczeństwa dorosłego do
kultury fizycznej i sportów obronnych,
postanowił zainteresować tą problema−
tyką organizacje młodzieżowe, działają−
ce na terenie powiatu. W 1927 r. GK WF
i PW utworzyły Sekcje WF i PW w orga−
nizacjach młodzieżowych w Biadolinach
Szlacheckich, Borzęcinie, Brzesku, Dęb−
nie, Dołędze, Dołach, Jasieniu, Kwikowie,
Łętowicach, Łysej Górze, Przyborowie,
Sufczynie i Więckowicach. Były to koła:
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Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku
Młodzieży Ludowej, Małopolskiego
Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku
Młodzieży Polskiej, Związku Harcerstwa
Polskiego i TG „Sokół”. Z tym, ze w tej
ostatniej organizacji więcej miejsca po−
święcano gimnastyce, lekkoatletyce
i grom zespołowym, odchodząc od przy−
sposobienia wojskowego.
To dzięki PK WF i PW, organizacjom
młodzieżowym oraz nauczycielom wycho−
wania fizycznego i sportu, młodzież wiej−
ska i z małych miasteczek powiatu mo−
gła się zapoznać z podstawowymi arka−
nami kultury fizycznej, pograć w piłkę,
poznać zasady musztry sportowej i woj−
skowej. Instytucje gminne WF i PW i or−
ganizacje młodzieżowe były organizato−
rami pierwszych zawodów sportowych,
tak w wioskach nad Uszwicą, jak i w osa−
dach miejskich. Częstokroć zawody ta−
kie w stolicy powiatu i w poszczególnych
osadach były organizowane w warunkach
wręcz siermiężnych. Przecież, jak już
zaznaczyłem, do 1928 r. na tym terenie
nie było ani jednego stadionu sportowe−
go i większego placu, na którym można
by przeprowadzić zawody sportowe. Nie
działał żaden zarejestrowany klub spor−
towy, z wyjątkiem TG „Sokół” i efeme−
rydy KS Brzesko, które prowadziły kil−
ka amatorskich sekcji sportowych, jak:
sekcja kolarska, gimnastyczna i piłki
nożnej. Pierwsze dwie z nich wykazały
większą żywotność.
Od wytyczenia stadionu sportowego na
Słotwinie można mówić o poważnych prze−
kształceniach w życiu sportowym Brze−
ska i powiatu. Zbiegły się one ze zmianą
składu PK WF i PW. Jego przewodniczą−
cym został Zygmunt Dollinger, a 16 pp
reprezentował kpt. Znamirowski. Obok
nich, w skład PK wchodzili: ks. prof. Jan
Czuj, Władysław Cyga, Antoni Götz –
Okocimski, Tadeusz Łysakowski (z Gnoj−
nika), Jan Padło, Stanisław Czyż (szef
Sekcji Administracyjnej), Stefan Jasie−
wicz, Józef Kijak, Józef Padło, Stanisław
Szeligiewicz (kierownik Sekcji Propagan−
dy i Pracy), Józef Gołąbek, Alojzy Mły−
niec, Stanisław Nowak, Ignacy Patolski,
Wilhelm Zaufal (kierownik Sekcji PW
i WF), Wojciech Kapustka (w czasie oku−
pacji organizator ZWZ i AK), Józefa
Piszczkówna i Antoni Śpiewak z Wojni−
cza. Skład ten nie utrzymał się długo, bo
już w 1932 r. PK WF i PW kierował Wło−
dzimierz Baranowski, a reprezentantem
16 pp został kpt. Stanisław Ryczek.
Obok nich w PK pracowali: ks. prof. Jan
Czuj, Antoni Götz– Okocimski, Jan Pa−
dło, Stanisław Czyż, Jan Dudek, Wojciech
Kapustka (por. rezerwy), Stefan Jasiewicz,
Stanisław Szeligiewicz, Józef Gołąbek,
Maciej Czuła, Stanisław Nowak, Ignacy

Patolski, Wilhelm Zaufal, Józefa Pisz−
czek i Antoni Śpiewak,
Gdyby zainteresowanie sportem i kultu−
rą fizyczna oceniać po ilości i jakości
sprzętu i wyposażenia sportowego, jakim
dysponowały PK i GK WF i PW, to w po−
siadaniu tych instytucji (także w PK
w Brzesku) znajdowały się: 2 stopery, 8
oszczepów, jedna kula 5−kilogramowa,
jedna 7−kilogramowa, 2 dyski, 10 grana−
tów, dwa stojaki do skoków wzwyż i o tycz−
ce, tyczki, 4 piłki puste, 2 piłki do koszy−
kówki, 10 piłek palantowych, 3 palestry,
2 stojaki z koszem, 30 odznak (dla za−
wodników rywalizujących zespołów). Ten
zestaw piłek i sprzętu sportowego dowo−
dzi, że młodzież i sportowcy znad Uszwi−
cy trenowali biegi krótko i średniodystan−
sowe, rzucali oszczepem, kulą, dyskiem
i granatem (rzut granatem nie zaliczał
się do dyscyplin
olimpijskich).
Trenowali skok
w dal, wzwyż i
o tyczce, grali
w kosza, palan−
ta, siatkówkę
i piłkę nożną.
Z innych źródeł
wiemy, że pa−
sjonowali się
również teni−
sem, zjazdem
narciarskim,
ko lars twem
i biegami prze−
łajowymi.
Już na począt−
ku lat trzydzie−
stych zaintere−
sowanie spor−
tem wśród
uczniów gimnazjalnych i szkół zawodo−
wych, musiało być bardzo duże. Również
młodzież wiejska garnęła się licznie do
sekcji WF i PW. W czerwcu 1930 r.
w święcie WF i PW brało udział ok. 600
osób, a wśród nich było 225 zawodników,
startujących w różnych konkurencjach,
którym rozdano 70 dyplomów, nie licząc
nagród rzeczowych.
Trzy lata później, w 1933 r., normy na
Państwową Odznakę Sportową wypełni−
li m.in: Jan Głąb, Artur Blum, Jan Ka−
miński, Władysław Kołek, Stanisław
Kwiecień, Jan Koran (później nauczyciel
i wybitny sportowiec, działacz OKN
i OKS), Jan Majka – działacz OKN, Zbi−
gniew Nowosielski, Jan Ogiela – prof.
Gimnazjum w Brzesku, Kazimierz Oku−
nicki, Zygmunt Patolski, Wilhelm Rybic−
ki, Tadeusz Stefaniak, Zygmunt Szafrań−
ski, Stanisław Tobiasz, Stanisław Grzy−
bek, Waldemar Jawe, Marian Kułak,
Tadeusz Kubala, Roman Łoza – później

prof. medycyny i działacz OKN, Błażej
Palej – prof. geografii w Gimnazjum Brze−
skim i animator życia sportowego, Ernest
Tomczyk, Jakub Topolski, Marceli Wycze−
sany – działacz OKN i OKS, Jan Żak,
Emil Dadej, Stefan Dobrzański, Jakub
Gurgul, Bronisław i Czesław Jareccy,
Kazimierz Grzybek, Szymon Krzyszkow−
ski, Apolinary Łącki, Stefan Micho – plu−
tonowy AK, Stanisław Obal, Mieczysław
Orbitowski, Stefan Osuchowski, Franci−
szek Pałucki, Władysław Solak, Tomasz
Sroka – działacz TG „Sokół” w Brzesku,
dr Marian Stańkowski – działacz OKN,
Józef Wojciechowski – działacz OKN
i OKS, Tadeusz Wolny, Zygmunt Zając,
Antoni Zydroń, Wincenty Zydroń – póź−
niej wiceminister, Tadeusz Zwierz, Roman
Bereziuk, Czesław i Stefan Goos – ofice−
rowie AK, Władysław Gawlik, Stanisław

Kolasiński, Adam Masterski, Jan Mlecz−
ko – działacz OKS, Andrzej Ożarski, Jan
i Roman Sediwy – zawodnicy i działacze
OKN i OKS, Edward Szafrański, Zbi−
gniew Włazłowski, Zbigniew Kozaczkie−
wicz, Piotr Żurek.
Jednak po upływie kilku lat od zamachu
majowego w 1926 r. organizacje młodzie−
żowe, z wyjątkiem Związku Harcerstwa
Polskiego, rezygnowały ze współpracy
z PK WF i PW. Związek Katolickich Sto−
warzyszeń Młodzieży Polskiej nie prowa−
dził prawie żadnej działalności sporto−
wej, pozostając pod wpływami Chrześci−
jańskiej i Narodowej Demokracji. To
samo można powiedzieć o Związku Mło−
dzieży Wiejskiej „Spółdzielnia Oświato−
wa”. Żywsze zainteresowania sportem
i problematyką obronną wykazywała OM
Towarzystwa Uniwersytetów Robotni−
czych, ale negatywnie była ona nastawio−
na do Komitetów PW i WF.

MARIAN STOLARCZYK

Pierwsi członkowie Okocimskiego Klubu Cyklistów.
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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Remont dróg dojazdowych
do pól w miejscowościach: Okocim, Woko−
wice, Mokrzyska i remont przepustu w Po−
rębie Spytkowskiej”.
Opis przedmiotu zamówienia: Okocim – za−
mknięcie podbudowy wykonanej w ubiegłym
roku, wykonanie przepustu średnica 40 cm. ze
ściankami czołowymi,
górna i dolna warstwa podbudowy – długość
130 mb. z kruszywa hutniczego, Wokowice –
mechaniczne profilowanie drogi, dolna i gór−
na warstwa podbudowy – długość 180 mb. –
z kruszywa hutniczego, Mokrzyska – wykona−
nie przepustu średnica 40 cm ze ściankami
czołowymi, wykonanie podbudowy z kruszy−
wa hutniczego, utwardzenie podbudowy emul−
sją asfaltową i grysem bazaltowym – długość
180 metrów, Poręba Spytkowska – remont
istniejącego przepustu – roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne, deskowanie, zbrojenie beto−
nowanie i obsypanie przepustu ziemią, wyko−
nanie poręczy z rur stalowych.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono za−
mówienia (oznaczenie oferty częściowej – zad. nr
1): „WESSTRA” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno –
Budowlane, ul. Piłsudskiego 11b, Brzesko.
Cena: 6 686,00 zł.
Oferta z najniższą ceną: 6 686,00 zł.
Oferta z najwyższą ceną: 8 314,36 zł.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono
zamówienia (oznaczenie oferty częściowej –
zad. nr 2): „WESSTRA” Przedsiębiorstwo In−
żynieryjno – Budowlane, ul. Piłsudskiego 11b,
Brzesko.
Cena: 3 960,00 zł.
Oferta z najniższą ceną: 3 960,00 zł.
Oferta z najwyższą ceną: 6 368,40 zł.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono
zamówienia (oznaczenie oferty częściowej –
zad. nr 3): Przedsiębiorstwo Drogowo – Mo−
stowe, ul. Przemysłowa 18, Brzesko.
Cena: 9 050,30 zł.
Oferta z najniższą ceną: 9 050,30 zł.
Oferta z najwyższą ceną: 10 457,00 zł.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono
zamówienia (oznaczenie oferty częściowej –
zad. nr 4): „WESSTRA” Przedsiębiorstwo In−
żynieryjno – Budowlane, ul. Piłsudskiego 11b,
Brzesko.
Cena: 8 514,00 zł.
Oferta z najniższą ceną: 8 514,00zł.
Oferta z najwyższą ceną: 14 595,88zł.

INFORMACJA O PRZETARGU
Gmina Brzesko ogłasza przetarg nieograni−
czony na: pełnienie obowiązków Menadżera
Projektu dla zadania pod nazwą – Rozwój
Gospodarczy Gminy Brzesko – Etap III realizo−

Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

wanego z programu Spójność Społeczno –
Gospodarcza PHARE 2002.
Zakres rzeczowy, nad którym menadżer bę−
dzie pełnił obowiązki: Budowa 42.94 km ka−
nalizacji sanitarnej i deszczowej, 7 przepom−
powni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej
oraz modernizację 30 000 metrów kwadrato−
wych dróg lokalnych.
Uprawniona do kontaktów: Elżbieta Grabow−
ska, ul. Głowackiego 51, 32−800 Brzesko, woj.
małopolskie, e−mail: umbrzesko@brzesko.pl.
Termin składania ofert lub wniosków o do−
puszczenie do udziału w postępowaniu:
14.12.2004, godzina 10:00.

INFORMACJA O PRZETARGU
Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza
Brzeska, 32−800 Brzesko, woj. małopolskie,
ul. Głowackiego 51 ogłasza przetarg ograni−
czony na: „Remont Sali Obrad w budynku
UM Brzesko".
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty remon−
towe, wymiana okien, podwieszenie sufitów,
modernizacja instalacji elektrycznej, oświetle−
nia i nagłośnienia.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Zofia Duda Urząd Miejski w Brzesku pok. 7,
tel. (0−14) 6863100, w.115.
Termin składania ofert – 12.11.2004 r. o godz. 8:55

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Wykonanie studni głębino−
wej dla Krytej Pływalni w Brzesku”.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie stud−
ni głębinowej o głębokości 60 mb.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono
zamówienia: Przedsiębiorstwo „HYDROEL”
Zakład Wiertniczo – Geologiczny, Święcany 235.
Cena: 20 668.00 zł.
Oferta z najniższą ceną: 20 668.00 zł.
Oferta z najwyższą ceną: 20 668.00 zł.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Dobudowa oświetlenia
ulicznego na drogach gminnych – infra−
struktura towarzysząca budownictwu
mieszkaniowemu”.
Opis przedmiotu zamówienia: Ogółem dobu−
dowa sieci kablowej 240 mb, sieci napowietrz−
nej 150 mb, sieci oświetleniowej 1320, lampy
oświetleniowe – 19 szt.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono
zamówienia: Zakład Elektroinstalacyjny – Sta−
nisław Kobyłecki, ul. Zacisze 2, Brzesko.
Cena: 33 792,55 zł.
Oferta z najniższą ceną: 33 792,55 zł.
Oferta z najwyższą ceną: 33 792,55 zł.

5−9.11, godz.18.15
FAHRENHEIT  9/11      USA
Reżyseria: Michael Moore
Kolejny, po „Zabawach z bronią”, kontro−
wersyjny dokument Michaela Moorea,
odsłaniający kulisy działalności admini−
stracji prezydenta George’a W. Busha.

12−16.11, godz.18.15
ZŁY DUCH Francja/Hiszpania
Reżyseria: Patrick Alesandrin
W wypadku drogowym znany przedsię−
biorca Vincent Porel potrąca śmiertelnie
architekta−nieudacznika Simona Variota.
Simon umiera, widząc twarz pochylają−
cego się nad nim Vincenta. W tym samym
momencie żona Vincenta rodzi w szpita−
lu ich syna. Dusza umierającego Simo−
na...  znajduje dla siebie miejsce w rodzą−
cym się nowym życiu.

18.11, godz. 18.15
OGRÓD Słowacja/Czechy/Francja
Reżyseria: Martin Sulik
Jakub, mieszkający w mieście nauczyciel,
pewnego lata zostaje wysłany przez ojca
do rodzinnej posiadłości na prowincji. Tam
znajduje, ukryty w łóżku, dziennik dziadka
napisany− tak jak pamiętniki Leonarda da
Vinci – na wspak. Z tych zapisków Jakub
dowie się, jakie są trzy najważniejsze dla
każdego szanującego się Słowaka rzeczy.

19−23.11, godz. 18.15
OSADA      USA
Reżyseria: M. Night Shyamalan.
Pensylwania, rok 1897.
W odizolowanej od świata osadzie życie
toczy się harmonijnie. Jednak Lucius Hunt
(Joaquin Phoenix) łamie obowiązujący od
zawsze zakaz wkraczania do lasu, w któ−
rym żyją przerażające istoty nazywane
przez mieszkańców „tymi, o których nie
mówimy”. W ten sposób niepisane poro−
zumienie, na mocy którego nie atakowały
one miasteczka, zostaje zerwane.

26−30.11, godz.18.15
ZAKOCHANY BEZ PAMIĘCI     USA
Reżyseria: Michal Gondory
Historia Joela (Jim Carrey), którego rzu−
ciła dziewczyna − pyskata Clementine (Kate
Winselt). Postanowiła ona zamknąć ten
etap swojego życia do tego stopnia, że
poddała się operacji usunięcia z mózgu
wspomnień o ekschłopaku. Rozwścieczo−
ny Joel postanawia zrobić to samo, ale w
połowie zabiegu zmienia zdanie...


