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owracamy do pięknej uroczystości, jaka odbyła się 24 września
i 1 października w Urzędzie Miejskim w Brzesku. W poprzed−
nim wydaniu BIM−u przedstawiliśmy 23 pary Jubilatów, którzy
obchodzili w tym roku 50. rocznicę zawarcia związku małżeń−
skiego. Na wspólnym zdjęciu poniżej prezentujemy następnych.
Wszyscy otrzymali okolicznościowe medale przyznane przez
Prezydenta Rzeczpospolitej oraz listy gratulacyjne od Wojewody
Małopolskiego oraz Burmistrza Brzeska. Oczywiście, był także
szampan i niekończące się życzenia wszelkiej pomyślności na
kolejne lata.

Do tych życzeń dołączamy wiersz, którego słowa były i nadal są
niezastąpionym mottem:

ZŁOTE GODY OBCHODZILI
(na zdjęciu Jubilaci podczas

uroczystości 1 października br.)

Teresa i Jan Ciuruś (Wokowice), Wan−
da i Michał Damasiewicz (Brzesko), Ja−
nina i Józef Dziedzic (Szczepanów),
Maria i Juliusz Gardziel (Brzesko), Wik−
toria i Tadeusz Habryło (Brzesko), Hele−
na i Jan Kaczmarczyk (Jasień), Janina
i Jan Klimek (Brzesko), Antonina i Jan
Komorowski (Brzesko), Stanisława i Wa−
lenty Lewandowski (Brzesko), Helena
i Zygmunt Małek (Jadowniki), Helena
i Franciszek Put (Brzesko), Zofia i Ma−
rian Reczek (Brzesko), Irena i Stanisław
Szadkowski (Mokrzyska), Zofia i Stani−
sław Świątkowski (Brzesko), Józefa i Jó−
zef Tomaszkiewicz (Jadowniki), Maria
i Franciszek Tota (Poręba Spytkowska),
Teresa i Edward Trąba (Brzesko), Salo−
mea i Michał Woda (Mokrzyska), Hele−
na i Stanisław Wojtas (Jasień), Aleksan−
dra i Józef Wołek (Brzesko), Maria i Sta−
nisław Wrona (Brzesko), Aniela
i Stanisław Zydroń (Okocim).

P
Życie jest piękne
gdy się żyć umie
gdy jedno serce
drugie rozumie
gdy oba serca
płoną miłością
i pragną kochać się
z wzajemnością.
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Na okładce:
* Złota polska jesień

najpiękniej prezentuje się
w naszych parkach.
Fot. Monika Targosz

* Edward Czesak człowiek
z Brzeska w Sejmie RP

Listopad, jak każe wiekowa tradycja, rozpoczynamy od nawiedzenia cmentarzy
i grobów naszych bliskich. Stajemy w zadumie nad mogiłami rodziców, dziad−

ków, rodzeństwa, nierzadko dzieci, dalszych członków rodziny, ale także przyjaciół
i znajomych, którzy przekroczyli już próg nadziei. Oddajemy hołd rzeszom bezi−
miennych bohaterów−obrońców Ojczyzny. Modlitwa miesza się ze wspomnieniem,
a ożywiona bardziej niż kiedykolwiek świadomość nieuchronnego przemijania po−
budza do refleksji nad sensem każdej chwili w drodze do wieczności.

Bilansujemy wówczas dotychczasowe dokonania, a negocjując w duszy cenę ko−
lejnych przedsięwzięć, zadajemy sobie pytania – czy było warto i czy kolejny

cel musi uświęcać środki, służące do jego osiągnięcia? W tym szczególnym miejscu
ocena ta najbardziej mieści się w ramach obiektywności. Wspominając, oceniamy.
Nawet wbrew temu, co mówi mądrość, że o Zmarłych nie powinno mówić się źle.
Chcemy utrwalić w naszej pamięci jedynie to, co dobre, sprawiedliwie docenić to, co
po sobie Oni pozostawili.

W ciągu minionego roku opuściło nas wielu znakomitych rodaków, których
zasług nie potrafiliśmy może w sposób właściwy wcześniej dostrzec. Żyli i pra−

cowali dla dobra swoich rodzin, ale także dla naszego miasta, gminy, lokalnej
społeczności. Wykonywali swe zawodowe powinności rzetelnie i najlepiej jak potra−
fili, niekiedy realizując sprawy powszechne, małe, dokonywali rzeczy w istocie wiel−
kich. Była wśród nich wieloletnia bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Stanisława Ściobior, która kilku pokoleniom nie tylko wypożyczała książki, ale
dosłownie uczyła czytać. Byli ofiarnie spieszący z pomocą lekarze – Irena Mikuliń−
ska i Stanisław Wójciak. Wielu wychowanków żegnało swoich dawnych nauczycieli
– Julię Żak, Jadwigę Jarosz i Wiktorię Adamczyk. Jan Mastaj na długo pozostanie
w pamięci sportowców i kibiców Okocimskiego Klubu Sportowego. Był trenerem,
działaczem, ale także w latach siedemdziesiątych przewodniczącym Powiatowego
Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, a także szkolnym pedagogiem. Starsi miesz−
kańcy Brzeska wspominają wrośniętych w historię miasta mistrzów sztuki rze−
mieślniczej zanikających już profesji – krawca Kazimierza Wąsa oraz zegarmi−
strza Eugeniusza Dziwiszewskiego. Żegnaliśmy również samorządowców – Helenę
Łozińską i Andrzeja Wilka, przedwcześnie zmarłego radcę prawnego Jana Tomasz−
ka, Andrzeja Żabińskiego – byłego prezesa Spółdzielni Ogrodniczej, wieloletniego
pracownika Nadleśnictwa w Brzesku – Jana Licaka oraz wielu, wielu innych, któ−
rzy także zasłużyli na ciepłe wspomnienie.

Wszyscy pozostaną w naszej pamięci. Im dłużej, tym lepiej dla potomnych, bo –
choć to niekiedy pusty frazes – naród bez pamięci przestaje istnieć. Ale nieste−

ty, pamięć o Tych, z którymi łączyliśmy się 1 listopada nicią wspomnień, często
ulatuje zaraz po opuszczeniu nekropolii. Powróci za rok. Być może, dopiero wtedy.

Marek Latasiewicz

P a m i ę ć
nie musi być ulotna
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Nie zapomnieć o autostradzie!
Wygłaszając sprawozdanie z działalności
za trzeci kwartał obecnego roku, burmistrz
Jan Musiał położył nacisk na punkty, które
w czasie ostatniej sesji poruszyły radnych.
– Zapisy statutu Fundacji Akademii
Götzów Okocimskich stwarzają skutecz−
ne mechanizmy ponownego przejęcia ma−
jątku w przypadku, gdyby zakładane cele
nie zostały osiągnięte w ciągu trzech lat.
Od strony formalno−prawnej zrobiliśmy
absolutnie wszystko, aby zabezpieczyć się
przed wszelkimi przykrymi konsekwen−
cjami – podkreślał.
Włodarz miasta wspomniał o rozmowach
z delegacjami zagranicznych firm, zain−
teresowanych inwestowaniem w Polsce.
Wskazują one, iż głównym argumentem
skłaniającym do lokowania pieniędzy jest
stopień uzbrojenia terenu i dojazd do nie−
go. – Dlatego problem zjazdu z autostra−
dy w Brzesku jest kluczowy i bez niego
nie mamy co marzyć o nowych miejscach
pracy i dochodach z podatku – konkludo−
wał burmistrz.

Mercedesy dla MPK
Komisje zaaprobowały realizację budże−
tu za pierwsze półrocze, omówioną przez
skarbnika gminy, Celinę Łanochę. Za−
akceptowały m.in. także poręczenie kre−
dytu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego, zakup trzech używa−
nych autobusów marki Mecedes oraz pro−
jekt Wojewody Małopolskiego, dotyczący
wyznaczenia granic aglomeracji Brzesko.
Komisja Rewizyjna ogłosiła pozytywny
wynik kontroli w Szkole Podstawowej

Droga do parku
przemysłowego

W październiku radni brzescy dyskutowali o wyznaczeniu drogi dojazdowej do planowanego
parku przemysłowego oraz o sprzedaży kłopotliwej współwłasności miejskiej. Nie pominięto
także drażliwego tematu spalania śmieci, który w zimie staje się szczególnie dokuczliwy.

w Szczepanowie w zakresie organizacji
pracy w nowym roku szkolnym i wykorzy−
stania środków z Funduszu Profilaktyki
Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Tymczasem zespół zajmujący się oświa−
tą, kulturą i sportem w gminie po wyjaz−
dowym posiedzeniu nastawał na koniecz−
ność osłonięcia niezabudowanych rur
w sali gimnastycznej w Jasieniu. Zaś gru−
pa kontrolująca gospodarkę finansową
zaproponowała przejęcie działalności
gastronomicznej na krytej pływalni przez
zakład budżetowy oraz zaangażowanie
organizacji pozarządowych w popularyza−
cję pływania. Komisja Gospodarki Komu−
nalnej ponowiła wniosek o wyznaczenie
nowej lokalizacji sortowni i bazy przeła−
dunkowej odpadów.

Wygody dla inwestorów
Dyskusję wzbudził projekt drogi dojazdo−
wej do terenów przemysłowych, gdzie nie−
gdyś planowano budowę nowego browaru,
a które obecny właściciel Carlsberg Oko−
cim S.A. zamierza sprzedać. Funkcję po−
średnika w poszukiwaniu kontrahenta
wzięła na siebie Gmina Brzesko. – Trze−
ba zastanowić się nad gospodarnością tej
inwestycji. Nie rozumiem jej celowości
i przydatności – powątpiewała Janina
Drużkowska−Cader. W podobnym tonie
Anna Kądziołka−Kukurowska propo−
nowała zakup działki przez samorząd.
Zarzuty odpierał burmistrz, Jan Musiał:
– Ten teren, jako najlepszy na działal−
ność przemysłową, wytypowała Polska
Agencja Inwestycji Zagranicznych, która
za dotychczasową działalność przyznała

nam I miejsce w konkursie „Grunty na
medal”. Na zakup działki nie stać gmi−
ny. Tymczasem trwają poszukiwania środ−
ków na budowę lepszej drogi dojazdowej
do tych terenów.
– To nie jest nasz teren – przypominał
burmistrz Krzysztof Bigaj. – Gmina stra−
ciła już kilka inwestycji. Na dalsze po−
rażki nie możemy sobie pozwolić. W na−
szym interesie leży wybudowanie tej dro−
gi, przygotowanie kosztorysów i planów,
by inwestorzy zechcieli tworzyć tu park
technologiczny – przekonywał.
Władze miasta przedstawiły dwie alter−
natywy dojazdu do 34−hektarowej dział−
ki sprzedawanej przez Carlsberga. Pierw−
sza, tańsza koncepcja, oznacza budowę
trasy wzdłuż A4 do ul. Solskiego. Nato−
miast koszty drugiej, wiodącej bezpośred−
nio do drogi tranzytowej, są olbrzymie
z uwagi na konieczność postawienia mo−
stu nad Uszwicą. – Musimy przygotować
się koncepcyjnie, stworzyć plany, a potem
szukać środków na realizację. Pozwoli
nam to przyciągnąć inwestorów, chcących
tworzyć swe zakłady w parku przemysło−
wym, a co za tym idzie – dać pracę miesz−
kańcom Brzeska – przekonywał bur−
mistrz Jan Musiał. – Już dawno w pla−
nie zagospodarowania przestrzennego
zapewniono obszar pod drogę dla ewen−
tualnego browaru. Tereny po lewej i pra−
wej stronie zostały zarezerwowane na
działalność gospodarczą. To otwiera
miejsce dla rozwoju przedsiębiorczości
w tym rejonie i generuje większe docho−
dy dla budżetu gminy. Druga koncepcja
jest funkcjonalna, ale zbyt droga. Wy−
maga nakładów pięcio− lub sześciomilio−
nowych – argumentował za wyborem
pierwszego pomysłu z uwagi na niższe,
dwumilionowe koszty.

Kłopotliwa współwłasność
Władze gminy zdecydowały o pozbyciu się
części nieruchomości, w której mieści się
lecznica zwierząt oraz Wydział Eduka−
cji, Kultury i Sportu. – Z doświadczenia
wiem, że nie ma nic gorszego niż współ−
własność. Musimy ponosić zbyt wiele
nakładów na budynek i teren wokół nie−
go – uzasadniał Jan Musiał plany ogło−
szenia nieograniczonego przetargu warun−
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kowego. Ewentualny nabywca musiałby
bowiem poczekać z przejęciem własności
do momentu usunięcia stamtąd gmin−
nego WEKiS. – Pojawiła się możliwość
przeniesienia tego zespołu do budynku
przy Okocimskiej 5. Jednak zasadne i ce−
lowe jest, by funkcjonował on przy wła−
dzach gminy, gdyż oddalenie utrudnia
współpracę. Jednak na remont pomiesz−
czeń w biurowcu potrzebujemy czasu –
wyjaśniał burmistrz.
– Należałoby się zastanowić nad urucho−
mieniem domu spokojnej starości dla pię−
ciu−sześciu osób – zwróciła uwagę Kry−
styna Put w sprawozdaniu z działalno−
ści Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pani kierownik odrzuciła zasadność pro−
pozycji Janiny Drużkowskiej−Cader powo−
łania w Brzesku hospicjum: – Mało jest
osób zainteresowanych taką opieką. Naj−
częściej zabiera się je do domu.

Palący się problem
– Jesteśmy jedynym miastem w Małopol−
sce, gdzie w każdej aptece stoją pojemni−
ki do zbiórki przeterminowanych lekarstw
– chwalił Henryk Piela, naczelnik Refe−
ratu Ochrony Środowiska, który za suk−
ces uznał także duże ilości odebranych
zużytych baterii oraz sprawną organiza−
cję wywozu odpadów wielkogabarytowych.
W sprawozdaniu uwzględnił rosnącą po−
pularność segregacji śmieci.
Na pytanie Zbigniewa Mastalerza: –
Dlaczego przy rekultywacji wysypiska w Ja−
downikach zatrudniono bezrobotnych
z Bochni? – prezes Brzeskich Zakładów
Komunalnych, Janusz Filip odparł, iż brze−
ski PUP nie miał w odpowiednim czasie
funduszy na prace interwencyjne, którymi
dysponował ośrodek z Bochni.
Dyskusję wywołał problem spalania szko−
dliwych tworzyw. Marek Kośmider, soł−
tys Mokrzysk, zaproponował wycofanie
z użytku sześćdziesięciolitrowych pojem−
ników na śmieci, jako zbyt małych, skła−
niających właścicieli do bezpłatnego po−
zbywania się problemu na dzikich wysy−
piskach. – W społeczeństwie zakorzeniło
się już przekonanie, że odpady wywozi
się do lasu lub spala – podkreślał.
Józef Gładki, sołtys Wokowic, wniosko−
wał o druk ulotek: – Trzeba takich ludzi
uświadomić, że trują nas i swoje dzieci.
Wszystkie recepty upadły wobec zacytowa−
nej przez sołtysa wypowiedzi mieszkańca:
„A czym mam palić? Dacie mi na węgiel?”.
Obrady pokazały, iż nawet najmniejszych
problemów nie da się rozwiązać, jeśli w mie−
ście nie pojawią się dodatkowe miejsca
pracy, które zapewnić mogą jedynie nowe
przedsiębiorstwa. Tylko czy właściciele firm
zechcą w Brzesku i okolicach inwestować?
Na pewno trzeba o to zabiegać.

Iwona DOJKA

Nie chcą płacić
Obecnie MZGM dysponuje 950 lokalami
mieszkalnymi i usługowymi, których więk−
szość znajduje się w dobrym stanie tech−
nicznym. Zamieszkuje je blisko 4 tysiące
osób. – Najgorsza sytuacja, co zrozumiałe,
jest w budynkach, wzniesionych na począt−
ku ubiegłego wieku – mówi dyr. Mrzygłód.
– To kilka obiektów przy ul. Browarnej,
należących niegdyś do browaru – dodaje.
Sporym problemem jest zaleganie z ter−
minowym opłacaniem należności przez
lokatorów. Zadłużenie sięga już kilkuset
tysięcy złotych. – Rozumiemy trudną sy−
tuację finansową niektórych mieszkań−
ców i rozkładamy im zaległości na raty,
ale są i tacy, których warunki material−
ne nie powinny stanowić powodu do no−
torycznego uchylania się od płacenia za
najem lokalu. Trzeba w takich przypad−
kach kierować sprawy na drogę sądową.
Kilku najemców ma już wyroki eksmi−
syjne i w najbliższym czasie trafią do
budowanego bloku socjalnego – mówi
rozżalony dyrektor MZGM.
Okazuje się więc, że istnieją jeszcze zwo−
lennicy poglądu, że skoro coś jest wła−
snością gminy, to znaczy, że jest niczyje.

Funkcjonalność,
estetyka, oszczędności
W ostatnich latach wykonano wiele remon−
tów, głównie w obiektach handlowo−usłu−
gowych wynajmowanych przez MZGM.
– Służyło to przede wszystkim podniesie−
niu estetyki, bowiem większość tych loka−
li znajduje się w centrum miasta – wyja−
śnia dyr. Mrzygłód. – Przed nami kolejne
modernizacje, które chcemy wykonywać
sukcesywnie w ciągu najbliższych miesię−
cy, a nawet lat. Najbliższe plany obejmu−
ją wymianę okien w kilku blokach miesz−
kalnych. Dzięki temu już nadchodzącej
zimy mieszkańcy będą mogli oszczędzić

Gminne
– nie znaczy niczyje

Przede wszystkim odnowa budynków – takie
zadanie na najbliższe lata wyznaczył sobie
Franciszek Mrzygłód, dyrektor Miejskiego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Brzesku. Część prac zostanie sfinansowana
z programów unijnych, inne MZGM wykona
za własne pieniądze. Remonty zostałyby
wykonane wcześniej, gdyby wielu lokatorów
nie zalegało z opłatami.

na ogrzewaniu. Kończy się także częścio−
we ocieplanie bloku nr 6 przy ul. Ogrodo−
wej, w którym mieszczą się także lokale
handlowe. W nich wstawimy dodatkowo
nowe witryny i będziemy szukać najem−
ców. Do tej pory te pomieszczenia stały
puste – dodaje dyrektor.
Franciszek Mrzygłód nie ukrywa, że bar−
dzo liczy na dotacje z funduszy unijnych.
W niedawno przyjętym programie rewi−
talizacji Brzeska umieszczono remonty
wszystkich budynków, którymi zarządza
MZGM. Nie zapomniano też o infrastruk−
turze, planując modernizację chodników
i parkingów.

Media
Jeszcze do końca roku będzie gotowy nowy
regulamin płatności za wodę i centralne
ogrzewanie.
– W zeszłym roku zakład musiał wydać
z kasy 50 tysięcy złotych, żeby pokryć róż−
nicę, powstałą po porównaniu wskaźników
wodomierzy indywidualnych i liczników
zbiorczych. Kiedy okazało się, że nie uda
się ustalić, kto ma zapłacić za wodę, pod−
jęto decyzję o rozłożeniu dodatkowych
kosztów na mieszkańców. Ostatecznie, po
przeprowadzonej kontroli i konsultacjach,
ustalono, że obciążą one MZGM. Przyczy−
ną był brak regulaminów, określających
zasady rozliczeń dodatkowych wydatków
– wyjaśnia dyrektor.
Nowe instrukcje mają jednoznacznie
określić formę obliczania i płatności. Aby
wszystko było jasne, zakupiono wodomie−
rze do tych mieszkań, gdzie ich do tej
pory nie było. Dyr. Mrzygłód zapewnia też,
że w najbliższym czasie zostaną dopro−
wadzone ciągi ciepłownicze, aby miesz−
kańcy z kilku bloków przy ul. Ogrodowej
nie musieli swoich mieszkań ogrzewać
piecami węglowymi.

Łukasz WRONA

Franciszek Mrzygłód
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Zima za pasem
Sezon grzewczy 2005−2006 rozpoczęto bez
większych problemów. Wszystkie kotłow−
nie brzeskiego MPEC−u zostały urucho−
mione, a spółka zakontraktowała znacz−
nie wcześniej odpowiedni zasób materia−
łu opałowego. – Teraz wszystko zależy od
pogody, ponieważ na ilość sprzedawanego
ciepła rzutują głównie warunki meteoro−
logiczne, co ma decydujący wpływ na przy−
chody przedsiębiorstwa – tłumaczy zastęp−
ca prezesa zarządu, Edward Rozwadow−
ski (na zdjęciu).
Ubiegłoroczna, wyjątkowo ładna pogo−
da sprawiła, że zmalało zapotrzebowa−
nie na dostawy ciepła. To odbiło się na
wyniku finansowym. – MPEC zamknął
rok stratą ponad 400 tys., w całości po−
krytą z kapitału zapasowego, utworzo−
nego z zysku z lat poprzednich – wyja−
śnia Rozwadowski.

Taniej niż w województwie
Pewne jest, że do końca obecnego sezonu
grzewczego nie wzrosną opłaty za ciepło.
Obecna taryfa obowiązywać będzie przy−
najmniej do 30 kwietnia 2006 roku.
– Te regulacje nie obejmują, wprowadza−
nych później, podwyżek cen energii elek−
trycznej, gazu czy węgla. Nie przewidują
także zysku dla przedsiębiorstw energe−
tycznych. Stąd zatwierdzane w taryfie ceny
nie zawsze przyczyniają się do generowa−
nia dochodu. Wręcz przeciwnie, często po−
wodują straty – dodaje wiceprezes.
Warto podkreślić, że cena jednostkowa
zł/GJ w brzeskim MPEC−u jest niższa od
średniej dla województwa małopolskiego.

Rozpoczął się nowy sezon grzewczy. Nadchodzące chłody budzą obawy mieszkańców, ale
ciężka zima cieszy kierownictwo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jeśli mrozy
okażą się łagodne, spółka niewiele zyska.

Modernizacje
W tym roku MPEC rozpoczął 10. sezon
grzewczy. Spółka dysponuje jedną, głów−
ną ciepłownią „Rejonową” na miał wę−
glowy oraz 13 lokalnymi kotłowniami na
gaz ziemny. Łącznie posiada ponad 12
kilometrów sieci przesyłowych.
– Źródła ciepła eksploatowane przez spół−
kę są w dobrym stanie technicznym. Jest
on utrzymywany dzięki systematycznie
dokonywanym konserwacjom i remontom
urządzeń oraz instalacji – mówi wicepre−
zes Rozwadowski.
W 2001 r. gruntownie została zmoderni−
zowana ciepłownia „Rejonowa”. Kotłow−
nie lokalne są nowe albo gruntownie prze−
budowane. W ciągu ubiegłego roku wy−
mieniono kilka węzłów ciepłowniczych
i wyposażono w aparaturę regulacyjną,
która umożliwia oszczędzanie ciepła.
W 2005 r. oraz latach następnych spółka
unowocześni kolejne sieci ciepłownicze,
aby zmniejszyć straty w czasie przesyłu
ciepła do odbiorców. Zadania te są ujęte
w Planie Rewitalizacji Obszaru Miejskie−
go Brzeska na lata 2005−2013. By móc
zrealizować w pełni modernizację sieci,
spółka złożyła wniosek o dofinansowanie
ich ze środków Zintegrowanego Progra−
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przyjaźni środowisku
Na początku bieżącego roku weszła w ży−
cie nowa ustawa, precyzująca wielkość
emisji gazów cieplarnianych i innych
szkodliwych substancji. Brzeski MPEC
przyjął program, precyzyjnie określają−
cy roczny limit emisji dwutlenku węgla

TENDENCJA z I tury wyborów
na prezydenta RP potwierdziła się
w samym Brzesku oraz powiecie.
Lech Kaczyński, uzyskując
71,52 proc. poparcia, zdecydowa−
nie pokonał Donalda Tuska, na
którego w powiecie głosowało
28,48 proc. Frekwencja wyniosła
54,54 proc. Największą odnotowa−
no w Dębnie (57,21 proc), najniż−
szą w Szczurowej (48,72 proc).
W Brzesku do urn poszło 55,54
proc. uprawnionych do głosowania.

LECH KACZYŃSKI
Borzęcin – 74.61 %
Brzesko – 64,61
Czchów– 75,95
Dębno – 74,87
Gnojnik – 77,10
Iwkowa – 83,14
Szczurow– 75,35

DONALD TUSK
Borzęcin – 25,39 %
Brzesko – 35,39
Czchów– 24,05
Dębno – 25,13
Gnojnik – 22,90
Iwkowa – 16,86
Szczurowa – 24,66

Brzesko
wybrało

Kaczyńskiego

do atmosfery. – W ostatnich latach nie
odnotowaliśmy przekroczeń dopuszczal−
nych stężeń zanieczyszczeń i nie dosię−
gły nas kary z tego tytułu – podkreśla
wiceprezes.
By utrzymać się w normach, zawartych
w przepisach, spółka w ostatnich 10 la−
tach zlikwidowała wszystkie kotłownie
węglowe na terenie Brzeska. W roku bie−
żącym rozpoczęto modernizację instala−
cji odpylania spalin z ciepłowni „Rejono−
wa”. Emisję zmniejszono o 60 procent.
Spółka podjęła starania o dofinansowa−
nie również tego projektu z funduszy
ZPORR.
Przedsiębiorstwo nie figuruje na liście
zakładów uciążliwych dla środowiska na−
turalnego w województwie małopolskim.

Tekst i fot.
Łukasz WRONA

Dystrybutorzy ciepła
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Jeszcze pięć lat temu o wodociągu
w Porębie Spytkowskiej nikt nie
chciał słyszeć. – Po co on nam rury,
skoro mamy studnie – argumentowali
mieszkańcy. Zdanie diametralnie
zmienili dwa lata temu, gdy na sku−
tek suszy zaczęło brakować wody.
Niestety, teraz jednak na inwestycję
będą musieli poczekać.
Poręba Spytkowska to jedyna miejsco−
wość w gminie, która nie ma własnego
wodociągu. Mieszkańcy czerpią wodę
z przydomowych studni. – Duża zawar−
tość żelaza i innych pierwiastków nie
wpływa najlepiej na ludzki organizm –
mówi sołtys Stanisław Góra.
Od dwóch lat w studniach zaczęło brako−
wać wody. W lecie sytuacja stała się tak
dramatyczna, że wodę musiano dowozić
beczkowozami.
– Oszczędzaliśmy ją na każdym kroku.
Brało się ją tylko do gotowania i toalety.
O częstym praniu należało zapomnieć –
wspomina Dorota Cabała, mieszkanka
Poręby Spytkowskiej.

Susza zmieniła poglądy – Wody nie dało się trzymać długo w becz−
kach, bo się psuła. A z drugiej strony, ra−
cjonowaliśmy ją, bo przecież musiała
wystarczyć także dla zwierząt – dodaje
Łucja Karcz.
W tym roku sytuacja nie była już tak
zła, choć wszystko wskazywało na to, że
scenariusz może się powtórzyć.
– Na szczęście było dużo deszczu – z
ulgą przyznaje sołtys. Jednak mieszkań−
cy Poręby Spytkowskiej nie chcą już li−
czyć na łaskawość aury. Zmienili zdanie
i pragną wodociągu.
– Pięć lat temu nikt nie przypuszczał, że
taka sytuacja nastąpi. Dzisiaj na pewno
wiele osób tego żałuje, ale człowiek uczy
się na błędach – mówi Cabała.
W Porębie wodociąg na pewno powsta−
nie. Nie wiadomo tylko, kiedy to nastą−
pi, bowiem po sprzeciwie mieszkańców
zaplanowano inne inwestycje. – Znaleź−
liśmy jednak w budżecie środki, które
pozwoliły nam na ogłoszenie przetargu
na wykonanie dokumentacji. Biorąc pod
uwagę procedury, może ona powstać w po−
łowie przyszłego roku – planuje Bogdan
Dobranowski, zastępca burmistrza
Brzeska.

Z udziałem władz Gminy i Staro−
stwa Powiatowego, przedstawicieli
Urzędu Wojewódzkiego, Komisji Eu−
ropejskiej, nadzorującej realizację
projektów dofinansowywanych
z funduszy unijnych oraz parlamen−
tarzystów ziemi tarnowskiej 22 paź−
dziernika oficjalnie zamknięto pra−
ce I etapu prac, wykonywanych
w ramach programu PHARE 2002.
Po nabożeństwie w kościele
pw. Najświętszej Trójcy
w Okocimiu dokonano symbo−
licznego odbioru prowadzo−
nych od dwóch lat prac,
w głównej mierze kanalizacyj−
nych. Podobna uroczystość od−
była się na Placu Kupieckim.
Składając brzeskim włoda−
rzom oraz wykonawcom gra−
tulacje, Rafał Szakalinis
z Komisji Europejskiej, pod−
kreślił perfekcyjność przygo−
towanych przez samorząd
wniosków o dotacje unijne.
Docenił też szybkość i jakość
przeprowadzonych prac. – Po−
biliście rekord, bo na realiza−
cję jednego projektu udało się
wam trzykrotnie pozyskać
środki. Jeśli będziecie nadal
tak konsekwentni, to oba−
wiam się, że wszystkie środki unijne
przeznaczone dla Polski zgarnie Brze−
sko – zażartował.

Sama dokumentacja to dopiero część
sukcesu. – Będziemy musieli szukać pie−
niędzy i aplikować o nie do funduszy unij−
nych. Przy dobrym obrocie sprawy budo−
wa wodociągu mogłaby się zacząć w 2007
– dodaje.       (wro)

Pierwszy etap zakończony!

– Oczywiście, bardzo byśmy tego chcie−
li, ale na każde nowe przedsięwzięcie,
które mogłoby być dofinansowane
w znacznym stopniu z funduszy ze−
wnętrznych, potrzebny jest udział wła−
snych środków – odpowiadał burmistrz
Jan Musiał. – Możliwości gminy są

w tym zakresie ograniczone. Byłyby
większe, gdyby zostało zmienione pra−
wo o podatku VAT i nie musielibyśmy

płacić go od pieniędzy wydatkowanych
na inwestycje – robił ukłon w kierunku
obecnych parlamentarzystów. Ci obie−
cali, że zajmą się tą sprawą w Sejmie
i Senacie.
– Na pewno naszym zadaniem jest two−
rzenie takiego prawa, które będzie

sprzyjać inicjatywom samo−
rządowym i rozwojowi lokal−
nych społeczności – deklaro−
wała nowa senator RP Ur−
szula Gacek. – Nie możecie
jednak zapominać o drogach,
najważniejszych dla inwesto−
rów i w konsekwencji dla roz−
woju miasta i gminy. Auto−
strada, która niedługo dotrze
do Brzeska, jest dla was ko−
lejną szansą na przyspiesze−
nie rozwoju. Nie możecie jej
przegapić – dodała.
Deklarację pomocy w następ−
nych przedsięwzięciach samo−
rządu można też było odczy−
tać w wystąpieniu posła zie−
mi brzeskiej, Edwarda
Czesaka.
Na zdjęciu moment przecię−
cia wstęgi przez posłankę na

Sejm RP Barbarę Marianowską, w po−
bliżu ul. ks. Kazka w Okocimiu.

(m)
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Studnia, w której coraz częściej
brakuje wody.

Fot. Ł. Wrona
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DZIĘKI termomodernizacji brzeskiego
szpitala będzie cieplej i oszczędniej. Wy−
mieniono okna, unowocześniono centralne
ogrzewanie, ocieplono ściany i stropy. Pra−
ce pochłonęły blisko 7 mln zł.
Ograniczenie wydatków związanych ogrze−
waniem i energią elektryczną to około pół
mln zł oszczędności. Na realizację inwestycji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro−
dowiska pozyskano ponad 550 tys. bez−
zwrotnej dotacji oraz blisko 1 mln zł prefe−
rencyjnej pożyczki, która w 35 proc. zosta−
nie umorzona. Ponadto EKO Fundusz
przekazał blisko 1,5 mln zł. Na podobnych
warunkach otrzymano pożyczkę z Narodo−
wego Funduszu Ochrony Środowiska. Za−
ciągnięto też specjalny kredyt termomoder−
nizacyjny w wysokości ponad 1,7 mln zł.
Po zakończeniu prac będzie on umorzony
w 25 proc. Nie bez znaczenia był też fakt
darowania przez gminę długów, jakie wo−
bec niej miał szpital.
– Jak nietrudno obliczyć, w sumie do spła−
cenia będzie ponad 4 mln zł. Jednak przy−
niosą one wymierne oszczędności. Dlatego
też zdecydowaliśmy się na podjęcie prac.
Chciałbym podkreślić, że te pieniądze zo−
stały zainwestowane, a nie „przejedzone”
– wyjaśnia starosta Grzegorz Wawryka.
Brzeski szpital ma już ponad 20 lat i w tym
czasie nie wykonywano żadnych poważnych
remontów. – W obecnej, trudnej sytuacji

NA DOTYCHCZASOWYM trak−
cie, łączącym kościół Miłosierdzia
Bożego z Cmentarzem Komunal−
nym powstała nowa, jakże potrzeb−
na, droga. Już 1 listopada w cza−
sie uroczystości Wszystkich Świę−
tych, podążyła nią procesja. Nie tak
dawno wybudowano przy nekropo−
lii duży parking. Inwestycja kosz−
towała ok. 40 tys. zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY
oferuje młodym bezrobotnym kur−
sy i szkolenia w ramach programu
„Brzeska Młodzieży Wystartuj”.
Pieniądze na ten cel pozyskano
funduszy unijnych.

„ZDĄŻYĆ PRZED POWODZIĄ”
– to przewodnik wydany przez In−
stytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Współautorami publika−
cji są brzescy samorządowcy, któ−
rzy dzielą się w niej swymi do−
świadczeniami z powodzi w 1997 r.

15 PSYCHOLOGÓW, po prze−
szkoleniu w zakresie niesienia
pomocy ofiarom klęsk żywiołowych
stworzyło grupę, działającą w ra−
mach Powiatowego Zespołu Za−
rządzania Kryzysowego.

SYSTEM ZBIÓRKI odpadów
wielkogabarytowych zmieni się.
Dotychczasowy, który polegał na
rozmieszczaniu kontenerów
w różnych częściach gminy, naj−
częściej wykorzystywano do usu−
wania standardowych odpadów
komunalnych. Teraz firma będzie
docierała bezpośrednio do miesz−
kańców, po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym.

PSYCHOLODZY z PG nr 2
w Brzesku opracowali program,
jak przeciwdziałać wagarom. W tej
dyscyplinie polska młodzież na−
leży do europejskiej czołówki. Po−
nad 25 proc. uczniów samowolnie
opuszcza lekcje.

„ZABRAŁEŚ MI MIEJSCE, za−
bierz też chorobę” – kartki z ta−
kim napisem otrzymają niepeł−
nosprawni z gminy Brzesko.
Będą je wkładali za wycieraczki
kierowcom, którzy zajmują prze−
znaczone dla nich miejsca par−
kingowe. Akcja prowadzona jest
w całym kraju.

Oszczędniej w szpitalu

służby zdrowia istnieje obawa, że część pla−
cówek zostanie zamknięta. Nie możemy
do tego dopuścić. Postanowiliśmy, że musi−
my wytrzymać rosnąca konkurencję na ryn−
ku medycznym – mówi starosta.
– Zdarzały się sytuacje, zwłaszcza w okre−
sach zimowych, że temperatura w salach
spadała znacznie poniżej normy. Dogrze−
waliśmy je wówczas piecykami elektrycz−
nymi. Jednak wtedy znacznie wzrastały
rachunki za energię elektryczną. Poza tym,
sama instalacja elektryczna nie wytrzymy−
wała takiego obciążenia i zdarzały się awa−
rie – przekonuje Józefa Szczurek, dyrek−
tor szpitala.
Prace termomodernizacyjne to nie jedyne,
jakie w ostatnim czasie wykonano w szpi−
talu. Oddano do użytku wyremontowany
blok operacyjny. Kilka miesięcy temu, w wy−
niku awarii instalacji elektrycznej, musia−
no wyłączyć część sal. Usterka, z pozoru
niewielka, okazała się jednak bardzo po−
ważna. W konsekwencji podczas prac na−
prawczych należało wymienić całą instala−
cję, bowiem stara groziła dalszymi awa−
riami. – Wygospodarowaliśmy z budżetu
około 250 tys. zł na remont tego oddziału.
Przy okazji, przebudowano oraz odnowio−
no wszystkie pomieszczenia bloku opera−
cyjnego. Dopiero teraz jest on na miarę dwu−
dziestego pierwszego wieku – dodaje sta−
rosta Wawryka.  (ł)

OD KILKU miesięcy Publiczne Przedszko−
le nr 10 w Brzesku, posiadające oddział
integracyjny, przechodzi gruntowny remont.
Naprawiono dach, budynek ocieplono,
a jeszcze w tym roku zostanie wymieniona
pierwsza partia 10 okien. W październiku
ukończono też prace malarskie zarówno ele−
wacji, jak i wnętrza budynku. Było to moż−

liwe m.in. dzięki przekazaniu na ten cel
200 kg farb i lakieru przez Firmę Handlo−
wą „Śnieżka”. Kierownictwo przedszkola
szczególne podziękowania składa dyrekto−
rowi firmy – Panu Januszowi Kęskowi.
Warto podkreślić, że to nie pierwszy tak
piękny gest „Śnieżki”, wspomagającej
gminne placówki oświatowe.

Dar „Śnieżki”

Starosta Grzegorz Wawryka, pielęgniarka Urszula Majmurek, dyr. Józefa Szczurek
i lek. Marek Dudzik z optymizmem patrzą na przyszłość brzeskiego szpitala.
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– Czym dla Pana jest poselski mandat?
– Oczywiście, dużym zobowiązaniem.
A jak dużym, uświadomiłem sobie pod−
czas pierwszych wizyt w Sejmie, kiedy
oprowadzano nas po jego zakamarkach
i przedstawiono zasady funkcjonowania
parlamentu. Wtedy naprawdę poczułem
odpowiedzialność, jaka spoczęła na mo−
ich barkach. Z pewnością w momencie,
kiedy zdecydowałem się kandydować
w wyborach, nie odczuwałem tego.
– Co Brzesko będzie miało z tego, że
stąd wywodzi się poseł na Sejm?
– Na pewno zrodziła się szansa, której
nie powinno się zaprzepaścić. Pragnę
zadeklarować, że w tym zakresie, w ja−
kim będę miał możliwość wykorzystania
swej obecności w Sejmie, będę współpra−
cował z samorządami powiatu. Oczywi−
ście, aktualny układ polityczny przełoży
się na obsadę kluczowych stanowisk w wo−
jewództwach. Sądzę więc, że łatwiej bę−
dzie docierać z lokalnymi problemami na
poziom Urzędu Wojewódzkiego i Marszał−
kowskiego. Nie bez znaczenia jest rów−
nież fakt, że aż 18 posłów z PiS zdobyło
mandaty z województwa małopolskiego,
a 11 z Podkarpacia. To stwarza korzyst−
ną sytuację dla prowadzenia lobbingu na
rzecz tego regionu kraju. Istotne jest też
to, że czterech posłów w naszego okręgu
wywodzi się z PiS−u.
– Kiedy i co zadecydowało o tym, że
stanie Pan w wyborcze szranki?

Twardy
zawodnik

Jest pierwszym z ziemi brzeskiej posłem
na Sejm RP po 1989 roku.
– Zasiadanie w ławach poselskich to
ogromna odpowiedzialność i zobowiązanie
wobec wyborców, ale jednocześnie moja
obecność na Wiejskiej stwarza szansę na
realizację inicjatyw lokalnych samorządów
– mówi poseł Edward Czesak w rozmowie
z Markiem Latasiewiczem.

– O wystawieniu mojej osoby na listy
wyborcze przesądziły właściwie dwie
kwestie. Po pierwsze – fakt pełnienia od
trzech lat funkcji pełnomocnika powiato−
wych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Po drugie – istotne przy ustalaniu tej li−
sty było zróżnicowanie zawodowe kandy−
datów, a wśród nich byłem jednym z nie−
licznych przedsiębiorców. Sądzę, że wła−
śnie to przede wszystkim zostało
zauważone przez szefa oddziału mało−
polskiego partii, Zbigniewa Ziobro.
– Przed wyborami oceniał Pan swoje
szanse na zwycięstwo na 50 procent.
Jak uważa Pan dzisiaj, co zadecydo−
wało o tak dobrym wyniku?
– Przesądziło o nim kilka czynników. Nie−
wątpliwie, dobrze została przeprowadzo−
na kampania wyborcza. Pojawienie się
w lokalnych stacjach radiowych i telewi−
zji kablowej oraz regionalnych gazetach
przyniosło efekt w postaci otrzymania
głosów w samym Tarnowie, skąd pocho−
dzę. Przypomnieli sobie o mnie ludzie,
którzy znali mnie z młodości. Szczególną
jednak satysfakcję dał mi bardzo dobry
wynik wyborczy, uzyskany w brzeskiej
gminie. Za wyjątkiem Jadownik wygra−
łem we wszystkich obwodach.
– Wygląda na to, że w tej kampanii
wyborczej nie popełnił Pan takich
błędów, jak trzy lata wcześniej,
ubiegając się o urząd burmistrza
Brzeska?

– Nie wydaje mi się, żebym popełnił ja−
kieś istotne błędy. Uważam, że na miarę
dysponowanych środków, zrobiłem
wszystko, co było możliwe.
– Nie ma Pan żalu do swych niedaw−
nych sojuszników, choćby z Ligi Pol−
skich Rodzin?
– Rzeczywiście, zachowania niektórych
członków LPR nie były dla mnie miłe.
Nerwowość członków LPR wzrastała
w miarę tego, jak malało poparcie dla niej
w sondażach. Oczywiście, nie dotyczyło to
całej partii, od wielu członków LPR otrzy−
małem gratulacje. Żalu nie mam, gdyż
polityka, niestety, taka jest, że czasami
zdarzają się trudne momenty i należy być
na to przygotowanym, zwłaszcza w wi−
rze kampanii wyborczej
– Nie sądzi Pan jednak, że jest to bar−
dziej zwycięstwo PiS niż Pana?
– Uważam, że ludzie głosowali jednak
na konkretną osobę. Ponad 7,5 tysią−
ca głosów i czwarty wynik na liście PiS
są chyba najlepszym tego potwierdze−
niem. Oczywiście, dopisało mi też nie−
co szczęścia, bo przy innym rozkładzie
głosów na listy partyjne uzyskany wy−
nik mógł nie wystarczyć do zdobycia
mandatu. Tak, to było istotne, że każ−
dy kandydat z listy PiS zebrał sporą
ilość głosów. Ale warto teraz zapytać,
czy fakt, że udało mi się dostać do par−
lamentu jest pozytywnie odbierany
przez samorząd powiatu?
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– Chyba nie można mieć wątpliwo−
ści, że to dobry znak dla nas wszyst−
kich. Przecież, czy Pan tego chce, czy
nie, będzie reprezentował właśnie
wyborców tego regionu. Tylko ktoś
nierozsądny nie wykorzystałby oka−
zji posiadania swego przedstawicie−
la w Sejmie.
– Też jestem tego samego zdania i wie−
rzę, że mój mandat poselski zostanie
dobrze „skonsumowany”.
– Wróćmy jeszcze do okresu kampa−
nii wyborczej. Wspomniał Pan, że naj−
istotniejsze było w niej przypomnie−
nie własnej osoby. Jakie zatem zda−
rzenia z przeszłości politycznej
odegrały w drodze do Sejmu naj−
większą rolę?
– Nie wiem, jak daleko mam cofnąć się
w tym życiorysie...
– Kiedyś Jerzy Ja−
skiernia jako pracow−
nik uniwersytecki
przekonywał, że dro−
ga działacza politycz−
nego powinna rozpo−
czynać się już w szko−
le podstawowej, od
aktywności w organi−
zacjach młodzieżo−
wych. Zresztą jego ka−
riera wspinania się
szczebel po szczeblu
do wysokich funkcji
partyjnych i państwo−
wych stanowi najlep−
szy przykład urzeczy−
wistniania teorii
w praktyce. Oczywi−
ście, inne czasy, inne
realia, ale obaj jeste−
śmy przecież rówieśni−
kami Jaskierni.
– To niedobre porównanie! Zanim wstą−
piłem do PiS, nie należałem do żadnej
partii politycznej. Pochodzę z Tarnowa,
a właściwie z Mościc, gdzie uczęszczałem
do szkoły podstawowej, a następnie do
1970 roku do Technikum Chemicznego
przy miejscowych Zakładach Azotowych.
Wiadomo, jaki to był czas – tarcza na
ramieniu, krawat, biała koszula i stupro−
centowa przynależność do ZMS−u. Ale
była też orkiestra szkolna i sporo sportu.
W czwartej klasie zostałem zawodnikiem
drużyny piłki ręcznej Tarnovii, w której
występowałem m.in. z Jurkiem Gackow−
skim, reprezentantem Polski. Po rozpo−
częciu studiów na AGH zapisałem się do
Zrzeszenia Studentów Polskich, które chy−
ba po dwóch latach połączono z ZMS−em.
Kiedy po studiach rozpoczynałem pracę
w ówczesnej Fabryce Opakowań Blasza−
nych, także należałem do organizacji mło−
dzieżowej. Karierę zawodową zaczynałem

od stanowiska pracownika fizycznego na
linii produkcyjnej i kolejno awansowałem:
najpierw na mistrza zmianowego, tech−
nologa, zastępcę kierownika wydziału
produkcyjnego, aż wreszcie zostałem
głównym mechanikiem. W październiku
1980 roku wyjechałem do USA. Wróci−
łem po dwóch latach, jeszcze w czasie
trwania stanu wojennego. Przywiozłem
trochę pieniędzy, sporo narzędzi i pomy−
sły na uruchomienie własnej działalno−
ści gospodarczej. Zacząłem od zakładu
ślusarskiego. W Stanach Zjednoczonych
byłem jeszcze trzykrotnie – w 1986 i 1988
i 2004 roku
– Polityką się Pan nie zajmował?
– Właściwie nie, ale w 1994 roku byłem
jednym z inicjatorów i założycieli Stowa−
rzyszenia Przedsiębiorców Brzeskich.
Wtedy też postanowiliśmy wystawić wła−

sną reprezentację w wyborach samorzą−
dowych. Jednak do Rady Miejskiej nie
udało mi się wejść. Po raz drugi wystarto−
wałem w wyborach cztery lata później. Za−
chęcili mnie do tego koledzy z byłego za−
kładu pracy, którzy zarekomendowali
mnie w AWS−ie jako osobę pozytywnie
ocenianą. Liczba zdobytych głosów zapew−
niła mi pozycję radnego...
– ... a z jednogłośnego poparcia funk−
cję przewodniczącego Rady Miejskiej.
Za Panem głosowali zarówno repre−
zentanci prawej, jak i lewej strony sce−
ny politycznej.
– Ale to już nie zostało dobrze odebrane
przez członków „krystalicznej” prawicy.
Nieco dostało mi się wtedy od nich, cho−
ciaż nie miałem żadnego wpływu na ten
wybór. Natomiast postawiony mi zarzut,
w przeddzień sesji inauguracyjnej, że nie
byłem członkiem Solidarności spowodo−
wał, że do ostatniej chwili wahałem się,

czy nie wycofać swej kandydatury. Taka
była prawda.
– Prawdą jest też to, że w 2002 roku,
kiedy przegrał Pan wybory na bur−
mistrza Brzeska, dawał Pan niejed−
nokrotnie wyraz swej dezaprobaty
wobec zawiązanej wówczas koalicji.
Wcześniej jednak rozpoczął się, jak
Pan podkreśla w udzielanych wywia−
dach, okres rozkwitu miasta...
– Istotnie, tak uważam, że nowa opcja,
nowi ludzie z AWS−u, spowodowali
w tamtej kadencji przełom w dotychcza−
sowym myśleniu i stali się inspiratora−
mi pozytywnych działań, które – ku
chwale obecnego samorządu i społeczno−
ści – kontynuowane są do dzisiaj. Zresztą,
ocena zmieniających się ekip rządzących
w kolejnych kadencjach, powinna
uwzględniać dokonania poprzedników.

Dlatego wybudowanie ob−
wodnicy w latach 1998−
2002 nie było wyłączną za−
sługą władzy z tamtego
okresu, lecz także wcze−
śniejszych ekip, które pra−
cowały nad przygotowa−
niem tej inwestycji.
– Nie obawia się Pan wy−
korzystywania swej oso−
by przez różne grupy in−
teresów do realizacji ich
własnych celów?
– Z pewnością nie dam się
wciągnąć do żadnej takiej gry.
Nawet swą, niekiedy kry−
tyczną, ocenę działań samo−
rządowych ograniczałem do
minimum, bo przez ostatnie
trzy lata, po przegranych wy−
borach w 2002 roku, zająłem
się bardziej własną działal−
nością gospodarczą.

– W jakich komisjach sejmowych bę−
dzie Pan pracował?
– Zgłosiłem akces do dwóch – gospodar−
ki i infrastruktury, ale jeszcze nie wiem,
czy moja kandydatura zostanie przyję−
ta. Sprawy, którymi zajmują się oba ze−
społy są mi najbliższe, podobnie proble−
my, jakie dotykają rzemieślników, ma−
łych i średnich przedsiębiorców. Przez
ostatnie lata szczególnie dobrze pozna−
łem mechanizmy, które nie sprzyjają pro−
wadzeniu działalności gospodarczej. Po−
siadam także sporo spostrzeżeń z okre−
su, kiedy pełniłem funkcję
przewodniczącego Rady Miejskiej.
– Który z tych problemów wymaga
najpilniejszej interwencji?
– Mam pewne uwagi odnośnie przepro−
wadzania w urzędach przetargów pu−
blicznych. Niestety, małe i średnie fir−
my nie mają równych szans w konfron−
tacji z dużymi konsorcjami. Widziałem,

Ł Ą C Z N I KŁ Ą C Z N I KŁ Ą C Z N I KŁ Ą C Z N I KŁ Ą C Z N I K
Wolę współpracy i zaangażowania się w sprawy rozwoju powiatu brze−
skiego wyraził poseł Edward Czesak już dzień po złożeniu przysięgi w Sej−
mie RP. Podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych władz gmin−
nych i powiatowych zadeklarował, że będzie się starał jak najlepiej wypeł−
niać rolę łącznika między parlamentem a mieszkańcami regionu.
– Chciałbym, żeby samorządowcy pomogli mi w tym, stając się autentycz−
nymi asystentami poselskimi, którzy będą mnie informować o problemach,
z jakimi boryka się lokalna społeczność – powiedział poseł Czesak. – Fakt,
że wywodzę się z PiS, partii, która wygrała wybory i przez jakiś czas będzie
zajmować czołowe miejsce na scenie politycznej, stwarza możliwość na
wykorzystanie tej sytuacji z pożytkiem dla tutejszej społeczności. Mniejsze
lub większe faule, jakie w przyszłości przytrafiały się moim oponentom, nie
będą miały żadnego znaczenia dla mojej deklaracji współpracy dla wspól−
nego dobra – zapewniał.
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EDWARD CZESAK – urodzony w Tarno−
wie, 54 lata. Żona Marta, trzy córki. Absol−
went AGH. Współwłaściciel firmy projekto−
wej w Krakowie. Pełnomocnik powiatowe−
go komitetu Prawa i Sprawiedliwości.
W kadencji 1998−2002 był przewodniczą−
cym Rady Miejskiej w Brzesku, w 2002 roku
przegrał wybory na burmistrza Brzeska.

jak się to odbywa w Brzesku, ale to pro−
blem na skalę ogólnokrajową. Istnieją
takie zapisy i procedury, które eliminu−
ją z gry małe przedsiębiorstwa, zanim
dochodzi do otwarcia ofert. Mówiąc
wprost, a nie jest to tylko moja opinia,
lecz także innych przedsiębiorców, są
w tych grach przetargowych pewne gru−
py uprzywilejowane.
– O co jeszcze, oprócz dążenia do
zmiany ustawy o zamówieniach pu−
blicznych, będzie Pan zabiegał
w tym Sejmie?
– Będę podejmował próby nowelizacji
ustawy samorządowej, która ogranicza−
łaby do dwóch kadencji pełnienie funk−
cji burmistrzów, starostów czy prezy−
dentów. Za prawidłową regułę uważam
tę, obowiązującą przy wyborze rekto−
rów wyższych uczelni. Teraz mogę to
głośno powiedzieć, bo nikt nie posądzi
mnie, że przygotowuję sobie przedpole
do walki o któryś z tych urzędów. Uwa−
żam, że jeśli sprawuje się je dłużej,
popada się w rutynę, a niektóre złe
mechanizmy funkcjonowania urzędu
jeszcze bardziej deprawują.
– A jakiego wsparcia dla siebie ocze−
kuje Pan ze strony lokalnych samo−
rządów naszego powiatu i gminy?
– Liczę przede wszystkim na współpra−
cę, to bardzo ważne i dlatego zadeklaro−
wałem swoje „otwarcie” na wszystkich
zaangażowanych w pracy samorządowej.
Informacja o planach, projektach i zamie−
rzeniach poszczególnych samorządów
pozwoli mi na kierunkową aktywność
w Sejmie. Oczekuję wsparcia zwłaszcza
od tych, których znam i szanuję za ich
bezkompromisowość i niezłomność
w praktycznym, a nie deklaratywnym,
traktowaniu wartości, na które się powo−
łują. Szczęśliwie, takich ludzi w naszym
regionie jest całkiem sporo i myślę, że
można na nich liczyć.

Szanowni Państwo!

Za nami wybory parlamentarne i poprzedzająca je kampania wyborcza. Uprzej−
mie dziękuję wszystkim wyborcom za głos oddany na mnie oraz na Prawo i Spra−
wiedliwość. Ponad 7,5 tysiąca głosów, które uzyskałem jako debiutant w parla−
mentarnych wyborach potwierdziło moje przekonanie, iż możliwe jest i potrzeb−
ne stworzenie nowego oblicza polskiego życia społecznego i politycznego.
Dziękuję wszystkim współpracownikom za pracę włożoną w kampanię, bez ich
zaangażowania nie byłoby dzisiejszego sukcesu. Dziękuję wreszcie wszystkim,
którzy wzięli udział w wyborach za samą obecność przy urnach i oddanie głosu.
W tej chwili najważniejsze jest dla mnie, aby nie zawieść wyborców. Deklaruję
swoje zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju regionu, Małopolski i całego
kraju, liczę na pomoc i współpracę ze strony tych osób i środowisk, którym przy−
szłość, tak dużej, jak i małej ojczyzny, leży na sercu.

Poseł na Sejm RP
Edward Czesak

– Jaką przyszłość widzi Pan dla Pra−
wa i Sprawiedliwości w Brzesku?
 – Mam nadzieję, że niezależnie od roz−
woju wydarzeń na szczeblu krajowym,
w Brzesku Prawo i Sprawiedliwość bę−
dzie aktywnie pracować na rzecz służe−
nia mieszkańcom naszego regionu. Dys−
ponujemy poważnym potencjałem bardzo
dobrych, dynamicznych, znanych i niezna−
nych nowych działaczy, którzy w porozu−
mieniu z kolegami z innych ugrupowań
prawicowych, mogą stworzyć lokalne po−
rozumienie samorządowe. Jeśli wyciągną
wnioski z błędów popełnionych przed trze−
ma laty, to staną się znaczącym elemen−
tem brzeskiej sceny samorządowej.
– Często mówił Pan, że interesuje
Pana wyłącznie konstruktywna kry−
tyka. W czym tkwi jej istota?

– Konstruktywna albo życzliwa. Zachowuję
sobie prawo do pozbawionego napastliwo−
ści krytycznego zdania o czymś, czego nie
aprobuję. Chciałbym jednak podkreślić, że
rolą parlamentarzysty nie jest ogranicza−
nie się do załatwiania spraw dotyczących
wyłącznie swojego regionu. Sejm nie może
przerodzić się w zaściankowy targ. Dlate−
go, choć niektóre rzeczy, powstałe w wyni−
ku zawiązania się w lokalnym samorzą−
dzie takiej czy innej koalicji, nie podobają
mi się, nie będę w nie ingerował. Chyba,
że będzie dochodziło do naruszenia prawa.
– Nie zaprzeczy Pan, że istniały, a mo−
że jeszcze nadal są obecne, animozje
dzielące Pana z niektórymi samorzą−
dowcami.
– Deklaruję szczerą chęć współpracy dla
dobra całej społeczności, a pewne zaszło−
ści nie będą miały na treść tej współpra−
cy żadnego wpływu. Kiedyś uprawiałem
sport i na boisku lubiłem twardą, ostrą
walkę. Byłem faulowany i sam nieraz
dawałem w kość rywalowi. Po meczu nie
czułem jednak do niego żadnej urazy.
Teraz też chcę tak postępować.

Rozmawiał Marek LATASIEWICZ
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Podczas spotkania z samorządowcami z powiatu brzeskiego poseł Edward Czesak
wskazywał na możliwości współpracy. Obok niego burmistrz Brzeska, Jan Musiał.
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Spadające ptaki
Starostwo brzeskie mieściło się w budyn−
ku, którego okna wychodziły na ogród.
Słońce przedzierało się przez liście i od
czasu do czasu oślepiało patrzącego w dal
urzędnika. Z parteru widział przechodzą−
cego gimnazjalistę.
– Jeszcze nie tak dawno w lutym 1918
jemu podobni zamazywali głowy austriac−
kich orłów czarną farbą – potrząsnął gło−
wą wchodzący kancelista, kierując wzrok
za spojrzeniem zwierzchnika. – Syn dy−
rektora gimnazjum zerwał takiego z fron−
tu Inspektoratu Skarbowego.
7 października, gdy Rada
Regencyjna z Warszawy ogło−
siła niepodległość, portret ce−
sarza Karola ze szkolnej kla−
sy trafił do wychodka. A orła
z siedziby starostwa rzeko−
mo nieznani sprawcy uszko−
dzili. Całe miasto nabrało
wody w usta. 1 listopada ce−
sarskie ptaki spadały już ze
wszystkich urzędów – wyli−
czał z przekąsem w głosie.
– I co nam po takich obywa−
telach? – zapytał z wyrzu−
tem Spiss. – Jak ci, którzy
wtedy tak łatwo zrzucili
z siebie ciężar władzy, przyj−
mą nową? Nieważne, że pol−
ską! Ich, rodzimą! Będą się
spod niej wyrywać jak my−
szy z pułapki! –z oburzeniem
zakończył starosta i powró−
cił do kontemplacji zaokien−
nych widoków.
– Panie starosto… oni znowu… ci z Ja−
downik… – wykrztusił, dławiąc się sło−
wami kolejny wchodzący urzędnik.
Spiss odwrócił się: – Co znowu? Jacy oni?
– No, z Jadownik. Na targu rabowali.
Rozbili kilka sklepów…
– To wołaj mi tu komendanta policji. Nie
stój tak! Coś trzeba przecież z tym zrobić.
Napady zdarzały się kilka razy w tygo−
dniu, z reguły w dzień targowy. Młodzież
z sąsiedniej, niewiele mniejszej liczebnie
od Brzeska wsi, rabowała sklepy, a zwłasz−

Zakrztusili
się wolnością!

Dr Tadeusz Spiss do Brzeska właściwie przybył tylko po to, by miasto uspokoić. Objęte
w 1920 r. stanowisko starosty w powiatowej mieścinie miało być testem jego sprawności
w działaniu. Młode państwo chciało sprawdzić, czy niegdysiejszy c.k. urzędnik polityczny
okaże się kancelaryjnym gryzipiórkiem, czy też wykaże się jako efektywny organizator.

cza szynki. Rozboje trwały już drugi rok.
Policja była zupełnie bezradna.
Starosta doskonale zdawał sobie spra−
wę z prawdziwej przyczyny rozbojów, pro−
wokowanych przez byłych wojaków au−
striackich. Jadowniczanie wciąż boryka−
li się z biedą. Nawet kopanie rowów
i naprawa dróg w pobliskim Jasieniu, na
które pieniądze powiat dostał z Krako−
wa, nie dawały ludziom wystarczających
zarobków. Niegdysiejsi, wzbudzający
strach żołnierze c.k. monarchii nie mieli
wciąż co do garnka włożyć.

– Tak… rozpadło się jedno państwo, a oni
od razu powołali swoje – Republika Jadow−
nicka! Też coś! Zakrztusili się wolnością! –
oburzony rozważał sytuację w okolicy.
Starosta wspominał fakty z 1918 r., któ−
re poznał jeszcze przed zajęciem stano−
wiska. Zasłyszana opowieść nie wydawa−
ła mu się wówczas groźna. Myślał, że
wydarzenia sprzed dwóch lat przepadną
w pamięci miejscowych, gdy przybędzie
na miejsce. Okazało się jednak, że butni
jadowniczanie o swej swobodzie nie za−
pomnieli i w 1920 r.

Pociąg pancerny podziałał
W listopadzie 1918 r. do wsi powrócili
dezerterzy z 1. Batalionu 32 Pułku Bo−
chańskiego Obrony Krajowej, który, prze−
rzucony z frontu wschodniego do Włoch,
odmówił posłuszeństwa na przedmieściu
Koszyc Słowackich. Kilkunastu zbiegów
zaopatrzonych w broń wróciło do domów.
Tymczasem brzescy Żydzi z obawy przed
rozbojami w okresie przejściowego bra−
ku jakiejkolwiek władzy sprowadzili
80−osobowy uzbrojony oddział Legii Ży−
dowskiej. Jak się okazało nie bezpodstaw−
nie. Już 12 listopada doszło do pierwsze−
go napadu żołnierskich mętów. Na miej−
scu zastali jedynie żydowskie oddziały,
które szybko rozbroili. – Oto ci, co kuro−
wali się w szpitalach, gdy myśmy wykrwa−
wiali się w okopach! Tchórze nie żołnie−
rze! – musieli wyśmiewać bezradnych
gwardzistów.
Wygłodzone wojsko nowopowstałej repu−
bliki rzuciło się do rabowania sklepów
i mieszkań. Zdemobilizowani żołdacy
spalili 4 domy, a 2 osoby zabili. Miejsco−
wy komendant, Władysław Cyga omal
nie zginął, próbując uspokoić sytuację.
Zresztą, pozbawiony podwładnych niewie−

le mógł zdziałać.
Na zrewoltowaną tłuszczę podzia−
łał dopiero pociąg pancerny, kara−
bin maszynowy oraz legioniści
z Rzeszowa. Doraźne sądy prze−
trzepały skórę „republikańskich”
wojaków lub osadziły niepokor−
nych w cyrkule. Rewizje ujawniły
wcale pokaźny arsenał zgromadzo−
ny w stodołach, dojniach i oborach.
Znalazł się nawet karabin maszy−
nowy. Mimo tego miasto jeszcze
przez jakiś czas patrolowały od−
działy Straży Obywatelskiej z bia−
ło−amarantowymi opaskami na
ramieniu.

Trudny rozkaz
– Powiedz mi, czego oni wciąż
właśnie szynki rabują? Spiesz−
no im tak darmo przygodnych
ludzi częstować? – zapytał dr
Spiss wchodzącego komendanta.
– A któż to wie? Nigdy w mie−

ście rozruchów, ani buntów nie było. Spo−
kojnie żyliśmy. Nawet z Żydami, choć to
inną religię mają. W lutym 1918 wice−
burmistrz Abe Lieber razem z doktorem
Brzeskim manifestację uczniów przyjmo−
wał, kiedy nam po traktacie brzeskim
chełmszczyznę zabrali. Też z nami był
i protestował. A i młodzi pamiętają, jak
Benedykt Klapholz w konspiracyjnej ro−
bocie Sochańskiemu pomagał. Afisze
antyniemieckie robili i w nocy po murach
rozlepiali. Ale teraz to już nie nasi byli…
– zakończył z rezygnacją.

Niegdyś brzeskie starostwo było otoczone drzewami.
Budynek mieścił także areszt dla „niepokornych”.
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– Nasi nie nasi, ale zakończyć to trzeba
– podkreślił starosta
– A co ja mogę? Za mało mam ludzi.
– W takim razie ściągnie pan z powiatu
drugie tyle, co pan ma na miejscu. A gdyby
i to nie wystarczyło, sprowadzi pan 40, a je−
żeli i tego będzie mało, to 60, a nawet 100
ludzi! Bo w moim powiecie takie rzeczy
dziać się po prostu nie mogą!
– I co to da? Trzeba będzie strzelać, a ja
tego nie mogę zrobić. Zbyt wiele krwi prze−
lali ci ludzie w okopach, żeby jeszcze te−
raz… Przecież tam i dzieci mogą być. Poza
tym, jak karać ludzi, w których złość kipi,
że zarobić i rodzin wyżywić nie ma jak? A te
roboty publiczne, co z Krakowa na nie pie−
niądze dali, to już sam Pan Starosta wie,
jaki skutek odniosły. Wszystkim zarobku
nie dały! – podkreślił komendant policji.
– W takim razie rozkaz wydam ja – za−
kończył dyskusję Spiss.

Z pokorą!
W sromotny piątek 1920 r. jadownicza−
nie pojawili się w mieście. Tym razem
zaskoczył ich opór policji. Wycofali się,
ale na przedmieściach próbowali walki.
Wtedy usłyszeli salwę. Strzały przestra−

– W Brzesku było to wystąpienie bied−
nych przeciw bogatym. Jadowniki dyspo−
nowały znaczną siłą, bo ukrywali się tam
przed austriacką żandarmerią dezerte−
rzy, którzy dysponowali bronią. Niektó−
rzy historycy nazywają ich „zielonymi ba−
talionami”. Nie było ich więcej niż jeden
lub dwa plutony. A trzeba pamiętać, że
była to wieś królewska, bardzo dumna.
Często dochodziło tam do napadów.
Niechby np. chłopak z Brzeska, katolik
znalazł sobie tam pannę, musiał nie−
zwłocznie uciekać albo, jeśli wybranka
była wolna i żaden z jadowniczan do niej
nie konkurował, zapłacić okup.
Do dziś mieszkańców Brzeska w okolicz−
nych wsiach nazywa się „kulonami”. Jest
to zniekształcone słowo „kolon”. Miasto
powstało bowiem na gruntach Jadownik
i Jasienia na zasadzie kolonizacji. Ta za−
szłość historyczna zachowała się w gwarze
ludowej i jest jakimś czynnikiem wyjaśnia−
jącym relacje między miastem a wsią.

Królewscy
napadli na kulonów

Trzeba podkreślić także, że dużą część
ludności Brzeska stanowili Żydzi. Jednak
ich stosunki z katolikami układały się
pozytywnie. A że byli lepiej sytuowani, to
ostrze nienawiści skierowało się właśnie
przeciwko nim. Walki nastąpiły po spro−
wadzeniu tzw. straży czy gwardii żydow−
skiej z Tarnowa. Wszystkie źródła notu−
ją, że oddział ten strzelał w powietrze, czy
była taka potrzeba czy też nie.
Zygmunt Lasocki, sekretarz Rady Likwi−
dacyjnej w Krakowie wspomina, że ist−
niała republika w Brzesku. Jeślibyśmy
– ale są to tylko dywagacje – połączyli
ten fakt z Gwardią Żydowską, to kto wie,
czy lumpenproletariat żydowski, którego
nie brakowało, nie myślał o rewolucji?
18 grudnia na posiedzeniu Rady Miej−
skiej, w połowie złożonej z Żydów, wszy−
scy rajcy zagłosowali za wnioskiem, uzna−
jącym że ludność polska, z wyjątkiem szu−
mowin, nie miała z rozruchami nic
wspólnego. Jest to dowód na to, iż nie

szyły bohaterów na tyle, że ci rozbiegli
się w popłochu. Tych, którzy w szynku tłu−
kli naczynia i rozdawali gapiom wódkę,
złapano i odstawiono do cyrkułu w bu−
dynku starostwa. Nie było to trudne, bo
wielu ledwo trzymało się na nogach, tak
im ze łbów się kurzyło…
Starosta Spiss przez lata służby cywil−
nej zdołał przeniknąć ludzką mentalność.
Wiedział, że w małych miasteczkach
i wioskach wszyscy znają się jak łyse
konie. Nietrudno było więc uzyskać na−
zwiska odważnych wojaków z karczem.
Poskromienie niepokornych było już tyl−
ko kwestią czasu.
Sprawę załatwił Spiss z iście czartow−
skim sprytem, skrytym w białych ręka−
wiczkach inteligenta. Wydał oto zarzą−
dzenie, iż rodzinom rabusiów wstrzymu−
je przydział mąki, chleba, cukru i nafty.
Skutek był piorunujący. Krewni zgłasza−
li się z usprawiedliwieniem, iż za krew−
kich braci, synów lub wnuków odpowia−
dać nie mogą. Wtedy od starosty słysze−
li: – Rodzin bandytów popierać nie mogę,
skoro wciąż udzielają przestępcom schro−
nienia! Niechaj sami sprawcy zgłoszą się

były one wyrazem
antysemityzmu.
Moim zdaniem był
to atak wywołany
głodem, a skoro na
miejscu stacjono−
wały siły zbrojne
sprowadzone przez
Żydów, to doszło do
walki.
Napady, zarówno
na żydowskie, jak
i katolickie gorzelnie i restauracje trwa−
ły do 1920 r. Zazwyczaj ograniczały się
do pobicia właściciela, zabrania wódki
i częstowania nią przechodniów. Po tych
wydarzeniach do aresztu trafiali ludzie,
którzy byli tak pijani, iż nie byli w sta−
nie uciekać.
Rabunki szynków ustały, gdy starostą
został rzeszowianin, Tadeusz Spiss. Od−
mówił wydania reglamentowanej żywno−
ści tym, którzy brali udział w rozruchach.
Bezrobocie i głód są złymi doradcami, a
w Jadownikach miały wtedy taką skalę,
że zorganizowano nawet roboty publicz−
ne. Wybierano rowy, porządkowano dro−
gi, ale i te środki okazały się za małe.
Wiele osób szukało zatrudnienia poza
regionem. To tłumaczy, dlaczego z tej wsi
wywodzi się tak niewielu gospodarzy,
a wielu rzemieślników i robotników, któ−
rzy potem budowali Nową Hutę.

Notowała ID

do mnie i wynagrodzą szkody, jakie ostat−
niego piątku wyrządzili.
Nie było rady. Jak spod ziemi ujawnili się
upokorzeni i zawstydzeni rabusie. Spiss
nie zasypiał gruszek w popiele. Z poszko−
dowanymi umówił się wcześniej, iż ci wy−
rządzone krzywdy wybaczą oprawcom.
Jadowniczanom zaś przyrzekł: – Pokaż−
cie, że jesteście ludźmi porządnymi i ho−
nor macie, że działaliście obałamuceni!
Idźcie do ofiar waszych występków, pro−
ście o wybaczenie i bądźcie gotowi szkody
naprawić. Jeśli tak się stanie, nie pocią−
gnę was do odpowiedzialności karnej.
Rabunki zakończyły się definitywnie, choć
trzeba było na to 2 lat. Nie zmieniło to
jednak faktu, iż w czasie szabru, dzień
po odzyskaniu niepodległości przez Pol−
skę 2 osoby straciły życie, a głód doskwie−
rał wszystkim. Miało być przecież tak
pięknie… – Byliśmy po raz pierwszy w ży−
ciu szczęśliwi, bo już nie niewolnicy –
zapisał naówczas Kazimierz Missona,
dyrektor brzeskiego gimnazjum, w któ−
rym czarne, dwugłowe orły zastąpił bia−
łymi patronami II Rzeczpospolitej.

Iwona DOJKA

Zdarzenia z 12 listopada 1918 r. zapisały się w pamięci wielu jako antysemicki pogrom. Tymczasem
prof. dr hab. Marian Stolarczyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego przyczyny znajduje zgoła odmienne.
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Grupa zapaleńców, która za sprawę ho−
noru postawiła sobie otwarcie szkoły,
dopięła swego – 1 września 2003 roku
w katolickim gimnazjum i liceum dźwięk
dzwonka oznajmił inaugurację roku szkol−
nego. Ale jeszcze do maja 2004 roku za−
jęcia edukacyjne odbywały się w salkach
katechetycznych przy parafii św. Jaku−
ba. Po dwóch latach działalności placów−
ka okrzepła organizacyjnie i podejmuje
nowe inicjatywy. Jednak czy oznacza to,
że ubyło problemów?

Inspiracja „Wzrastania”
Pomysłodawcą założenia w Brzesku
szkoły katolickiej był ówczesny ks. dzie−
kan Zygmunt Bochenek. Znalazł on
wsparcie w członkach Stowarzyszenia

Przetrwali
najtrudniejsze?

Kiedy w 2003 roku w wielkim pośpiechu
uruchamiano w Brzesku pierwsze w regionie
tarnowskim gimnazjum i liceum katolickie, nie
brakowało sceptyków. Przejęty po dawnym
ambulatorium budynek wymagał generalnego,
kosztownego remontu. Problem stanowiło
skompletowanie odpowiedniej kadry
dydaktycznej, a także niezbędnego
wyposażenia. Niewiadomą był też nabór
uczniów, których rodzice niechętnie chcieli
posyłać w niepewne, niesprawdzone progi.
Sprawdziło się jednak powiedzenie, że dla
chcącego nie ma nic trudnego.

Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzra−
stanie” oraz w oddanych sprawie peda−
gogach – Halinie Podolańskiej−Naboż−
ny oraz Annie Węgrzyn. Pierwsza peł−
ni do dzisiaj funkcję dyrektora, druga
zastępcy.
Pieniądze na remont pochodziły od dar−
czyńców oraz z dotacji Urzędu Miejskiego
i Starostwa Powiatowego. Niektóre z prac
adaptacyjnych miejscowe firmy wykonały
darmowo. Do ofiarodawców należy także,
mający brzeskie korzenie, znany biznes−
men – Roman Kluska. To, że znalazły
się środki, bez których byłoby niemożli−
we przystosowanie budynku dla szkoły,
jest zasługą przedstawicieli „Wzrasta−
nia”. Nie można też pominąć ogromu
społecznej pracy nauczycieli, rodziców i sa−

mych uczniów, uczest−
niczących w przygoto−
waniach do otwarcia,
a także w późniejszych
pracach w pierwszym
roku działalności.

W czynie
społecznym
– Od października
2002 roku do końca
lutego 2004 wraz
z Panią Anną Wę−
grzyn pracowałyśmy
za darmo, załatwia−
jąc wszelkie formalno−
ści, związane z urucho−
mieniem placówki –
mówi dyr. Podolań−

ska−Nabożny, przedstawiając listę wy−
konanych społecznie prac.
Ze spisu wynika między innymi, że or−
ganizujący szkołę przemierzyli w celach
służbowych prywatnymi samochodami
blisko trzy tysiące kilometrów. Dokła−
dano też z własnych kieszeni na opłaty
telefoniczne, a także wyjazdy do pobli−
skich parafii w powiecie, gdzie kwesto−
wano na potrzeby szkoły oraz prowa−
dzono akcję agitacyjną wśród uczniów,
stających przed wyborem gimnazjum
lub liceum. Na liście wymienione są też
inne inicjatywy, wykonywane społecznie
przez członków rodzin dyrekcji. Znala−
zły się wśród nich: „pisanie pism i dru−
kowanie, powielanie, wieszanie tablic,
wieszanie obrazów, kucie płytek, napra−
wa zamków, wyłączników światła, sa−
dzenie kwiatów, sprzątanie po uroczy−
stościach szkolnych, wożenie różnych
materiałów”.
Swój udział w zbiórce pieniędzy na wy−
posażenie szkoły miał także zespół wo−
kalno−muzyczny „Eleos”. – Jeździliśmy
z nimi po okolicznych parafiach, gdzie
koncertowali – mówi Pani dyrektor. – Za
zebrane w ten sposób pieniądze zakupi−
liśmy do szkoły pięć zestawów kompute−
rowych. Nie chcielibyśmy, żeby dzisiaj
zapominano o wysiłkach wielu życzliwych
nam ludzi...

Po najniższych stawkach
W trzecim roku działalności szkoły
w trzech oddziałach gimnazjalnych
kształci się 31 uczniów, w czterech liceal−
nych – 55. Dzięki zabiegom dyrekcji, od
września funkcjonuje też ognisko muzycz−
ne, filialna placówka z Bochni. Zajęcia,
na które uczęszcza 12 osób, prowadzą
Monika Kucińska i Piotr Szyc. W uzu−
pełnieniu brakujących instrumentów z po−
mocą przyszła szefowa Związku Na−
uczycielstwa Polskiego, Teresa Przepiór−
ka, która użyczyła należącego do związku
fortepianu.
W obu szkołach zatrudniono 33 nauczy−
cieli, w tym jest pełny etat pani dyrek−
tor i połowa jej zastępczyni. W niepeł−
nym wymiarze godzin pracują nauczy−
ciel biologii, katecheta i bibliotekarka,
która dodatkowo prowadzi chórek szkol−
ny, zajmuje się oprawą muzyczną uro−
czystości i wykonuje zastępstwa za nie−
obecnych nauczycieli. Zawarto też umo−
wy z księgową, sprzątaczką i wszystko
wiedzącą o szkole i w pełni jej oddaną
sekretarką, Edytą Palej.
– Proszę zaznaczyć, że większość zatrud−
nionych pobiera pensje najniższe
w przewidzianym taryfikatorze. Dlatego
niemal wszyscy musimy podejmować
pracę w innych szkołach – przypomina
Halina Podolańska−Nabożny.

Dyr. Halina Podolańska−Nabożny oraz wicedyrektor Anna
Węgrzyn zrobią wszystko, żeby jak najlepiej przygotować
uczniów do egzaminów maturalnych.
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Jak związać koniec z końcem?
Obie placówki są szkołami niepublicz−
nymi, więc oprócz państwowych subwen−
cji, otrzymywanych w wysokości zgodnej
z liczbą kształconych uczniów, pobierają
one czesne. Ustalono je na pułapie 150 zł
miesięcznie, przy czym za drugie dziecko
z tej samej rodziny pobiera się 100 zł.
Kilkoro uczniów zwolniono z opłat. Doty−
czy to tych najzdolniejszych, którzy otrzy−
mują stypendia, fundowane przez Carls−
berg Polska S.A. oraz księży: Władysła−
wa Pasiuta ze Szczepanowa, Tadeusza
Górkę z Jadownik, Stanisława Marka
ze Słotwiny oraz Zygmunta Bochenka.
Natomiast ze stypendium Prezesa Rady
Ministrów korzysta uczennica III klasy
licealnej Anna Żurek.
Dyr. Podolańska−Nabożny ubolewa, że
środków ciągle brakuje: – Owszem, szko−
ła posiada niezbędne pomoce naukowe,
jest biblioteka oraz siłownia, do której
wyposażenie ufundował jeden z darczyń−
ców Andrzej Duda. Sukcesywnie urzą−
dzane są pracownie przedmiotowe. Nie−
stety, nie mamy ani odpowiedniego bo−
iska, ani sali do prowadzenia zajęć wf−u.
Trudno jednak o tym myśleć, skoro led−
wie wiążemy koniec z końcem. Bywało,
że musieliśmy odraczać spłaty należno−
ści za ogrzewanie...
Baza szkolna jest istotnie skromna, ale
zarówno w klasach, jak i na korytarzach
oraz wokół budynku jest czysto i schlud−
nie. Mimo że placówka istnieje dopiero
od dwóch lat, księga pamiątkowa pęcz−
nieje od zarejestrowanych wydarzeń,
w których brali udział uczniowie katolic−
kiego gimnazjum i liceum. Są tam m.in.
fotografie z wycieczki do Anglii i wielu
uroczystości, zarówno szkolnych jak
i miejskich. Wychowankowie mogą się też
pochwalić nagrodami i wyróżnieniami
w rozmaitych konkursach i olimpiadach
przedmiotowych.
– Realizujemy bogaty program, zgodny
z zatwierdzonym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu oraz zało−
żeniami organu prowadzącego – wyjaśnia
Pani dyrektor.

Pierwsi maturzyści
W czerwcu przyszłego roku szkołę opusz−
czą pierwsi maturzyści. W dwóch oddzia−
łach do egzaminu dojrzałości przystąpi
24 uczniów. W tym samym czasie spraw−
dzian kompetencji będzie zdawać 11 gim−
nazjalistów. – Na pewno zrobimy wszyst−
ko, żeby jak najlepiej ich przygotować.
Problemy, z jakimi borykamy się na co
dzień, w tym kontekście schodzą na dal−
szy plan – mówi Halina Podolańska−
Nabożny. W jej głosie nie słychać jednak
takiego entuzjazmu, jak dwa lata temu.

Marek LATASIEWICZ

W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ w Brzesku po raz drugi rozbrzmiało
„Gaudeamus”. Świeżo upieczeni studenci z rąk rektora prof. Stanisława Lisa ode−
brali indeksy. W tym roku uczelnia wprowadziła pedagogikę, drugi po międzynarodo−
wych stosunkach ekonomicznych kierunek.
– Z pewnością na tym nie poprzestaniemy, w zależności od potrzeb będziemy urucha−
miali kolejne specjalności – deklarował podczas uroczystej inauguracji prof. Lis.
– Oczywiście, rozwój uczelni uwarunkowany jest naborem, ale już ten rok wskazuje,
że znaleźliśmy swoje miejsce na mapie prywatnych szkół wyższych w Małopolsce.
Wielu studentów zdecydowało się przenieść do MSzW w Brzesku, aby u nas kontynu−
ować naukę – cieszył się rektor.
Obecnie w brzeskiej uczelni studiuje w systemie dziennym i zaocznym 250 osób.

UROCZYSTYMI akademiami ucznio−
wie i nauczyciele świętowali Dzień Ko−
misji Edukacji Narodowej. Tradycyj−
nie w wielu szkołach najbardziej za−
służonym pedagogom przyznano
nagrody finansowe.
Gimnazjum w Jadownikach świętowa−
ło 5. rocznicę założenia oraz – przy oka−
zji Dnia Papieskiego – wspominało swo−
jego patrona. – Jan Paweł II kochał mło−
dzież, był dla niej wzorem, autorytetem.
Przez te pięć lat istnienia gimnazjum
staraliśmy się kierować Jego wskaza−
niami. To imię zobowiązuje – mówił
dyr. Tomasz Wietecha (na zdjęciu).
W czasie części artystycznej nie zabra−
kło recytacji poezji Ojca Świętego oraz
podziękowań za codzienny trud nauczy−
cieli. Koncertował krakowski zespół „Pro−
myki”. Obecne były władze gminy i po−
wiatu, burmistrz Jan Musiał i starosta
Grzegorz Wawryka. Młodzież aktywnie
włączyła się w zbiórkę pieniędzy na rzecz
Fundacji Dzieła III Tysiąclecia. (w)

Akademicka inauguracja

Pięć lat gimnazjum w Jadownikach

Rektor Stanisław Lis inauguruje drugi rok akademicki w brzeskiej wszechnicy.
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W 1995 r. dzięki staraniom Stanisława
Świerczka, działacza Towarzystwa Mi−
łośników Ziemi Jadownickiej, wieś stała
się członkiem Kapituły Najstarszych
Miast i Miejscowości w Polsce z siedzibą
w Sieradzu. Tylko miejscowości, które
posiadają przynajmniej 800−letnią histo−
rię, są przyjmowane w jej poczet. – Ja−
downiki, które wywodzą się jeszcze z gro−
du na Bocheńcu, zasługiwały na to, aby
w ten sposób została doceniona ich hi−
storia – mówi pasjonat, będący przed−
stawicielem miejscowości w stowarzysze−
niu. – Co ciekawe, z naszego regionu
oprócz Jadownik, tylko Kraków, Miechów,
Stary Sącz i Wojnicz należą do tej orga−
nizacji – podkreśla.

W parę lat później, na 4. walnym zgro−
madzeniu, KNMiM wysunęła postulat,
aby każdy z uczestników uhonorował
członkostwo w dowolnej formie. W 2002 r.
Świerczek zaproponował Radzie Sołeckiej
postawienie pomnika. Pomysł spodobał
się, ale oficjalnie został zatwierdzony do−
piero we wrześniu ubiegłego roku, kiedy
to inicjator ponowił propozycję i przed−

stawił szkic obelisku. – Idealną lokali−
zacją wydawał się kilkuarowy skwer przy
ulicy Radosnej i Królewskiej, który nale−
żał do gminy. Dlatego właśnie o udostęp−
nienie tego miejsca wystąpiliśmy do bur−
mistrza – relacjonuje Świerczek.
Jan Musiał przychylił się do pomysłu. –
Jak tylko usłyszałem o tej inicjatywie,
bardzo mnie ona ucieszyła i wsparłem
ją na tyle, na ile byłem w stanie – wspo−
mina włodarz miasta.
Największym problemem okazało się
jednak zgromadzenie dokumentacji
technicznej. Józef Makuch, jako geo−
deta, sporządził odpowiednią mapę i po−
ważnie zaangażował się w prace aż do
momentu poświęcenia. Architekt Alfred

Budzioch bezinteresownie
przygotował projekt potrzebny
do wydania zezwolenia na bu−
dowę pomnika, a później czu−
wał nad każdym szczegółem
wykonania.
Prace przygotowawcze trwały
do końca marca, a budowa mia−
ła ruszyć na początku kwiet−
nia. Wszystko poszłoby zgod−
nie z planem, gdyby nie śmierć
Jana Pawła II 2 kwietnia. Fakt
ten z godziny na godzinę całko−
wicie zmienił przeznaczenie
pomnika. – Pamiętam jak na
drugi dzień po śmierci papieża
przyszedł do mnie Stanisław
Świerczek i powiedział, że tej

nocy przyszło mu na myśl, aby obelisk
poświęcić naszemu Ojcowi Świętemu –
wspomina Makuch. – Nie miałem wąt−
pliwości, że tak właśnie powinno być.
Tadeusz Duc już na jesień 2004 r. po−
starał się o ogromny głaz narzutowy, który
stał się później częścią pomnika. Firma
Zygmunta Popieli przygotowała kamień
do montażu, tak, aby nie była konieczna

jego dalsza obróbka. Z kolei Edmund
Leś sfinansował chodnik wokół obelisku.
Wielu mieszkańców okolicznych domów
nie tylko finansowo, ale i praktycznie włą−
czyło się w budowę.
Uroczystość poświęcenia rozpoczęła się
mszą św. w Dniu Papieskim, 16 paź−
dziernika, odprawioną w kościele pa−
rafialnym w Jadownikach w intencji ry−
chłej beatyfikacji Ojca Świętego. – Prze−
chodząc, czy też przejeżdżając obok
tego obelisku, przypomnimy sobie nie
tylko wielkie znaczenie nauki Jana
Pawła II, ale także zapytamy samych
siebie, w jakim stopniu nasze postę−
powanie koresponduje z nauczaniem
papieża – powiedział podczas kazania
ks. Piotr Jaworski. Mszę koncelebro−
wał ks. Jan Kordela, były długoletni
proboszcz Jadownik.
W czasie odsłonięcia obelisku wstęgę
przecięli: burmistrz Jan Musiał, staro−
sta Grzegorz Wawryka, sołtys Apolo−
nia Warzecha oraz proboszcz ks. Tade−
usz Górka. Uczniowie Szkoły Podstawo−
wej nr 1 w Jadownikach, pod kierunkiem
Kazimiery Węgrzyn, przygotowali część
artystyczną.
Jadowniczanie będą pamiętać o Janie
Pawle II przynajmniej z jeszcze jednego
powodu. Wieś posiada już gimnazjum
jego imienia, w którym urządzono Izbę
Pamięci.
Budowa obelisku to jednak nie koniec
podobnych inicjatyw. – Mam nadzieję,
że uda nam się zrealizować w gminie
jeszcze jeden pomysł. Mam tutaj na
myśli bibliotekę imienia Jana Pawła II,
która stanie się ośrodkiem popularyza−
cji jego twórczości, poezji i encyklik. Nie
mówiąc już o tym, że trudno o lepszego
patrona dla takiej placówki – mówił bur−
mistrz Musiał.

TM

16 października, w 27. rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na Papieża, został odsłonięty,
a następnie poświęcony obelisk dla
upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II.
Pomnik stanął w Jadownikach, przy zbiegu
ulic Radosnej, Królewskiej i Podgórskiej.

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

Kapituła,
Jadowniki
i Papież…

Poświęcenia pomnika dokonuje ks. Tadeusz Górka.

Obecni na uroczystości: burmistrz Jan Musiał, starosta
Grzegorz Wawryka, sołtys Apolonia Warzecha, geodeta
Józef Makuch oraz Stanisław Świerczek z Towarzystwa
Miłośników Ziemi Jadownickiej.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Brzeska

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na zbycie niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Brzesku

Przedmiotem przetargu będą nieruchomości gruntowe będąca do dnia 26.09.2089 roku w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko
za wyjątkiem działki 1411/197, która jest własnością Gminy Brzesko, według poniższego wykazu:

Działki 3090/14 i 1411/197 będą zbywane łącznie tylko na rzecz jednego nabywcy.
Przedmiotowe nieruchomości położone są w południowo−zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim, w odległości około 400 m od jego
centrum. Od strony wschodniej przylegają do obwodnicy miasta, tj. trasy nr 4 o kierunku Kraków – Tarnów, a od południowej do drogi asfaltowej
wewnętrznej, która stanowi połączenie z trasą nr 4 i ul. Mickiewicza o kierunku Brzesko−Nowy Sącz. Jest to teren uzbrojony, niezabudowany sklasyfikowany
jako grunt klasy R IVa i Ps IV. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Okazanie granic w/w nieruchomości odbędzie się 15 listopada o godzinie 1100. Przetarg (część jawna, otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 7 grudnia
2005 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat Brzesko, woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba
reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51
nr 18 1020 4984 0000 4202 0005 3470 w PKO BP Oddział Brzesko w taki sposób, aby w dniu 01.12.2005r cała kwota znajdowała się na rachunku
bankowym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Oferty należy składać w kopercie zamkniętej, w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, z napisem PRZETARG OFERTOWY – Pomianowski
Stok – działka nr... (należy wpisać właściwy numer działki, której zakupem strona jest zainteresowana) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku ul.
Głowackiego 51; 32−800 Brzesko pokój 101. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert upływa z dniem
02.12.2005 r o godz. 1530. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać informacje określone w pkt. 18 regulaminu
przetargu. Wnoszący ofertę może ją wycofać bądź dokonać zmian jedynie przed terminem określonym do jej złożenia. W przypadku skierowania oferty
drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Brzesku. Burmistrz Brzeska zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51,  woj. małopolskie od poniedziałku do piątku, w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (014) 68−63−
100 wew. 157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia, i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl.

OGŁOSZENIE
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Co to jest? Trwa tydzień, zaczyna się
w Brzesku i dociera do najdalszych za−
kątków Małopolski i Podkarpacia. Od−
powiedź znają liczni uczestnicy wie−
czoru, rozpoczynającego XV Między−
narodową Jesień Literacką Pogórza.
– Poeci przylgnęli do Brzeska i bez nie−
go nie wyobrażają sobie tej imprezy.
Spodobała im się atmosfera, życzliwe
przyjęcie i zawsze pełna sala w MOK−u
– uzasadnia inaugurację jedenastej już
„Jesieni” w mieście Maria Marek, dy−
rektor Powiatowej i Miejskiej Bibliote−
ki Publicznej, organizatora spotkania.
Nieprzypadkowo koncert i spotkanie
z poetami 17 października zatytułowa−
no „Listobranie – autorzy Jesieni dla
przyjaciół z Brzeska”.
Dostęp do „literackich sianokosów” mieli
uczniowie okolicznych szkół. Swoje utwo−
ry czytali im autorzy, chętnie podejmu−
jący dyskusje z dociekliwymi i młodymi
pasjonatami. Zaś wieczorem do słów
dołączyła muzyka. Bardowie Bogusław
Diduch i Wiesław Lewek z towarzy−
szeniem zespołu „Ostatnia wieczerza
w karczmie przeznaczonej do rozbiórki”
śpiewali wiersze Andrzeja Grabow−

Biblioteka i MOK zapraszają
* W przeddzień niepodległościowej rocz−
nicy biblioteka zaprasza na spotkanie
z Leszkiem Mazanem i Mieczysła−
wem Czumą, autorami „Pocztu polskich
serc” – książki prezentujących losy serc
artystów i bohaterów narodowych. Wie−
czorowi 10 listopada towarzyszyć będzie
występ grupy młodzieżowej z MOK−u.
* Pod koniec miesiąca młodzież szkół śred−
nich rywalizować będzie w konkursie „Sta−
nisław Wyspiański i jego twórczość”.
* Koncert na skrzypce i gitarę oraz wy−
kład zainauguruje kolejny rok akademic−
ki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 15 li−
stopada w salach brzeskiego MOK−u.
*15 listopada młodzież ze szkół podsta−
wowych i gimnazjalnych całego powiatu
będzie rywalizować w Konkursie Piosen−
ki i Poezji Niemieckiej w dwóch katego−
riach: piosenki i recytacji. Impreza nale−
ży do cyklu wydarzeń w ramach Roku Nie−
mieckiego w Polsce.

Wyobraźnia maluchów
JEDENASTU maluchów w wieku od 7
do 10 lat prześcigało się w ilustrowaniu
twórczości Lucyny Krzemienieckiej.
I miejsce w organizowanym przez PiMBP
konkursie plastycznym zajęła Ewelina
Czyżycka. W gronie laureatów znaleźli
się także: Beata Zych, Nina Siemek,
Wioletta Sacha, Dariusz Wiśniowski
i Gabriel Stefański.

Kolorowe niebo
7 października nad Pomianowskim Sto−
kiem unosiły się latawce uczestników
konkursu zorganizowanego przez Iwonę
Martykę z MOK−u. Do udziału najlicz−
niej zgłosili się uczniowie PG nr 2, za co
uhonorowano ich pucharem zawodów.
Wyróżnienie otrzymała także najmłod−
sza uczestniczka zabawy, kilkuletnia
Sylwia Martyka. Startowali też pod−
opieczni Domu Pomocy Społecznej w Brze−
sku, Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Brzeska i Zawady Uszewskiej. Id

Teksty czytane z kluczem

skiego oraz obywateli „drugiej strony
błękitu”, Wiesława Kolarza i Henry−
ka Cyganika.
Choć poeci przybyli z różnych stron świa−
ta – Niemiec, Litwy, Austrii, Australii –
łączyło ich jedno – tworzenie w języku
polskim. Wyjątek stanowił gość z egzo−
tycznego Wietnamu, Lam Oang My, który
swoje teksty śpiewał w ojczystej, dźwięcz−
nej mowie. Jedynie tłumaczenie zostało
odtworzone z płyty.
Szczelnie zapełniona sala zaprzeczyła
opiniom o braku zainteresowania wier−
szami. Okazało się, że wymagająca znacz−
nego wysiłku w lekturze twórczość, posia−
da w Brzesku spore grono miłośników.
– „Jesień” przeznaczona jest dla wszyst−
kich, którzy chcą oderwać się od trudów
życia, przenieść się do świata iluzji. Każ−
dy nosi w sobie klucz do poezji, tylko nie
zdaje sobie sprawy z jego istnienia – cha−
rakteryzuje krąg odbiorców Maria Ma−
rek. – Impreza przyjęła się i obejmuje
wciąż nowe miejscowości – w tym roku
m.in. Krynicę i Dąbrowę Tarnowską. Poza
tym cyklem spotkań pozostały już tylko
dwa tego typu przedsięwzięcia w Polsce
– dodaje organizatorka.  id

Joanna Babiarz−Król (Nowy Sącz)
Andrzej Dębkowski (Zelów)
ks. Wacław Buryła (Milicz k. Wrocławia)
Jan Górec−Rosiński (Bydgoszcz)
Andrzej Grabowski (Ciężkowice)
Andrzej Gnarowski (Warszawa)
Karl Grenzler (Niemcy)
Kazimierz Ivosse−Oldenburg (Niemcy)
Birute Jonuskaite (Litwa)
Tadeusz Kwiatkowski−Cugow (Lublin)
Lech Konopiński (Poznań)

Cezary Leżeński (Warszawa)
Dagmara Mida (Tymowa)
Romuald Mieczkowski (Litwa)
Urszula Rojek (Austria)
Jan Dydusiak (Australia)
Andrzej K. Torbus (Kraków)
Jan Tulik (Krosno)
Lam Oang My (Wietnam)
Marek Wawrzkiewicz (Warszawa)
Stanisława Widomska (Piwniczna)
Leszek Żuliński (Warszawa)

Twórcy ostatniej „Literackiej Jesieni”, goszczący w Brzesku:

Andrzej Grabowski prezentuje
uczestników tegorocznej „Jesieni”.

Wytrwałym krokiem, stale do przodu
Z krzyża znakiem

Dążę przed siebie, własną piersią
Przetartym szlakiem

Gdy już się zdaje, że więcej
Nie możesz

Wyciągasz ostatnią broń
I szukasz Boga, i wołasz Boże

Podaj raz jeszcze pomocną dłoń

Jerzy Cyga



19

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYlistopad 2005 W (O)ŚRODKU KULTURY

O BAKCYLU PODRÓŻOWANIA opo−
wiadał w MOK−u Władysław Grodecki
w czasie wernisażu wystawy fotograficz−
nej dokumentacji swoich czterech samot−

PO RAZ PIERWSZY święto wyboru
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową ob−
chodziliśmy bez Niego – Jana Pawła II.
Z okazji 27. rocznicy Starostwo Powiato−
we w Brzesku wspólnie ze Stowarzysze−
niem Krzewienia Kultu Świętego Stani−
sława BM w Szczepanowie zorganizowało
spotkanie słowno−muzyczne. W specjal−
ny nastrój wprowadzili zebranych laure−
aci I Powiatowego Konkursu Recytator−
skiego Poezji Karola Wojtyły – Jana Paw−
ła II. Wiersze recytowała też krakowska
aktorka Anna Radwan (na zdjęciu), od−

twórczyni jednej z ról w filmie „Karol−czło−
wiek, który został papieżem”. Imprezie
towarzyszyła wystawa „Papieskie pa−
miątki w Szczepanowie”. Na zakończe−
nie podano kremówki, o których Ojciec
Święty wspominał w Wadowicach. Jak
wiadomo, cukiernię tę prowadził pocho−
dzący z Brzeska Karol Hagenhuber. (W)

KINGA PŁACHTA oraz Anna Bawół
zwyciężyły w I Powiatowym Konkursie Re−
cytatorskim Poezji Jana Pawła II. Do ry−
walizacji stanęło ponad 150 gimnazjali−
stów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
– Celem przedsięwzięcia była populary−
zacja utworów papieża Polaka, rozbudza−
nie wrażliwości na prawdę, dobro, piękno,
miłość i wolność oraz prezentacja umie−
jętności recytatorskich – tłumaczy
Agnieszka Polanowska ze Starostwa Po−
wiatowego, organizatora konkursu.
– Każdy z uczestników zaprezentował
wiersz lub fragment dowolnie wybranego
utworu Karola Wojtyły. Poziom był zróż−
nicowany, ale budujący jest sam fakt wy−
sokiej frekwencji – ocenił ks. Władysław
Pasiut, proboszcz parafii szczepanowskiej.

Uroczyście,
chociaż nieco smutno

W nagrodę do Rzymu

W skład jury weszli: duchowni, dzienni−
karze, przedstawiciele Stowarzyszenia
Krzewienia Kultu Świętego Stanisława
BM w Szczepanowie i Starostwa Powia−
towego w Brzesku oraz aktor Paweł
Okraska. Wśród gimnazjalistów I miej−
sce zajęła Anna Bawół z PG w Jadowni−
kach, która w nagrodę otrzymała m.in.
piękny album o Janie Pawle II z dedyka−
cją jego najbliższego wieloletniego współ−
pracownika, ks. abp Stanisława Dziwisza.
Główne trofeum – wyjazd do Rzymu –
przypadło Kindze Płachcie z ZSP nr 1
Brzesko.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy,
książkę Marka Latasiewicza „Jan Paweł II
– poza protokołem” oraz pamiątkowy fol−
der o sanktuarium w Szczepanowie. (wro)

ulice, ludzi. – Każdy człowiek jest cieka−
wy, a twarz mówi o nim najwięcej – ko−
mentował podróżnik, dla którego wypra−
wy stały się swoistą chorobą. – Muszę
wyjeżdżać i wracać. Z tego nie mogę się
wyleczyć – żartował.
Przypominał gościnne domy w krajach
muzułmańskich i Meksyku. – My, Polacy
jesteśmy narodem wrażliwym. Potrafi−
my zrozumieć tych, którzy doświadczyli
zła i cierpienia – wyjaśniał łatwość na−
wiązywania kontaktów.
Zaproszona przez podróżnika aktorka
amatorskiego teatru „Stańczyk” z Kra−
kowa, Alicja Kondraciuk recytowała
wiersze, których dobór zogniskowała na
motywie tułaczki i tęsknoty. Ich ilustra−
cję muzyczną stanowiła muzyka Chopi−
na w wykonaniu Teresy Szydłowskiej.

 id

Trzy razy dookoła Ziemi nych wypraw przez wszystkie kontynen−
ty, za wyjątkiem Antarktydy. Ekspozy−
cję otwarto 20 października.
– Do Brzeska zawsze przyjeżdżam
z ogromną przyjemnością. Te kontakty
zaczęły się już dziesięć lat temu – opo−
wiadał podróżnik, który regularnie, co trzy
lata stara się spotykać z miejscową mło−
dzieżą. Tym razem chciał wytłumaczyć, iż
najszczęśliwszym momentem każdej wę−
drówki jest powrót. – Do miejsca urodze−
nia zawsze trzeba wracać. Na obczyźnie
nikt nie może być szczęśliwy – mówił,
wyjaśniając dobór tytułu prezentacji „My−
śląc Ojczyzna”.
Podchodząc do każdego zdjęcia, Grodec−
ki zwracał uwagę na ekstremalne wiel−
kości geograficzne, wspominał poznanych
ludzi i fakty historyczne. Fotografie do−
kumentowały zaobserwowane pejzaże,

Władysław Grodecki
i Alicja Kondraciuk
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Laureaci konkursu w towarzystwie Pawła Okraski,
starosty Grzegorza Wawryki i ks. Władysława Pasiuta.
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Choć nazwa Związek Nauczycielstwa Polskiego funk−
cjonuje od 1930 r., to 100−lecie działalności jego człon−
kowie postanowili świętować w tym roku. Początki or−
ganizacji w powiecie brzeskim i całej Polsce sięgają
1905 r. Miejscowi pedagodzy już wtedy należeli do
związku w Gwoźdźcu.

– Przecież ZNP działał zanim powstał PRL. Już wtedy or−
ganizacja walczyła nie tylko o prawa nauczycieli, ale także
uczniów – przecież „marny pedagog to marna oświata” –
odrzuca oskarżenia o rzekomy komunistyczny charakter
związku Teresa Przepiórka, prezes brzeskiego oddziału.
– Lewicowość jest przecież właściwa tym, którzy bronią praw
pracowniczych. ZNP jest niezależny. Niczego nie narzuca nam
zarząd centralny. Kiedy powstawała „Solidarność” niemal
w stu procentach znaleźli się w niej członkowie związku, bo
działalność ZNP była zawieszona – przekonuje.
Obecnie brzeski oddział, do którego należy ponad 240 osób,
skupia się na obronie praw nauczycieli, pomocy w uzyska−
niu awansu zawodowego i działalności kulturalnej. – W naj−
gorszych momentach członkowie mogą liczyć na pomoc praw−
ną, a w bardzo trudnych przypadkach na wsparcie finanso−
we – mówi pani prezes
Swoje stulecie związkowcy będą świętować 19 listopada mszą
św. w kościele św. Jakuba, poświęceniem sztandaru, wystę−
pem „Krakowiaków Ziemi Brzeskiej”, obiadem w restaura−
cji i wieczorną zabawą. – Zapraszamy wszystkich emerytów
i pracujących nauczycieli oraz tych, którym dobro oświaty
jest na sercu – podsumowuje Teresa Przepiórka.

id

Nagrody, wyróżnienia, nominacje

100 lat nauczycielskiego związku

JAK CO ROKU, z okazji Dnia Eduka−
cji Narodowej Burmistrz Brzeska przy−
znał nagrody wyróżniającym się nauczy−
cielom. Otrzymali je:  Wojciech Wala−
sek (SP Szczepanów), Danuta Cabała
(Przedszkole w Porębie Spytkowskiej),
Zyta Wijas (PG Jadowniki), Małgorza−
ta Hajdo (SP Mokrzyska), Maciej Ku−
piec, Małgorzata Góra i Iwona Miko−
łajek (wszyscy PG 1 Brzesko), Janina
Kurowska (SP 1 Jadowniki), Bernade−
ta Zapiór (SP Poręba Spytkowska),
Renata Libera i Dorota Wójcik (obie
SP 3 Brzesko), Jolanta Latocha (SP 2
Jadowniki), Maria Stolińska (PG 2 Brze−
sko), Józefa Kania (SP Bucze).
Natomiast za działalność edukacyjną,
kulturalną i sportową wyróżnienia przy−
znano następującym pedagogom: ks. Jó−
zef Mularz (proboszcz Parafii Miłosier−
dzia Bożego w Brzesku), siostra Zofia
Bakuła (dyr. Niepublicznego Przedszko−
la w Jasieniu), Ewa Tomana (dyr. Przed−
szkola Parafialnego w Mokrzyskach),
Maria Obruśnik (dyr. Publicznego Przed−
szkola nr 4 w Brzesku), Marta Łoboda
(dyr. Publicznego Przedszkola nr 1 w Ja−
downikach), Zenon Kubala (dyr. SP 1
w Jadowniki), Renata Nita (SP 2 Brze−
sko), Marta Matys (SP Bucze), Jan

nominacyjne „nauczyciela mianowanego”.
Oto oni: Marzena Pabian, Marta Ku−
bala−Szewczyk, Małgorzata Rudnik,
Małgorzata Góra, Rafał Cichoński,
Małgorzata Zwolak, Marta Kosała
i Krzysztof Zych (PG 1 Brzesko), Kata−
rzyna Górowska, Robert Krzywda,
Magdalena Papuga, Agnieszka Wę−
grzyn, Agnieszka Klebert, Jadwiga
Curyło, Marta Stós−Bezkorowajna,
Iwona Franczyk, Jolanta Ropek i Ra−
fał Witek (wszyscy PG 2 Brzesko), Ka−
tarzyna Golis (SP Szczepanów), Anna
Mika (Publ. Przedszkole 4 Brzesko),
Barbara Musiał, Franciszka Zwierz
i Izabella Czernecka (SP 3 Brzesko),
Beata Siemek (SP Sterkowiec), Doro−
ta Piechowicz, Olga Bryła i Anna Pał−
ka (PG Jadowniki), Agata Jabłońska−
Gawęda (Publ. Przedszkole Poręba
Spytkowska), Grażyna Legutko (SP
Poręba Spytkowska), Ewa Kraj (SP 2
Jadowniki).   K

Chrabąszcz (SP 2 Jadowniki), Rafał
Madej (SP 1 Jadowniki), Wiesław Wosz−
czyna (SP Poręba Spytkowska).
Podczas uroczystego spotkania w Urzę−
dzie Miejskim 30 nauczycieli szkół pod−
stawowych i gimnazjów działających na
terenie brzeskiej gminy otrzymało akty

Na zdjęciu: burmistrz Brzeska gratuluje
wyróżnienia Janowi Chrabąszczowi z SP
nr 2 w Jadownikach.

W DNIU ŚWIĘTA ZMARŁYCH na odnowę zabytkowych
mogił na Cmentarzu Parafialnym kwestowali między innymi
brzescy samorządowcy. Zbierane od kilku lat w ten sposób
pieniądze stanowią poważną część środków, przeznaczanych
na renowację nagrobków i utrzymanie porządku na tej histo−
rycznej nekropolii. W tym roku zebrano ponad 2200 zł.

Kwestowali na cmentarzu
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ODESZLI
W PAŹDZIERNIKU

Adam BIAŁKA (lat 31, Brzesko)
Adela CEBULA (84, Jadowniki)
Adela MIGRAŁA (88, Jadowniki)
Aleksandra FUDALA (76, Brzesko)
Antoni PRZYBYLSKI (80, Brzesko)
Antonina LEŚ (95, Brzesko)
Czesław DĄBRÓWKA (71, Mokrzyska)
Elżbieta WITKOWSKA (86, Jadowniki)
Genowefa GÓRA (80, Sterkowiec)
Helena PŁAZA (81, Brzesko)
Irena WOJCIECHOWSKA (83, Brzesko)
Janina CHUDYBA (77, Jadowniki)
Kazimierz MIGRAŁA (60, Jadowniki)
Krystyna GÓRSKA (71, Jadowniki)
Krystyna WŁADYKA (67, Brzesko)
Maria KARAŚ (84, Poręba Spyt.)
Maria SZCZYGIEŁEK (80, Jadowniki)
Marian WIKTOROWICZ (64, Jadowniki)
Stanisław BROŻEK (43, Jadowniki)
Stanisław PIOTROWSKI (74, Brzesko)
Stanisław TUTAJ (67, Brzesko)
Stefania BURNÓG (85, Okocim)
Józefa KOCZWARA (80, Złota)
Maria ŁAGOSZ (84, Wojakowa)
Kazimierz WIŚNIOWSKI (89, Gnojnik)
Stefania PABIJAN (86, Łoniowa)
Rozalia PYREK (55, Łęki)
Jan SZCZEPAŃSKI (80, Iwkowa)
Władysława OĆWIEJA (76, Biadoliny Szl.)
Stanisław PAŹDZIORA (77, Przyborów)
Anna SUŁEK (83, Poręba Uszewska)
Emilia DUCH (75, Gnojnik)
Anna GURGUL (90, Gwoździec)
Anna ŻOŁĄDŹ (72, Zaborów)
Stefania KĄDZIOŁKA (86, Przyborów)
Maria STRĄCZEK (76, Borzęcin)
Kazimierz ŚWIĄTEK (77, Brzesko)
Michał CHWALIBIŃSKI (66, Brzesko)
Antoni KOCZWARA (62, Brzesko)
Alicja MAZUR (60, Brzesko)
Wiesław MLECZKO (48, Brzesko)

KILKUDZIESIĘCIU członków byłego
Terenowego Zespołu Usług Projektowych
w Brzesku spotkało się, aby powspomi−
nać dawne lata pracy. Okazją była przy−
padająca na ten rok 40. rocznica powsta−
nia organizacji.
Terenowy Zespół Usług Projektowych
powołała Powiatowa Rada Narodowa
w 1965 r. – To były lata, kiedy bardzo
dużo budowało się obiektów mieszkanio−
wych i gospodarczych. Niestety, wielu lu−
dzi nie wiedziało, gdzie się zgłosić, aby
wykonać projekt – wspomina były kie−
rownik zespołu Michał Mikuliński.
W tych problemach miał pomóc podległy
mu ośrodek. Zatrudniał on trzech etato−

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku to kolejna forma pomocy dla
niepełnosprawnych. Placówka znajduje się w budynku „starego szpitala” przy
ul. Kościuszki 33. Prowadzona tam terapia ma rozwijać umiejętność samo−
dzielnego życia oraz integrację społeczną.
– Ośrodek funkcjonuje osiem godzin dziennie. Zaadaptowano pomieszczenia w bu−
dynku starej lecznicy. Odnowiliśmy elewację, aby stał się on jeszcze bardziej przytul−
ny – mówi starosta Grzegorz Wawryka.
Obecnie istnieją w placówce cztery pracownie: plastyczna, gospodarstwa domowego,
rękodzielnicza oraz stolarsko−techniczna. – Podopieczni korzystają z muzykoterapii
oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych, wyjeżdżają na wycieczki – dodaje starosta.
Z rehabilitacji społecznej korzysta 20 osób. Jednak placówka zamierza rozszerzyć
swoją działalność i przyjąć więcej niepełnosprawnych. W ostatnim czasie wzbogaciła
się o samochód do ich przewozu. Zakup był możliwy dzięki uzyskanej przez powiat
dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
– Pojazd pozwoli na dowożenie uczestników na zajęcia i na organizowanie wycieczek
– podkreśla starosta. (kosma)

Z ubolewaniem pożegnaliśmy
naszego Przyjaciela

Michała Chwalibińskiego

Koleżanki i Koledzy

Terapia niepełnosprawnych

Spotkali się po latach

wych pracowników. – Przyjmowaliśmy
zamówienia i szukaliśmy wykonawców
projektu. Oczywiście, mieszkańcy płacili
za wykonane prace – dodaje.
Na skutek zmian ustrojowych zespół roz−
wiązano w 1990 r. W czasie jego działal−
ności zlecenia podejmowało ponad 80
członków. – Choć organizacja już nie ist−
nieje, chcieliśmy powspominać dawne
czasy, podzielić się przeżyciami, bo prze−
cież trzeba szanować pamięć. Stąd też
pomysł zorganizowania spotkania z ko−
legami, z którymi przez wiele lat się pra−
cowało, a niektórzy z młodszych nadal
pracują w Urzędzie Miejskim – mówi
Michał Mikuliński. (wro)

Z wielkim żalem pożegnaliśmy
wspaniałego Kolegę i Przyjaciela

Jacka Kukułkę
długoletniego zawodnika
sekcji piłki nożnej OKS

Działacze, Trenerzy i Zawodnicy

Wiele z 80 osób,
współpracujących
z TZUP, przybyło
na październikowe
spotkanie
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Bliżej niż dalej
– Gdyby nie okazja udziału w zajęciach
na miejscu, wielu młodych ludzi nie robi−
łoby nic. Dojazdy zabierają czas i pienią−
dze – twierdzi kierownik Domu Ludowe−
go w Jadownikach, Elżbieta Loranty.
Aby trzynastu gimnazjalistów i liceali−
stów nie musiało jeździć do Brzeska,
Wiesław Porwisz już drugi rok przygo−
towuje ich raz w tygodniu do roli muzy−
ków orkiestry dętej. Dla czterech pasjo−
natów lekcji gry na gitarze udziela Je−
rzy Pleśniarski. On też prowadzi
siedmioosobowy zespół wokalny. Pracu−
jący społecznie Andrzej Urban ćwiczy

w tańcu gimna−
zjalistów. – To są
przygotowania
do stworzenia
młodzieżowego
zespołu „Jadow−
niczanie” – przy−
pomina Loranty.
Z problemem do−
jazdów boryka się
Maria Karaś (na
zdjęciu) z ośrodka
w Porębie Spyt−

kowskiej. – W „Porębianach” chce tańczyć
wiele osób z innych miejscowości, ale nie−
jednokrotnie udział w próbach uniemożli−
wia im brak transportu. Uczestnicy z Go−
sprzydowej czy Łazów w lecie mogli dojść.
Teraz jest to już niewygodne – mówi kie−
rowniczka zespołu.

Dla aktywnych i ruchliwych
Jadownicka świetlica zaskakuje gwarem
i ruchem, zwłaszcza w piątkowe popołu−
dnia, gdy pod opieką Kazimierza Cyga−
na blisko sto dzieci uczy się tańca towa−
rzyskiego i dyskotekowego. Tak liczne
uczestnictwo zmusiło do wprowadzenia
podziału na grupy, co pozwoliło na kon−
trolę liczby obecnych.
Takiego komfortu nie ma już Maria Ka−
raś. Nigdy nie wie, ile osób pojawi się na
zajęciach. – Każde dziecko może przyjść,
kiedy chce. Nieraz wpadają na chwilę i za−
jęte sobą zapominają nawet się rozebrać
– żartuje opiekunka.

Przeżytek?

Problemowi młodzieży bezczynnie wystającej na ulicach starają się zaradzić świetlice przy
Domach Ludowych. Działające pod patronatem brzeskiego MOK−u placówki przyjęły odmienny
w zależności od miejscowych potrzeb styl działania. Niestety, kiedy jedne pękają w szwach,
inne świecą pustkami.  Obraz działalności kulturalnej w okolicznych wsiach został nakreślony
na podstawie pracy świetlic w Jadownikach i Porębie Spytkowskiej.

Na prośbę rodziców, oprócz tradycyjnych
wtorków na korepetycje uczniowskie prze−
znaczyła także czwartki. Uczniowie z po−
bliskiej szkoły podstawowej przychodzą
po zajęciach odrobić lekcje lub skorzystać
z pomocy starszej młodzieży. Na trzech
dostępnych komputerach urządzają za−
wody w rozwiązywaniu zadań z języków
obcych bądź grają. Czasem wpada mło−
dzież licealna, by przed studniówką na−
uczyć się tańczyć.
– Dwa tygodnie temu grupa młodych lu−
dzi poprosiła mnie o kurs tańca. Udało
się taki zorganizować bezpłatnie – cie−
szy się Karaś, w której świetlicy działa
nawet grupa chearleaderek.
Rodzaj zajęć dostosowuje na bieżąco do
potrzeb. Sama ogłasza konkursy dla
młodszych dzieci lub korzysta z propo−
zycji placówek z zewnątrz. Na świetlicy
powstają wtedy wyroby plastyczne z ma−
sy solnej, słomy, kartonu, pudełek…
– Rzucam hasło, a uczniowie samodziel−
nie wymyślają prace – podsumowuje
opiekunka.

Pomysły na rozrywkę
Rola inicjatorów często przypada mło−
dzieży. – W zeszłym roku członek zespo−
łu ludowego upiekł tort, który zlicytowa−
no za 1110 zł. Kupiliśmy za to wianki
i pawie pióra do czapek – opowiada Lo−
ranty z Jadownik. – Organizujemy dys−
koteki. Młodzież sama wykonuje bilety
i wpuszcza uczestników imprezy. Samo−
dzielnie dobiera muzykę, przeważnie lu−
dową. Bawi się najczęściej do północy
i sprząta salę. Ostatni, karnawałowy
walc kotylionowy przyniósł zyski. Za te
pieniądze pojechaliśmy do kina w Kra−
kowie – dodaje.
Cykliczne imprezy organizuje się także
w Porębie Spytkowskiej. Dzieci z kółka
modelarskiego i plastycznego oraz nie−
związane z ośrodkiem mogą się pokazać
na Przeglądzie Młodych Talentów, który
towarzyszy wiosennemu pokazowi twór−
ców ludowych. Obie prezentacje łączą
pokolenia. Lucyna Duch pokazuje, jak
wykonać stroiki i malować ceramikę.
Anna Put wyplata ze słomy. – Dzieci

obserwują te panie i same się uczą –
podsumowuje Karaś.
Na zorganizowany przez nią Dzień Hob−
bysty młodzi uczestnicy zajęć przytasz−
czyli z domów kolekcje figurek, nalepek,
piłek i etykiet z piwa. – Te imprezy są
po to, by dzieci zmobilizować, żeby
„chciały chcieć” – uzasadnia celowość
swoich pomysłów.
Starszych mieszkańców wsi ściąga do
ośrodka w okresie zimowym. Od listopa−
da do lutego na Spotkaniach Czwartko−
wych uczą się szukać pracy lub zdobić
stoły. Także Elżbieta Loranty nie zapo−
mina o tej grupie. – Muszę być otwarta
na potrzeby dorosłych. Na spotkania
z przedstawicielami Ośrodka Doskonale−
nia Rolniczego przychodzą przeważnie
kobiety. Przed świętami wymieniały się
przepisami, uczyły dekorowania stołu
i wykonania stroików. W zeszłym roku
zorganizowałam kurs agroturystyki, po−
nieważ była taka potrzeba. Starsi miesz−
kańcy oczekują nauki szycia lub gotowa−
nia. Na wiosnę planuję wymianę nasion
i sadzonek, a przed Wielkanocą spotka−
nie kulinarne – relacjonuje.

One chcą chcieć
Na świetlicy w Porębie Spytkowskiej
powstaje periodyk „Gips”. Pismo, dru−
kowane w 500−600 egzemplarzach, roz−
prowadzane jest bezpłatnie. – Ta gaze−
ta to mnóstwo pracy. Robią ją amato−
rzy. Jeśli tylko widzę, że pojawia się ktoś,
kto może pisać, zachęcam go do tego –
podkreśla Karaś.
– Chcąc coś zrobić, trzeba temu poświę−
cić czas. Jestem w pracy od 15.00, choć
powinnam od 16.30 – mówi Loranty. In−

W świetlicy w Porębie Spytkowskiej
swoje prace wystawiają miejscowi

artyści ludowi.
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struktorka z Poręby Spytkowskiej sama
szyła spódnice dla tancerek. – Czasem
trzeba zostać dłużej. Po godzinach pra−
cy szukam środków na wyjazdy dla ze−
społu – twierdzi.
Pieniądze to największy problem domów
ludowych. – Propozycje ze strony młodzie−
ży są najtrudniejsze do realizacji ze
względów finansowych. Wyjazdy na festi−
wale folklorystyczne przekraczają nasze
możliwości. Na wyprawę do Francji w ze−
szłym roku młodzież sama kwestowała
w firmach. Doceniam ich wysiłek, zwłasz−
cza dbałość o stroje, których nie zmienia−
liśmy od 20 lat. Nowe są za drogie – za−
znacza Elżbieta Loranty.
Marii Karaś marzy się podłączenie kom−
puterów do Internetu. – Chciałabym zor−
ganizować lekcje gry na instrumentach
i kursy językowe – mówi.
Dom Ludowy w Jadownikach dysponu−
je tylko telewizorem, odtwarzaczem vi−
deo i radiem. – Teraz myślę o kompute−
rze i połączeniu z siecią. To daje kontakt
ze światem. Na imprezę folklorystycz−
ną w Kętach wyjechaliśmy tylko dzięki
temu, że wiadomości o zespole organi−
zator odnalazł w Internecie – zaznacza
pani kierownik.

Wchodzi w krew
Finansowanie przedsięwzięć nie jest
jednak kłopotem w niektórych placów−
kach. Istnieją bowiem wsie, gdzie zwy−
czaj uczestnictwa w zajęciach poza
szkołą nie powstał. Nawet najbardziej
różnorodna oferta nie jest w stanie ścią−
gnąć do ośrodka młodzieży zatrzymy−
wanej do zajęć domowych.
– 25 lat temu świetlica była oblegana.
Teraz każdy ma swój komputer. Gdy−
by nie rozmaitość zajęć, trudno byłoby
odciągnąć dzieci od ekranu – twierdzi
Loranty.
Podopieczni z Poręby Spytkowskiej wy−
kazują się dużą rotacją. – Są tu rok, dwa
i już przychodzą następni – mówi Karaś.
Prawdziwym oczkiem w głowie każdej kie−
rowniczki jest jednak zespół ludowy.

– Kompletuję teraz grupę gimnazjalistów
– podkreśla opiekunka z Poręby.
Elżbieta Loranty w Domu Ludowym
w Jadownikach pracuje od 25 lat. – Gdy
przyszłam, zespół praktycznie nie dzia−
łał. Mieliśmy problem z choreografem.
Adam Dziurok jest z nami od sześciu
lat. Od kiedy zaczął zajęcia, poziom
znacznie się podniósł, a tancerze zaj−
mują czołowe miejsca w konkursach.
Istnienie zespołu zależy w znacznej mie−
rze od postawy nauczycieli, którzy mogą
zachęcać młodzież. Zawsze proszę dy−
rektora gimnazjum o uwzględnienie za−
angażowania uczniów w ocenie z zacho−
wania – opowiada.
„Porębianie” dysponują własną kapelą,
ośmioma parami tancerzy i zespołem
obrzędowym. – Scenariusze piszemy
sami. Wertujemy Oskara Kolberga i Ję−
drzeja Cierniaka. Musimy zachować gwa−
rę, oryginalny wygląd stroju i dawne zwy−
czaje. Tancerze powinni wiedzieć, jak oka−
zać szacunek. Praca w folklorze oznacza
konieczność przestrzegania pewnych re−
guł – wyjaśnia Maria Karaś, która funk−
cję kierowniczki zespołu pełni społecznie.

Przychodzą i odchodzą
Tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Jadow−
niczanie” mają od 17 do 28 lat. Ich tego−
roczny sukces to wyjazd na Międzynaro−
dowy Festiwal Folklorystyczny w Chor−
wacji oraz udział w Folklorystycznych
Dniach Przyjaźni w Kętach. – Młodzież
świetnie się bawi na takich imprezach.
Dopiero tam widać kulturę ludową.
W Chorwacji uczestnicy szybko znaleźli
wspólny język. Każdego wieczoru zespo−
ły spotykały się w świetlicy, kapele grały
na przemian, a wszyscy wspólnie tańczy−
li. W ten sposób poznaje się obcą kulturę
i promuje polską. Takie wyprawy przy−
ciągają młodzież do tańców ludowych –
zauważa Loranty.
 „Porębianie” w tym roku wyjechali do
Senlins we Francji na zaproszenie tam−
tejszej Polonii. W Chorwacji na IV Mię−
dzynarodowym Festiwalu Folklorystycz−

nym zdobyli wyróżnienie.
Każdą wyprawę poprzedza
ciężka praca, ale także mo−
bilizacja. – Nie tańczymy
przecież sami dla siebie. Kto
się nie pokazuje, ten nie ist−
nieje. To dla nas niesamowi−
ty doping – podkreśla Karaś.
W Jadownikach na ćwicze−
nia przeznacza się dwie go−
dziny w środę. – To napraw−
dę za krótko, ale ze wzglę−
dów finansowych nie możemy
sobie pozwolić na więcej prób
– tłumaczy Loranty. Zainte−
resowanie zespołem jest co−

raz większe.
– Może dzięki
temu, że mamy
na miejscu gim−
nazjum i mło−
dzież nie odcho−
dzi tak szybko do
miasta? Studen−
ci rzadko do nas
wracają. Kilka
osób tańczy teraz
w „Słowiankach”
na UJ – mówi.
Choć w Porębie Spytkowskiej próby są
częstsze, bo trwają dwie godziny dwa
razy w tygodniu, to problem jest ten sam.
– Uczenie tancerzy to syzyfowa praca.
Po roku przygotowań okazuje się, że
ktoś wyjechał na studia lub do pracy
za granicę – wzdycha Karaś, której
podopieczni ćwiczą pod okiem chore−
ografa, Jacka Dzidura z Nowohuckie−
go Centrum Kultury.

Czas miejscowych
– Ta świetlica jest potrzebna. Uważam,
że w każdym środowisku powinno istnieć
miejsce spotkań dla młodzieży i star−
szych – zdecydowanie odpowiada Maria
Karaś na pytanie o sens istnienia jej
ośrodka. – Wspólne przedsięwzięcia wy−
pracowują w dzieciach postawę społecz−
ną. Robią nie tylko coś dla siebie, ale
i dla całej społeczności. Także sama świe−
tlica została wymalowana przez ochot−
ników – ocenia.
– Ważne jest, by młodzież nie wystawa−
ła bezczynnie na ulicy, tylko pożytecznie
spędzała czas – twierdzi Elżbieta Lo−
ranty. Cieszy ją możliwość prowadzenia
różnorodnych zajęć na miejscu, bez po−
trzeby narażania rodziców na dodatko−
we koszty dojazdów. – W porównaniu
z innymi nasza kultura jest przepiękna
i warto dbać o jej przekazywanie z po−
kolenia na pokolenie – wyłuszcza istotę
podtrzymywania trwałości zespołów folk−
lorystycznych.
Wiejskie świetlice stanowią odpowiedź
na potrzeby mieszkańców. Poziom i ro−
dzaj zajęć jest dostosowywany do ich
życzeń. Jednak nawet najbardziej róż−
norodna i darmowa oferta nie jest
w stanie zaradzić jednemu – cenie po−
zostałych dostępnych kursów. Gdyby nie
możliwość dotacji z zewnątrz, obniża−
jących koszty, sale świeciłyby pustka−
mi. Wiele zależy też od postawy miej−
scowego środowiska. Jeżeli rodzice nie
dostrzegają potrzeby dodatkowych za−
jęć i rozwijania predyspozycji swych
pociech, to finansowanie przez MOK
programów artystycznych pozostaje
bezcelowe, a dzieci – wciąż bezczynne.

Iwona DOJKAMali Porębianie

Elżbieta Loranty
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Segregacja doskonała
Istniało tylko pięć rodzajów ludzi. Ci
z czerwonym trójkątem to byli więźnio−
wie polityczni, zielony nosili krymina−
liści, czarny – ci, co nie chcieli praco−
wać, fioletowym oznaczono badaczy Bi−
blii, a różowym homoseksualistów.
Potem dzielono ich na narodowości. Na
tzw. winklu kazano im naszyć literę cha−
rakteryzującą przynależność. Polacy
mieli „P”. Tylko Niemców pozbawiono
tego oznaczenia.
Karmienie zorganizowano trzy razy dzien−
nie. Porcje dzielono równo. – Rano otrzy−
mywaliśmy tylko 3/4 litra tzw. herbaty.
Nie wiadomo z czego to było zrobione. Na
obiad – 3/4 litra zupy. Na początku, przy
mniejszej liczbie więźniów to było pożyw−
ne, potem – bardzo rzadkie i mało tre−
ściwe. Na kolację dostawaliśmy porcję
chleba wojskowego. Najpierw dzielono go
na cztery kawałki, a potem na pięć,
o tak… – i Kazimierz Zając palcem tnie
niewidzialny chleb. Najpierw wykrawa
wąski pasek w poprzek, a pozostałe dwie
części dzieli na pół. – I do tego dawano
nam porcję margaryny – uzupełnia.
– Taką jak pudełko od zapałek? – dopy−
tuję. – Nie! Mniejszą! Jak pół grubości
pudełka od zapałek! I jeszcze herbata
– prostuje więzień oświęcimski z Brze−
ska. – Za dużo, by umrzeć, a za mało,
żeby żyć – komentuje.
Na apelu stać należało równo, z rękami
na karku. Poszczególne szeregi w odstę−
pie metra, ludzie na odległość ramion.
Strażnicy musieli mieć swobodne przej−
ście między nimi. Gdyby któryś opuścił
ręce mogli swobodnie uderzać, kopać, nie
naruszając porządku „stójki”.
Pierwszą spowodowała ucieczka więźniów.
– 6 lipca jeszcze byłem na kwarantan−
nie. Cały obóz stał wtedy od obiadu do
następnego dnia, kiedy lekarz obozowy,
niemiecki oficer, z uwagi na duży procent
mdlejących więźniów odwołał „stójkę”.
Ale nie dostaliśmy zaległej od wczoraj
porcji chleba i dodatków – wspomina
Zając. On nie musiał czuwać do końca.
Rano wywołano go wraz z innymi ska−

Mierzwa

14 czerwca 1940 r. w Tarnowie na stacji kolejowej ktoś sfotografował tłum ludzi przed
pociągiem osobowym. Stali tam chłopcy i dojrzali mężczyźni, katolicki ksiądz w sutannie
i Żydzi, harcerze w płaszczach i dorośli w garniturach, zaś naokoło umundurowani żołnierze.
Spokój, żadnych przepychanek. Tłum zaraz miał odjechać, by przygotować dla następnych
pasażerów, bydlęcych już wagonów, obóz pracy.
O pierwszym transporcie do Oświęcimia opowiada Kazimierz Zając.

zańcami do dezynfekcji budynku, prze−
znaczonego na kwatery dla esesmanów.
Wszak „Ordnung muss sein!”.

Edukacja efektywna
Od 15 czerwca trwała kwarantanna.
Dwanaście godzin gimnastyki z przerwą
na obiad, komendy: padnij, powstań, tocz
się, kaczy chód, żabka, przysiad do tem−
pa, bieg na placu… Fachowcom skrócono
ją. Mieli przygotowywać byłe koszary
Wojska Polskiego do potrzeb obozowych,
stawiać ogrodzenie z drutu pod napię−
ciem. Pana Kazimierza po około trzech
tygodniach zaprowadzono przed budynek
administracji. – Tam zastępca komen−
danta obozu, prawdopodobnie Aumeier,
zapowiedział nam, że będziemy mogli
nauczyć się zawodu i dobrze pracować dla
III Rzeszy. Ze względu na to, że mój oj−
ciec był ślusarzem, a ja trochę się na tym
znałem, zgłosiłem się do tej profesji. Li−
czyłem na to, że dzięki pracy, będzie mi
lepiej, przynajmniej stale pod dachem –
wspomina.
Zgodnie z życzeniem następnego dnia tra−
fił do komanda ślusarzy. Zawodu uczył
go tokarz. – Po sześciu miesiącach mu−
siałem zrobić „sztukę”, to znaczy klucz
francuski, samodzielnie go odkuć, wyto−
czyć i zakonserwować. Nasz kapo przy
każdej kontroli władz obozowych chwalił
się, że nauczył nas zawodu w sześć mie−
sięcy, a nie w trzy lata, jak to było w cy−
wilu – zapamiętał ówczesny skoszarowa−
ny czeladnik, wyszkolony w drylu obozu,
choć przecież nie wojskowego…
Po każdej ucieczce przy bramie głównej
oglądał tablicę: „Hura, hura, ich bin wie−
der da!” [Hura, hura, jestem z powrotem!].
Niezależnie od tego, czy uciekinier powró−
cił żywy czy martwy, treść była ta sama.
Wychowawcza.

Kto ferował wyroki?
W sierpniu 1939 r. Kazimierz Zając miał
16 lat. – Jeszcze niecałe… 15 lat i 8
miesięcy. Nie pracowałem. Jako harcerz
pojechałem na obóz do Cetniewa, z któ−
rego musieliśmy wszyscy wcześniej wró−

cić. 15 sierpnia ze względu na zagrożenie
wojenne likwidowaliśmy obozowisko.
Cały sprzęt nadaliśmy na poczcie, ale do
Brzeska nie zdążył już dotrzeć – rzeczo−
wo omawia tamte dni ówczesny uczeń.
Razem z rodziną mieszkał przy ulicy
Cegielnianej. W domu nigdy się nie prze−
lewało. Chory na astmę ojciec nie miał
już zatrudnienia w browarze. Siostra
dorabiała jako krawcowa. We wrześniu
Kazimierz pracował u rzeźnika, pana
Kubali, który miał sklep w Rynku, przy
obecnej ul. Mickiewicza. – Mogłem sprzą−
tać, przecież nie byłem rzeźnikiem – pod−
kreśla.
– Policja zabrała mnie z domu 3 maja
1940. Cała rodzina była wtedy na miej−
scu, to znaczy rodzice i sześcioro dzieci.
Niemcy byli zdumieni, że to mnie prze−
widziano do aresztowania, a nie starsze
rodzeństwo – zamyśla się.
Na liście znalazło się około dziewięćdzie−
siąt nazwisk. – Nikt z nas nie wie, kto
układał ten wykaz – dopowiada pan
Kazimierz. Wszystkich przesłuchiwano
w budynku przedwojennej policji na Oko−
cimskiej 5. Tego samego dnia dwadzie−
ścia wybranych osób, w tym trzynastu
nastoletnich uczniów, przewieziono cywil−
nym autobusem do więzienia w Tarno−
wie. Tam pomieszano ich i osadzono
w czteroosobowych celach z zupełnie ob−
cymi osobami. Nikt nie toczył rozmów.
Więźniów często przenoszono do innych
pomieszczeń. Nie wiadomo było, kto jest
konfidentem.
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– Myliśmy się w sedesie, a załatwialiśmy
się do wiadra. W południe dostawaliśmy
zupę, nie pamiętam, czy chleb był… ale
musiał być… z margaryną lub czymś in−
nym – przypomina sobie Zając. Pisał
grypsy. Przekazywali je rodzinom polscy
strażnicy. Młody więzień prosił o cukier.
Dostał z domu dwie, może trzy paczki.
– Pamiętam, że jadłem ten cukier, chleb,
może ser… – wydobywa z pamięci kolej−
ne szczegóły. Nadesłano mu też zmianę
ubrania. – Aresztowano mnie w mundur−
ku harcerskim. Chodziłem w nim, żeby
nie zużywać innych ubrań. Nie byliśmy
przecież bogaci – komentuje. Teraz zało−
żył mundur gimnazjalisty – granatową
marynarkę i spodnie, z niebieską tarczą
i numerem szkoły: 350.
13 czerwca brzeskiego ucznia wywołano
z celi i wraz z 754 uwięzionymi przewie−
ziono do budynku tarnowskiej łaźni. Po
kąpieli spędził tam całą noc. O 6.00 za−
prowadzono go na bocznicę stacji kolejo−
wej. – O tym, gdzie jedziemy, dowiedzie−
liśmy się od konwojenta. Częściowo się
nawet cieszyłem. Myślałem, że to będzie
jak obóz harcerski – uśmiecha się pan
Kazimierz.
Do celu zdążał wygodnym, pociągiem oso−
bowym. – Wszyscy siedzieliśmy. Podróż
była długa. Około godziny staliśmy w Kra−
kowie, bo Niemcy wiwatowali na cześć
poddania się Paryża – opowiada. Straż−
nicy nie zadbali o segregację skazańców,
więc wszyscy mogli swobodnie rozmawiać.

Od 350 do 261
– Pierwszego dnia nadano nam numery
na kartkach. Dostałem 261. Musieliśmy
je przypiąć do ubrań. Potem cały nasz
transport dostał czerwone winkle: osob−
no naszywany trójkąt i odrębny numer
obozowy na szmatce. Każdy miał nici
i igłę. Może ja też miałem? Przyszyłem
to do szkolnego munduru z tarczą, dopó−
ki nie dostałem pasiaka. Spaliśmy na
słomie rozłożonej w pokojach i było tak
ciasno, że jeżeli ktoś wyszedł do ubikacji,
to potem już nie znajdował swojego miej−
sca – wspomina pierwszy dzień szesna−
stolatka w Oświęcimiu.
– Dopiero jak zostałem przeniesiony
z kwarantanny na obóz właściwy, otrzy−
małem pasiak. Składał się z koszuli,
kalesonów, spodni, marynarki i czapki. Do
tego musiałem naszyć właściwy numer
na marynarce i na prawej nogawce –
wylicza szczegóły.
– Nie pamiętam, co robiłem od czerwca
do października. Byłem w takim dziw−
nym stanie. A przecież musiałem praco−
wać… Może to był szok albo skutek cięż−
kiej pracy? – zastanawia się. – Pamię−
tam, że zatrudniono mnie przy żniwach,
a w ciągu dnia ukrywałem się na stry−

chu. Przed przyjściem do ślusarni przy−
dzielono mnie do magazynu materiałów
budowlanych i metalowych. Segregowa−
łem drobne narzędzia i przedmioty: śru−
by, śrubki i śrubeczki…
– W zasadzie każdy miał własny sposób
na przetrwanie. Uważałem, że muszę
przeżyć wojnę, bo, jeżeli ja umrę, to świat
się zawali – zamyśla się Kazimierz Za−
jąc. – Rzeczywistość obozu była inna.
Kiedy wróciłem, nie umiałem rozmawiać
z kobietami, nie wiedziałem, jak się do
nich odzywać. Brakowało mi przeżyć mło−
dzieńczych. Musiałem się powoli dosto−
sowywać do życia – podkreśla.
– To wszystko człowiek przeżywał, po−
równywał z normalnym życiem. Trudno
było się zgodzić z tym, że w każdej chwi−
li można przestać istnieć. Każdego dnia
bałem się śmierci. Nie wiadomo było, czy
nie wezwą na apelu na rozwałkę lub do
bunkra – mój rozmówca swobodnie prze−
chodzi na lagerszprachę, język więźniów
hitlerowskich obozów pracy. – Niektóre
wyroki wykonywano publicznie. Jeden
z moich kolegów, Edek Galiński z Jaro−
sławia, nr 531 – dokładnie cytuje pan
Kazimierz i kontynuuje opowieść – po
nieudanej ucieczce został publicznie po−
wieszony. Po apelu egzekucję musieli oglą−
dać wszyscy więźniowie. Uczyłem się
z nim zawodu… Ten sam rocznik, co ja…
To było 15 września 1944, a mógł jesz−
cze chłopak rok żyć… – zamyśla się.

Arbeit macht frei?
– W Oświęcimiu nie było mechanizacji.
Każdą cześć toczyłem ręcznie. Robiłem
śruby i różne części. Kiedyś przyszedł
esesman Palitzsch. Kapo skierował go do
mnie. Miałem mu zrobić pierścień na
szkiełko do zegarka. Miał piękną Doksę.
Stał i patrzył na moją pracę. Poprosiłem
go o szkiełko, żeby dopasować, ale on się
nie zgodził. Potem obtaczałem mu klucz,
walcowaty, z 4 nacięciami, z których
3 miały różne rowki. Nie było frezarki,
ciąłem to na tokarce. Było dosyć ciężko.
– Udało się panu zrobić ten klucz? – No!
Rzecz jasna! Ale rowki robił inny specja−
lista. Byłem traktowany jako jeden z naj−
lepszych ślusarzy – zaznacza Kazimierz
Zając.
Inne zamówienia były jeszcze bardziej
osobliwe. – Toczyłem więźniowi rączkę
do maszynki do golenia i gwintowałem
tę płaską część. On to potem zaoksydo−
wał na czarno, bo inaczej byłoby widocz−
ne, że ta rzecz jest zrobiona ze złota
– opowiada ślusarz z Oświęcimia. – To
było ryzyko, bo gdyby mnie złapali, to tra−
fiłbym do bunkra. A tak dostałem porcję
chleba  – kończy.
W grudniu 1944 r. Niemcy wywieźli go
do Buchenwaldu. W styczniu trafił do

Neubrandenburga. Pracował tam jako
tokarz w zakładach zbrojeniowych. Pro−
dukcja była zmechanizowana. Jego za−
trudniono przy maszynie przycinającej
pancerze do pocisków.
Na zlecenie strażnika, lotnika pochodzą−
cego z Gdańska, wykonywał pierścionki
z brązu. – Wierciłem otwór, a kolega wy−
kańczał i robił monogram – relacjonuje.
– Ten oficer, staruszek już, kazał nam
zrobić sobie garnek. Przynosił nam w nim
resztki zup z kuchni do warsztatu. Zja−
daliśmy to w siedmiu w nocy – przypo−
mina sobie pan Kazimierz. Jak się oka−
zało, nie było to całkiem bezinteresowne.
– W czasie ewakuacji ciągnęliśmy wózek
z prywatnymi rzeczami esesmańskimi
i bronią, bo byliśmy krzepcy dzięki tej
zupie. Kolega uzyskał wtedy zobowiąza−
nie od pilnującego nas oficera, że w za−
mian za jego opiekę, on mu wywabi z le−
gitymacji esesmańskie pieczątki.

Powrót do utraconej młodości
Pochód więźniów na zachód trwał do 2
maja 1945 r. – Wtedy oswobodzili nas
Amerykanie albo Anglicy w Parchim, za
Berlinem. Już następnego dnia rano an−
glojęzycznych żołnierzy nie było, a zajęli
nas Rosjanie i… zostawili samym sobie
– opowiada Zając. Do 5 maja Polacy ocze−
kiwali na miejscu. Udało im się zdobyć
rowery. Tak chcieli dotrzeć do domów.
Jednak po kilku kilometrach wyzwoliciel−
ska Armia Czerwona zabrała im ten śro−
dek transportu. Dopiero od Szczecina
podróżowali pociągiem. Po drodze do
Bydgoszczy okazało się, że sowieci za−
bierają mężczyzn z pociągów do grze−
bania trupów. – Kobiety w wagonach to−
warowych zakrywały nas chustkami,
żeby nas nie zobaczyli – przypomina so−
bie pan Kazimierz. W Bydgoszczy został
zarejestrowany i otrzymał tymczasowe
dokumenty. Przez Łódź dojechał towaro−
wym pociągiem na kupie węgla do Kra−
kowa, a stamtąd do Brzeska.
– 18 maja przyszedłem do domu, była
noc, ale jeszcze się świeciło. Pukam,
mama pyta: „Kto tam?” „Ja!”– krzykną−
łem. „Jezus, Janek!” – bo ze mną sie−
dział brat, którego w ’42 roku przywie−
ziono do Oświęcimia – „Nie, Kazek!” A
o 6.00 był już u mnie pan Stós. Pytał, czy
nie wiem, co z Józkiem. On wrócił po kil−
ku dniach. Ja byłem tym pierwszym zwia−
stunem powrotu więźniów – podkreśla
Kazimierz Zając.
Dopiero wówczas, w wieku 22 lat mógł
zacząć naukę rozmów z kobietami. Tej
edukacji dla „mierzwy ludzkiej” zamknię−
tej w wyselekcjonowanym świecie za dru−
tami Oświęcimia nie zaplanowano.

Iwona DOJKA



26

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY listopad 2005Z WIZYTĄ NA OSIEDLU

Dla rodzin, dla dzieci
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach
Zarząd Osiedla organizuje wyprawy oraz
konkursy. – W bieżącym roku dwukrot−
nie odbyła się wycieczka do wesołego
miasteczka w Rabce oraz do miejscowo−

ści Kluszkowce, gdzie dzieciaki mogły
pojeździć na bobslejach – relacjonuje
Maria Kądziołka, przewodnicząca zarzą−
du osiedla. – Pod koniec sierpnia świet−
nie bawiliśmy się podczas trzeciego już
rodzinnego pikniku. Te coroczne imprezy,
oprócz dobrej zabawy mają sprzyjać są−
siedzkiej integracji. W trakcie pikników
zbieramy środki, które planujemy na
konkretny cel, służący mieszkańcom osie−
dla. W ubiegłym roku udało się nam ze−
brać 4200 zł, które mają być przeznaczo−
ne na urządzenie z prawdziwego zdarze−
nia placu zabaw dla dzieci – dodaje
przewodnicząca.
Do tej wyliczanki należy dodać wyjazdy
do Krakowa. Najmłodsi zwiedzili m.in.
oceanarium, obejrzeli film w trójwymia−
rze. W czasie wakacji dzieci uczestniczy−
ły w półkolonii, zorganizowanej przez
parafię św. Jakuba. Pod koniec ubiegłego
roku przeprowadzono konkurs dla dzieci
pt. „Mój jeden dzień w krainie marzeń”.
Kilkulatki wykonywały rysunki, a star−
sze pisały wypracowania.

Dla każdego
coś miłego

Każdy, kto wjeżdża do miasta od strony Krakowa, przekracza jego granice. Niektórym
kojarzy się tylko z blokowiskiem. Uchodzi za „sypialnię” Brzeska. Mieszka tu ponad 3,5 tys.
osób. Niejako dwa osiedla w jednym – Ogrodowa−Kościuszki...

Z myślą o seniorach
Od ponad dwóch lat funkcjonuje „Klub
osób samotnych, emerytów i rencistów”.
Jego członkowie odwiedzają kawiarenkę
w kinie „Bałtyk”. – Tęsknota za przeby−
waniem w gronie znajomych i nowych

przyjaciół powoduje, iż na spotkania przy−
chodzi spora grupa osób w różnym wie−
ku – mówi przewodnicząca Kądziołka.
Seniorzy organizują m.in. wieczory ko−
lęd, karnawałowe zabawy, spotkania
Walentynkowe, wspólne wyjazdy. Niektó−
rzy członkowie z klubu samotnych
uczestniczyły w nagrywaniu programu te−
lewizyjnego „Spotkanie z Balladą”,
a także brali udział w wycieczce do ko−
palni soli w Bochni.

Nowością był zor−
ganizowany kurs
komputerowy.
Uczes tn i czy ło
w nim, ku zasko−
czeniu organizato−
rów, aż 28 osób
w wieku od 41 do
76 lat. Zajęcia od−
bywały się w 4 gru−
pach, każdy miał
do dyspozycji kom−
puter i sukcesywnie poznawał jego tajni−
ki. Na zakończenie uczestnicy otrzymali
okolicznościowe dyplomy. Zajęcia prowa−
dził Mateusz Jankowski, instruktor
osiedlowej świetlicy, która ma siedzibę
w pomieszczeniach kina „Bałtyk”.
Świetlicę z kawiarenką internetową uda−
ło się otworzyć dzięki pomocy sponsorów
oraz władz gminy i pracowników Miejskie−
go Ośrodka Kultury. Cześć sprzętu ku−
piono ze środków uzyskanych podczas
ubiegłorocznego „II Międzyosiedlowego
Pikniku Rodzinnego”. – Impreza przynio−
sła nam ponad 6 tysięcy złotych docho−
du. Łącznie na urządzenie świetlicy, za−
kup wyposażenia oraz 4 komputerów
Zarząd Osiedla wydał ponad 8 tysięcy
złotych. 4 inne komputery przekazał brze−
ski MOK – wyjaśnia Maria Kądziołka.

Estetyczne modyfikacje
Osiedle zmienia swój wizerunek. Dzięki
współpracy z Urzędem Miejskim, Spół−
dzielnią Mieszkaniową oraz Miejskim
Zakładem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na osiedlu wykonano
kilka nowych chodników. Co roku sadzi
się nowe krzewy. Ponadto w ciągu dwóch
ostatnich lat zainstalowano dwie tablice
informacyjne, które częściowo sfinanso−
wali sponsorzy. Ze środków Urzędu Miej−
skiego wyremontowano niektóre drogi.
Wreszcie zakończono roboty kanalizacyj−
ne, przy okazji naprawiając chodniki i na−
wierzchnię jezdni przy ulicy Ogrodowej.
Pozytywne zmiany zauważają nie tylko
mieszkańcy osiedla, ale również ci, któ−
rzy zbaczając z obwodnicy, wjeżdżają do
centrum Brzeska.      (wro)

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ  W TARNOWIE
informuje, że w listopadzie organizuje warsztaty szkoleniowe, których tematem będą:
 14 XI: „Moje miejsce na rynku pracy” – spotkanie informacyjne
15−17 XI: „Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”
18 XI: „Nauka i praca w Unii Europejskiej – moją szansą na sukces” – spotkanie informacyjne
21 XI: „Vademecum poszukującego pacy” – spotkanie informacyjne
22 XI: „Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy”
23−25 XI: „Jak znaleźć i utrzymać pracę”
28 XI – 2 XII: „Kurs inspiracji”
Zapisy przyjmowane są: Tarnów, Al. Solidarności 5−9, pokój 131,135, tel. (0−14) 626−99−40,
e−mail – centrum@wup.tarnow.pl Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Mieszkańcy licznie gromadzą się na osiedlowych piknikach. Tak było w 2004 roku.

Maria Kądziołka
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– Najpierw jest pomysł tego, co wyrzeź−
bię. Później widzę kształty, które powoli
wyłaniają się z wyobraźni. Następnie
projektuję, rysując kontury i tak zaczy−
nam swoją pracę. Wyłupuję to, co niepo−
trzebne, a potem zostaje już tylko rzeź−
ba – mówi Gazda.
W tej dziedzinie sztuki rozmiłował
go dziadek, który strugał mu koniki
z drewna. – Kiedy chodziłem do pod−
stawówki, wraz z kolegami wpadli−
śmy na pomysł, aby wykonać szopkę
bożonarodzeniową – opowiada. – Dłu−
go zastanawialiśmy się, jak to zro−
bić. Jako pierwszy, najodważniejszy,
po prostu zabrałem się za to. Począt−
kowo mi nie wychodziło i wszystko,
co zrobiłem, lądowało w piecu. Stop−
niowo dochodziłem do wprawy i szop−
ka się udała. A ja stałem się synem
sztuki. Przeszedłem chrzest bojowy.
Moje pierwsze dzieło nabrało w noz−
drza życia i zaczęło funkcjonować –
podsumowuje swoje początki.

Świętość z drewna
Artysta ma 56 lat. Pochodzi z Gnoj−
nika. Jego zawodem jest murarstwo.
Swoje rzeźby pokazywał na wysta−
wach indywidualnych w Gnojniku oraz
na zbiorowej ekspozycji w Brzesku.
Gazda wykonał też prace do Muzeum
Etnograficznego w Krakowie. Nie na−
leży do żadnego stowarzyszenia. Jest
człowiekiem niezwykle skromnym.
Nie nazywa siebie artystą. Ceni so−
bie rzemiosło artystyczne, które uwa−
ża za dzieło sztuki.
Wykonał już ponad sto rzeźb. Rocznie
powstaje ich kilka. Większość to płasko−
rzeźby o tematyce religijnej, realizowane
na zamówienie jako prezenty ślubne. –
To są niepowtarzalne rzeczy. Być może
kiczowate, ale ja nie kopiuję – zastrzega,
choć przyznaje: – Patrzę na dorobek wiel−
kich mistrzów i od nich się uczę. Czyjeś
prace mogą mnie jedynie zainspirować.
Odwzorowywanie mnie nie satysfakcjo−
nuje. Moje dzieła mają zatem wartość
w tym sensie, że są jedyne w swoim ro−
dzaju, nietuzinkowe. Rzeźbię to, co mnie
się podoba, a nie zastanawiam się nad
tym, czy trafiłem w gusta innych – twier−
dzi. Z pasji i talentu narodziły się m.in:

Święte rzeźby

– Aby dobrze rzeźbić, trzeba mieć iskrę bożą, która rozpali pomysł, nada mu kształt i koloryt,
w martwy kawałek drewna tchnie życie. Ale to nie wystarczy. Konieczne też są wrodzone
zdolności – mówi Czesław Gazda, rzeźbiarz ludowy z Gnojnika.

„Ostatnia wieczerza”, „Chrystus wiszą−
cy na krzyżu”, „Matka Boska z Dzieciąt−
kiem”, „Chrystus Frasobliwy”, „Serce
Pana Jezusa”, „Kobieta z jarmarku”, czy
półtorametrowy „Święty Florian”, wyko−
nany z okazji siedemdziesięciolecia Ochot−
niczej Straży Pożarnej w Gnojniku.

Lipowy koń
– Teraz nie pracuję już zawodowo i mam
trochę więcej czasu. Mogę go więc poświęcić
w większej mierze temu, co mnie fascy−
nuje. Rzeźba jest odskocznią od codzien−
ności. Kiedy się nią zajmuję, po prostu
odpoczywam – mówi ludowy twórca. Two−
rzy w warsztacie lub pod drzewem, na
świeżym powietrzu. – Materiał nie jest
aż tak bardzo drogi. Dłuta mam własnej
roboty. Więc potrzebuję tylko drewno, cza−
sami jeszcze bejcę, ale wolę zostawić su−
rowy materiał – mówi. Rzeźbi w mięk−
kim i lekkim drzewie lipowym. Stara się
zachować naturalne proporcje postaci.

Jego twórczość jest
realistyczna. – Kie−
dy człowiek spojrzy
na rzeźbę, to od razu
powinien wiedzieć, co
ona przedstawia,
a nie domyślać się,
co autor chciał prze−
kazać odbiorcy –
twierdzi. Inspiruje
go religia i zwykłe,
wiejskie życie, praca na roli.
Stworzenie jednej rzeźby trwa zazwyczaj
miesiąc. Jednak wykonanie niedużej fi−
gury wymaga tylko jednego dnia. „Ostat−
nia wieczerza” powstawała przez trzy
tygodnie. Rzeźbiarz potrzebował na nią
10 godzin dziennie.

Czarny Koń jest trofeum, które
przyznaje się zwycięzcom Między−
narodowego Turnieju Szachowego
oraz Gminnych Mistrzostw Sza−
chowych, rozgrywanych co roku
w Gnojniku.
– Pomysł na sporządzenie Czar−
nego Konia podsunął mi mój ko−
lega, Stanisław Górak, prezes
Ludowego Zespołu Sportowego
w Gnojniku. Pierwszą figurę ko−
nia rzeźbiłem około dwóch tygo−
dni – wspomina. – Trzeba było
poznać budowę anatomiczną zwie−
rzęcia. Na tę imprezę już od kil−
ku lat, co roku rzeźbię rumaka
i cieszę się, że moje dzieło trafia
do rąk triumfatorów konkursu.

Rzeźbi dla ludzi
Czesław Gazda przyznaje, że bar−
dzo ciężko jest mu pozbywać się
swych dzieł. Bardzo się do nich przy−
wiązuje. Każde dokładnie pamię−
ta. – Jednak gdy sobie pomyślę, że
nie tworzy się dla siebie, lecz dla
innych, wówczas jest mi łatwiej roz−
stać się z nimi – wzdycha.
Swoje pierwsze prace spalił, gdyż
mu się nie podobały. Według nie−
go były zbyt nieporadne. Teraz tego
żałuje. – Może nieźle by wygląda−

ły, chociaż troszkę prymitywne, niedopra−
cowane… – zastanawia się. Owocami swo−
jego wysiłku cieszy się tylko chwilę. Po−
tem dostrzega mankamenty i zadowolenie
mija. Pojawia się niedosyt i chęć zmiany.
– W rzeźbie, jak w każdej innej dziedzi−
nie, nie można się zatrzymać. Cały czas
trzeba się rozwijać. Zatem dzieło życia jest
jeszcze przede mną. A poza tym powinie−
nem po sobie zostawić ślad i, oczywiście,
synom pamiątkę po ojcu – dodaje.

Renata SKÓRNÓG

Fot. Prywatne archiwum
oraz Centrum Kultury w Gnojniku.

Prace artysty z Gnojnika można spotkać
obok przydrożnych drzew.

Czesław Gazda
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W czasie integracyjnych zajęć przygląda−
ją się innym dzieciom i próbują je naśla−
dować, choć nie zawsze umieją. Ich zaba−
wy są schematyczne. Dziewczynki w kół−
ko noszą i kołyszą lalki. Czasem interesuje
je jedna zabawka i korzystają tylko z niej.
Łatwiej im dopasować do siebie kawałki
puzzli, bo zwracają uwagę na kształt po−
szczególnych części. Rozcięty na połowy
obrazek stanowi już trudność, bo trzeba
rozpoznać, co przedstawia. Często więc nogi
postaci umieszczane są nad jej głową.
W przedszkolu upośledzone dzieci mogą
pozostawać do 10. roku życia. Uczą się
tego samego, co ich rówieśnicy, tyle że
w starszym wieku. To już nie jest tylko
edukacja a przystosowanie do życia.

Samoobsługa
Kilkuletni podopieczni przedszkola nie
umieją samodzielnie jeść. Winne są nie−
sprawne ręce lub „troskliwi” rodzice. Pe−
dagodzy często słyszą: „Ale ona tak dłu−
go je! Jest taka biedna”. Wyręczanie ka−
leczy niepełnosprawnych jeszcze bardziej.
Opiekunka długo uczyła pięciolatka prze−
kładać łyżeczką kasztany do miseczki,
zanim był w stanie trafić nią do buzi.
Z matką innego umówiła się na zakup
mandarynek. Po pewnym czasie umiał
już nabijać na widelec kawałki owoców.
Dzieci uczą się zakładać skarpety lub
spodnie. Sprawniejsze mogą nawet za−
pinać guziki. Podobne do ruchu pęsety

Patrzą inaczej

Nie wiem, czy one zdają sobie sprawę ze swojej inności. Może niektóre widzą, że są odmienne.
Umiarkowanie upośledzone umysłowo kilkulatki nie różnicują długości i siły dźwięku, nie
odróżniają barw, mają trudności z uchwyceniem dwoma palcami małych przedmiotów. W szkołach
i ośrodkach wtłacza się je w schematy życia utrwalone przez pełnosprawnych ludzi. Kto jednak
z całą pewnością stwierdzi, iż ich interpretacja świata, choć uboższa, jest gorsza?

chwytanie drobiazgów kciukiem i wska−
zującym palcem okazuje się trudne. Dla−
tego ten ruch ćwiczą, zbierając rozsypane
koraliki, kasztany, guziki… Sznurowanie
zaczyna się od przewlekania sznurka
przez dziurki. Wiązanie kokardek wyma−
ga żmudnych ćwiczeń.
Edukacja upośledzonych umysłowo opar−
ta jest na tych samych treściach, co zdro−
wych dzieci. Tyle że często prowadzi się
ją w starszym wieku. Najpierw wyszu−
kują w otoczeniu znane przedmioty i iden−
tyfikują je. „Krzesło”, „stół”, „lampa” –
mówią. – Kiedyś umówiłam się z mamą
i ona pokazywała malcowi windę. Wtedy
mogłam wprowadzić wyraz i obrazek.
Choć raczej wybieramy rzeczy codzienne,
z otoczenia dzieci – opowiada wychowaw−
czyni. Znacznie trudniej jest jej podopiecz−
nym nazwać rysunek niż realny obiekt.
Tylko poprzez wskazywanie i gesty poro−
zumiewają się z opiekunami kilkulatki.

Frędzle i nożyczki
Pięcio– i siedmiolatki umiarkowanie upo−
śledzone funkcjonują na poziomie dwu−
latków. Tempo nauki jest różne w zależ−
ności od dziecka. Na pojedynczych zaję−
ciach może ono przyswoić sobie jedno lub
kilka słów. Jeśli stopień upośledzenia nie
jest duży, już sześciolatek identyfikuje
pojedyncze litery w tekście, ale odczyty−
wanie całych wyrazów jest już ponad jego
możliwości.

Wzbogacanie języka jedynie w oparciu
o rzeczowniki nie załatwia sprawy. Poro−
zumiewanie się z otoczeniem wymaga
uwzględnienia relacji miedzy przedmio−
tami. −Wszystko odbywa się na zasadzie
zabawy. Mówisz: „Połóż misia na stołecz−
ku, z akcentem na „na”. Tak właściwie
można wyuczyć tylko przyimków: „na”,
„pod”, czasem „w” – tłumaczy pedagog.
Utrzymywanie kredki w rączce jest rezul−
tatem długich ćwiczeń. Najtrudniejsze oka−
zuje się jednak opanowanie ruchu góra−dół
w posługiwaniu się nożyczkami. Zaczyna się
od cięcia po linii prostej, „frędzelkowania”
kartki, łuki dochodzą na końcu.
Problemy dotyczą rozpoznawania kolo−
rów. Uczy się więc przez skojarzenia: „Żół−
ty jak słoneczko i cytrynka, biały jak
śnieg, czerwony jak serduszko”.
Mało które dziecko potrafi skoczyć do przo−
du lub w tył. Niektórzy autystycy nie wie−
dzą, co zrobić, by stanąć na jednej nodze.
Nauczyciele ustawiają tory przeszkód.
– Wykorzystujesz wszystko, co jest na sali,
na przykład zestawiasz kartony. Każesz
przejść pod stolikiem, przeskoczyć lub
naskoczyć na szarfę – relacjonują. Prze−
bieg zajęć zależy od inwencji pedagogów.
Nieraz nie da się ich przeprowadzić, bo
na niepełnosprawnych silnie oddziaływa
pogoda. Wtedy opiekunowie bawią się
z dziećmi. – Nieraz musisz pokazać, co
się robi z jakąś zabawką – mówią.
Zdrowe kilkulatki wiedzą, że nad ziemią
jest kosmos, w który wystrzeliwuje się
statki powietrzne, kierowane przez astro−
nautów. Upośledzonym pedagodzy wytłu−
maczą, iż rakieta leci w niebo. Przestrzeń
kosmiczna jest dla nich zbyt wielkim
abstraktem. Rozumują jedynie na pozio−
mie konkretów, ale na pytanie: „Co je
ptaszek?” – wiele nie odpowie.
Nawet pięć miesięcy nauki drukowanych
liter „O” i „A” może pozostać bez rezultatu.
Jednak od kilku nauczycieli usłyszałam, że
dzięki tym dzieciom, czują się potrzebni.
– Sens nauki jest zawsze. Nieraz na efekty
trzeba czekać. Są niewidoczne. Nie wiado−
mo, kiedy dziecko się otworzy. Im bardziej
jest upośledzone, tym mniej widoczne są
rezultaty – twierdzi jeden z nich.

Monady
W średnich szkołach molochach ucznio−
wie z lekkim upośledzeniem uczą się za−
wodu. Giną w rozkrzyczanym towarzy−
stwie rówieśników. Nieustanne milczenie
i powaga tworzy wokół nich ścianę. Brak
kontaktu z otoczeniem skazuje na sytu−
ację Tischnerowskiej „monady bez okien”.
Tracą umiejętność okazywania emocji i wy−
rażania siebie. Jeśli mają szczęście, tra−
fiają potem do przygotowanych dla nich
ośrodków: warsztatów terapeutycznych lub
świetlic dziennego pobytu.
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Kochasz mnie?
Ponad dwudziestoletnia Ania pochyla się
nad płytką szkła. Instruktorka terapii za−
jęciowej wyrysowała już na niej złote kon−
tury dzbana z kwiatami, a teraz zieloną
farbą znaczy listki. Oddaje pędzel dziew−
czynie. Zastanawiam się, dlaczego opiekun−
ka tak robi. Czyżby moja niepełnospraw−
na sąsiadka nie rozpoznawała rysunku, czy
też może nie rozróżnia kolorów i jedną bar−
wą pomalowałaby wszystko?
– Zdarzają się fiksacje. Jeśli nie przypil−
nujesz, nawet niebo będzie żółte – tłu−
maczy terapeuta.
Racjonalny odbiór świata u upośledzo−
nych umysłowo uległ zawieszeniu. Za to
energia, entuzjazm i otwarcie na drugie−
go człowieka zadziwiają. Rozwinięta
empatia pozwala im doskonale wyczu−
wać intencje rozmówców. Choć z drugiej
strony ufność stanowi zagrożenie. Oszu−
kiwani przez „zdrowych” ludzi pełnoletni
niepełnosprawni niejednokrotnie spłaca−
ją pożyczki, których odbiór nieopatrznie
podpisali. Stają się ofiarami agresji.
Osobowość upośledzonych umysłowo jest
bardzo chłonna, szybko przejmują więc
wpływ otoczenia, niezależnie od tego, jakie
ono jest. Dlatego terapia dorosłych polega
na kreowaniu środowiska. Opiekunowie
skupiają się na tworzeniu atmosfery rado−
ści i bezpieczeństwa. Skoro ich podopiecz−
ni działają przez emocje, poprzez te same
doznania przemawia się do nich. Celem
zajęć praktycznych w domach pomocy spo−
łecznej jest przygotowywanie do samodziel−
ności oraz do funkcjonowania w zbiorowo−
ści. Instruktorzy tworzą w niepełnospraw−
nych przeświadczenie o tym, iż są potrzebni.
Prace stolarskie, plastyczne czy hafty wy−
konywane są w zespole. – Właściwa twór−
czość polega na towarzyszeniu komuś –
podsumowuje terapeutka. Już kilkuletnie
dzieci słyszą w przedszkolu: „Popatrz, Do−
rotka jest smutna. Idź ją pociesz.”
Rezultaty pracy z dorosłymi są widoczne
w ich pracach. Na próżno szukać na nich
burych i ponurych kolorów. Świat inaczej zin−
terpretowany jest barwny i rozświetlony.
Może trudno odróżnić konia od psa, jednak
optymizm jest stałym składnikiem wszyst−
kich obrazów. Niepełnosprawni umysłowo
nie zakładają różowych okularów. Ich spoj−
rzenie na rzeczywistość nie jest naiwne i pro−
stackie. Jeśli prawdą jest twierdzenie tera−
peutów, iż przez twórczość uczestnicy zajęć
wyrażają siebie, to ich osobowości są nie−
zwykle głębokie i wrażliwe. To zaś sprawia,
iż o zranienie niezwykle łatwo.
 „Kochasz mnie?”– takie pytanie usłysza−
łam, choć zadająca je osoba znała mnie
ledwo godzinę. Zaskoczenie szybko minęło.
Pozostała zazdrość „zdrowego” człowieka,
który nie potrafi znaleźć w sobie radości.

Iwona DOJKA

– Jeśli my nie zajmiemy się niepeł−
nosprawnymi, chorymi i biednymi, to
nikt tego nie zrobi – twierdzi Kazi−
mierz Foryś, wiceprezes nowego Za−
rządu Rejonowego PCK w Brzesku,
ukonstytuowanego 11 października.
Na czele reaktywowanej organizacji
stanęła lek. Elżbieta Nowicka.
Brzeskiemu PCK groziła likwidacja z po−
wodu braku rentowności. – To prawda,
jesteśmy w tragicznej sytuacji finansowej.
Nie mamy środków na opłacenie pomiesz−
czenia i mediów. Każda kwota od spon−
sorów jest mile widziana – podkreśla
sekretarz, Danuta Daniec. Jako orga−
nizacja pożytku publicznego PCK może
liczyć na środki z jednoprocentowego od−
pisu od podatku, a także dotacje z budże−
tu gminy i powiatu oraz wszelkie daro−
wizny i składki członkowskie.
– Rejonowy Zarząd Polskiego Czerwone−
go Krzyża w Brzesku jest częścią skła−
dową organizacji o charakterze między−
narodowym. W swojej misji kierujemy się
zasadą humanitaryzmu. Chcemy dyna−
micznie oddziaływać na poprawę warun−
ków życia potrzebujących, a skuteczność
działań zapewnić przez udział wolonta−
riuszy – deklaruje wiceprezes.

Nowy zarząd wprowadził szczegółowy roz−
dział obowiązków i kontrolę ich realizacji. –
Każda akcja zostanie podsumowana. Pla−
nujemy pełną informację publiczną, a spon−
sorzy będą mieć wgląd do dokumentacji fi−
nansowej. Na pewno ani jeden grosz się nie
zmarnuje – komentuje zmiany Foryś.
Pierwsza akcja nowych władz PCK odby−
ła się pod hasłem „Wyprawka dla Żaka”.
Przy udziale uczniów zebrano ok. 1400 zł.
na przybory i podręczniki dla biednej mło−
dzieży. Zamiarem zarządu jest utrzyma−
nie już funkcjonujących i tworzenie nowych
Szkolnych Kół PCK oraz Klubów Honoro−
wego Dawcy Krwi. Promocji idei krwiodaw−
stwa ma służyć akcja plenerowa, której
dzięki współpracy brzeskiego szpitala to−
warzyszyć będą bezpłatne badania me−
dyczne. Jako następne planuje się „Go−
rączkę Złota” i „Tydzień PCK”.
Za ważne działacze PCK uznają szkolenia
dla młodzieży i nauczycieli z zakresu pierw−
szej pomocy, zapobiegania nikotynizmowi,
alkoholizmowi, narkomanii i AIDS. – Nie
wszystkie szkoły dysponują odpowiednim
sprzętem, a dodatkowo chcemy uczulić
uczniów na konieczność szybkiej reakcji na
cierpienie, by nie przechodzili obojętnie obok
ludzkiego bólu – uzasadnia wiceprezes.
Organizacja zamierza stworzyć sprawną
opiekę nad chorymi i starszymi w do−
mach. – Pragniemy rozwiązać problem
pomocy medycznej dla osób biednych
poprzez bezpłatną lub częściowo odpłat−
ną rehabilitację i badania. Planujemy
obozy i kolonie dla dzieci z najuboższych
rodzin. Oczywiście realizacja zależeć bę−
dzie od zdobytych środków – podsumo−
wuje zamiary PCK Foryś. id

Darowizny finansowe można
wpłacać na konto:

PKO BP S.A. o/Brzesko
53102049840000470200034165

Zarząd Rejonowy PCK w Brzesku: Elż−
bieta Nowicka (prezes), Kazimierz  Foryś
(wiceprezes), Danuta Daniec (sekretarz),
Danuta Kłos, Jan Musiał, Józefa Szczurek
Komisja Rewizyjna: Izabela Ancukiewicz,
Agata Duda, Paweł Sroka
Rejonowa Rada Reprezentantów: Grze−
gorz Wawryka, Jan Musiał, Lech Pikuła,
Józefa Szczurek, Danuta Daniec, Danuta
Kłos, Renata Pabian, Krzysztof Olchowa,
Kazimierz Foryś, Monika Szyszka−Dzie−
dzic, Agata Duda

Reaktywacja PCK
Obrady członków brzeskiego oddziału PCK.

F
ot

. 
Ł

. 
W

ro
n

a



30

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY listopad 2005OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Kolejne życiorysy żołnierzy Armii Krajowej łączy jeden fakt – wszyscy pochodzą z Jadownik,
butnej wsi, ogłoszonej nawet niegdyś republiką. Materiały opracowano na podstawie publikacji
Stanisława Świerczka „Jasne promienie Jadownik. O nich nie wolno zapomnieć”. Jednocześnie
ponawiamy apel do Czytelników o uzupełnianie cyklu i o następne biogramy naszych krajan,
którzy walczyli z okupantem.

Ludzie z obwodu
„Buty”(3)

ks. por. STANISŁAW BARTOSZ ps. Mieczyk
Był wikariuszem parafii Gumniska i jed−
nocześnie kapelanem Komendy Obwo−
du AK.
Urodził się 10 stycznia 1917 r. w Jadow−
nikach Podgórnych. Święcenia kapłań−
skie otrzymał już w czasie wojny,
w 1941 r. Komendant Obwodu zaprzy−
siągł go do AK i od razu wyznaczył na
zwierzchnika księży pracujących w pod−
ziemnym wojsku w powiecie dębickim.
Mieczyk uczył młodzież obchodzenia się
z bronią i planami wojskowymi. Po skoń−
czeniu Szkoły Podchorążych otrzymał
stopień podporucznika. Jego obowiąz−
kiem było prowadzenie rejestru poległych
AK−owców. W czasie akcji „Burza”
ks. Bartosz zdjął sutannę, włożył cywil−
ne ubranie imitujące mundur, buty z cho−

lewami, czapkę narciarską, a za pas
wsunął pistolet. Tak wyposażony odpra−
wiał msze święte, spowiadał, błogosła−
wił wyruszających do walki.
Potrafił się znaleźć w wyjątkowo krytycz−
nych sytuacjach. 24 sierpnia 1944 r.,
w czasie walki o wzgórze 426 na Kałżów−
ce poderwał żołnierzy do kontrnatarcia,
wyskakując do przodu z krzyżem w ręku.
Niemców udało się zmusić do odwrotu.
Po rozwiązaniu AK ksiądz porucznik nie
ujawnił się wobec nowych władz PRL,
lecz pozostał w ukryciu i wspierał tych,
którym zdekonspirowanie się groziło re−
presjami ze strony UB.
Ciężkie warunki, zimno, głód wycieńczyły
młodego kapelana. Zmarł 20 maja
1945 r. Pochowano go w Jadownikach.

ADAM CZERNECKI ps. Brzozowski
Pochodzi z Jadownik. Tutaj urodził się
24 grudnia 1915 r. Kończył Szkołę Prze−
mysłową w Brzesku. Miał być malarzem.
W 1937 r. rozpoczął służbę wojskową
w 40. Pułku Piechoty im. Orląt Lwow−
skich, w kompanii saperów. 5 września
1939 r. jego oddział skierowano do obro−
ny Warszawy. Po kapitulacji stolicy do−
stał się do niewoli. Udało mu się zbiec
i powrócić do rodzinnej wsi.
W styczniu 1940 r., razem ze Stanisła−
wem Kitą, Stanisławem Świerczkiem

i Julianem Grzebieniarzem wstąpił do
ZWZ. Ponieważ pracował w Krakowie,
pełnił funkcję łącznika. Przewoził, prze−
kazywane ustnie, informacje dla konspi−
ratorów.  11 lipca 1943 r. w czasie akcji
masowych aresztowań w Jadownikach wra−
cał z Bocheńca. Z góry zauważył porusze−
nie we wsi. Wycofał się do lasu i to go ura−
towało. Przeżył wojnę. W 2002 r. awanso−
wano go do stopnia podporucznika.

JÓZEF KOZUB ps. Gładysz, Tata
Urodził się 13 października 1914 r. w Ja−
downikach. Pracował dorywczo jako murarz.
Na wieść o wybuchu wojny postanowił
uciekać na wschód. Szybko następujące
po sobie wydarzenia nakazały mu jed−
nak wrócić. Na miejscu wstąpił do Naro−
dowej Organizacji Wojskowej, która po−
tem weszła w skład Armii Krajowej.

Działał w placówce „Stanisław” w Szcze−
panowie jako łącznik.
8 czerwca 1944 otrzymał rozkaz dostar−
czenia meldunków. W drodze powrotnej
zabrał prasę konspiracyjną i materiały
informacyjne. W Szczepanowie za wsią
stała w polu nieczynna cegielnia, którą
konspiratorzy wykorzystywali na nocle−

gi. Niemcy pilnie ją obserwowali, o czym
wiedzieli AK−owcy i nie zbliżali się do niej
od jakiegoś czasu. Kozub nie potrakto−
wał ostrzeżeń poważnie i postanowił
w niebezpiecznym miejscu spędzić noc.
Wczesnym rankiem został otoczony przez
Niemców, którzy rozpoczęli ostrzał. Ob−
lężony odpowiedział ogniem. Gdy zabra−
kło mu amunicji, zniszczył dokumenty
i radiostację. Zginął samobójczo, rozrywa−
jąc się granatem.

W wieku 18 lat, w 1938 r. został powoła−
ny do wojska, do 40. Pułku Piechoty im.
Orląt Lwowskich. Brał udział w obronie
Lwowa i dostał się do niewoli sowieckiej.
Zbiegł, ale zaraz potem pojmali go Niem−
cy i uwięzili w Przemyślu. Stamtąd miał
trafić do Rzeszy. W czasie transportu przez
Jadowniki wyrzucił kartkę z wiadomością,
iż żyje i jest przewożony do obozu jeniec−
kiego. Po osiągnięciu celu podróży uciekł
ponownie. Zatrzymano go koło Wielunia
i odesłano do ośrodka o zaostrzonym ry−
gorze. Kolejna wędrówka nie była już efek−
tem jego starań. Gwałtownie pogarszają−
cy się stan zdrowia spowodował wysta−
wienie przez obozowego lekarza wniosku
o zwolnienie. Po powrocie do Jadownik i re−
konwalescencji Mila wstąpił do NOW. Po
fali, prowadzonych przez hitlerowców,
aresztowań opuścił wieś.
Otrzymał Krzyż Partyzancki, Złoty Krzyż
Zasługi i Krzyż Armii Krajowej. Zmarł
w 1996 r. w Brzesku.

FRANCISZEK MILA
ps. Orlik

Urodził się 4 września 1914 r. Służbę woj−
skową odbywał w Stryju koło Lwowa,
w 53. Pułku Piechoty. W 1939 r. awanso−
wany na kaprala został skierowany do
Rejonowej Komendy Uzupełnień w Boch−
ni. Tutaj jednak władz wojskowych już nie
zastał. Powrócił do rodzinnej wsi i zamiesz−
kał u swojej zamężnej siostry. Na począt−
ku 1940 r. wstąpił do NOW, gdzie pod do−
wództwem Karola Bernackiego pełnił funk−
cję łącznika. Po akcji aresztowań w lipcu
1943 r. ukrywał się i wyjechał na Ukrainę,
do Nadwornej i Lwowa. W 1944 r. powrócił
i został aresztowany w czasie łapanki
w Tarnowie. Wywieziono go do obozu pracy,
skąd udało mu się zbiec. Po wojnie ukoń−
czył rozpoczęte w 1937 r. studia na Akade−
mii Handlowej w Krakowie. Obecnie miesz−
ka w Jadownikach. Oprac. ID

KAZIMIERZ OWSIAK
ps. Okoń
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Ćwierć wieku temu tamtejszy dwór
zyskał status oddziału tarnow−

skiego Muzeum Okręgowego. Stało się
to z woli ostatniej jego właścicielki, Ja−
dwigi z Wolskich Tumidajskiej (1880−
1981), która chciała, by „dworek ten
przedłużył tradycję życia kulturalne−
go i patriotycznego oraz powstania
w 1863 r.”. Wiedzieć bowiem trzeba, iż
według miejscowej tradycji to spod
tego dworu, zimą 1863 r. wyruszali za
Wisłę do oddziałów powstańczych
ochotnicy z ówczesnej Galicji, którym
na pełną niebezpieczeństw drogę bło−
gosławił, w stojącej opodal kapliczce,
wikary z sąsiedniego Zaborowa. Po
upadku powstania ostatni jego dyk−
tator, gen. Marian Langiewicz znalazł
w Dołędze schronienie.

Na przełomie XIX i XX w. dwór był
znaczącym na Powiślu ośrod−

kiem życia kulturalnego i artystycz−
nego. Częstymi gośćmi jego ówcze−

Dwór w Dołędze

W północnej części powiatu brzeskiego przetrwało do dziś siedem zabytkowych
dworów (Dołęga, Górka, Przyborów, Strzelce Wielkie, Szczurowa, Wokowice,
Zaborów). Wśród nich jedyną siedzibą ziemiańską zrealizowaną w całości
w drewnie jest budowla w Dołędze.

snych właścicieli, Franciszka i Ludwi−
ki Wolskich byli między innymi: po−
eta Adam Asnyk, powieściopisarz
Ignacy Maciejowski Sewer, słynny
polski zoolog, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego Michał Siedlecki,
Lucjan Rydel, Władysław i Kazimierz
Tetmajerowie, Stanisław Wyspiański
oraz animator teatrów ludowych na
wsi, mieszkający w Zaborowie, Ję−
drzej Cierniak.

Patriotyczne i kulturalne tradycje
dworu kultywowała później córka

Wolskich, Jadwiga. Podczas pierw−
szej wojny światowej wspomagała
wraz z matką, przechodzących przez
Dołęgę, polskich legionistów. W la−
tach okupacji niemieckiej przecho−
wywała w dworze uchodźców z Kra−
kowa, Warszawy i Lwowa. Ukrywa−
ła partyzantów, zestrzelonych przez
Niemców alianckich lotników i gro−
madziła żywność dla leśnych od−

Na szlaku architektury drewnianej (10) działów. Przez pewien czas przeby−
wał tu brat męża pani Jadwigi,
major Kazimierz Tumidajski, póź−
niejszy generał i dowódca lubelskie−
go Okręgu Armii Krajowej, oraz dr
Józef Retinger, kurier rządu polskie−
go w Londynie.

Obecny dwór w Dołędze jest dru−
gim z kolei obiektem w tym miej−

scu. Pierwszy powstał zapewne w po−
czątkach XIX w. za sprawą Juliana
i Justyny Pikuzińskich. Jednak pod−
czas rabacji 1846 r. został zdemolo−
wany, a właściciel zginął bez wieści,
stając się jedną z ofiar rzezi galicyj−
skiej. Nowy, istniejący do dziś budy−
nek, postawili kolejni posiadacze tu−
tejszego majątku, Aleksander Günther
i jego żona Marianna z Pikuzińskich.
Stało się to najpewniej w roku 1848.
Jest on w całości drewniany, partero−
wy, zbudowany na planie w kształcie
litery C. Ma dwutraktową część fron−
tową, z czterofilarowym portykiem, po−
przedzającym główne doń wejście,
przed którym rozciąga się owalny ga−
zon otoczony podjazdem oraz dwa jed−
notraktowe skrzydła, obejmujące tyl−
ny podwórzec.

Pośród zieleni drzew niewielkiego
parku jaśnieją pobielane ściany.

Nad nimi unoszą się delikatne ście−
gi gontów, którymi pobite zostały
jego siodłowe dachy. Od 25 lat czte−
ry frontowe pomieszczenia pełnią
rolę ekspozycji muzealnej. Tworzą

ją: salon z dziewiętna−
stowiecznymi meblami
oraz portretami Marii
i Aleksandra Gűnte−
rów, urządzona w stylu
secesji jadalnia, bie−
dermaierowski gabinet
z wiszącym na ścianie
sztandarem oddziału
powstańczego z 1863
roku. Podobnie umeblo−
wany jest także dawny
pokoik profesora Sie−
dleckiego oraz kobieca
sypialnia ze znajdują−
cymi się w niej, wyko−
nanymi techniką foto−
offsetową, gobelinami,
których twórcą był
słynny tarnowski wy−
nalazca, Jan Szczepa−
nik (1872−1926), okre−
ślany mianem polskie−
go Edisona.

Tekst i rys.
Andrzej B. KRUPIŃSKI



32

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY listopad 2005SZPALTY CZYTELNIKÓW

30 września Zarząd Stowarzyszenia Zie−
mi Brzeskiej „Porozumienie” zorganizo−
wał dla 31 uczniów Gimnazjum i Liceum
Katolickiego w Brzesku wycieczkę w oko−
lice Jeziora Czorsztyńskiego. Pierwotnie
plan zakładał wyjście z Krościenka nad
Dunajcem na Trzy Korony. Jednak desz−
czowa pogoda szybko zweryfikowała za−
mierzenia. Przygodę rozpoczęliśmy od
zwiedzania części uzdrowiskowej Szczaw−
nicy. Architektura starych drewnianych
domów oraz degustacja wód mineralnych
w miejscowej pijalni zrobiła na uczestni−

kach duże wrażenie. W Krościenku nad
Dunajcem zwiedziliśmy ekspozycję Pieniń−
skiego Parku Narodowego oraz wystawę
„Jak powstał współczesny krajobraz Pie−
nin – dlaczego i jak go chronimy”. Prezen−
towała ona zagadnienia dotyczące ochro−

Nad Jeziorem Czorsztyńskim

ZE WZGLĘDU na brak odpowiedniego
zaplecza szkolenie zawodników zainte−
resowanych doskonaleniem w sporcie
strzeleckim napotyka duże trudności.
Tylko dzięki zapałowi i pasji działaczy
LOK−u korzysta się w tym celu z miejsc
dopuszczonych do strzelania. Tam pro−
wadzony jest w miarę systematyczny tre−
ning i tam też widać efekty tej pracy.
Do zapaleńców należy rodzina Szawer−
nogów z Bielczy, gdzie działa bardzo pręż−
ne koło LOK. Praktycznie ma ona mono−
pol na zwycięstwa w różnego rodzaju za−
wodach strzeleckich, organizowanych
przez Zarząd Powiatowy LOK w Brzesku.
Aby sprawdzić swoje umiejętności w szer−
szym gronie, spokrewnieni pasjonaci
uczestniczą w zawodach organizowanych
np. przez oddział małopolski. I tak, Da−
riusz Szawernoga (na zdjęciu) wziął
udział w dniach 10−11 września w Ma−
łopolskich Mistrzostwach LOK, zorga−
nizowanych w Tarnowie.  Uplasował się
na 3. miejscu w kategorii juniorów i uzy−
skując bardzo dobry wynik – 559 pkt.
W powiecie brzeskim na razie nie znaj−
duje dla siebie rywala, chyba, że w gro−
nie własnej rodziny (na ostatnich za−
wodach w Jaworsku zorganizowanych
w ramach Memoriału gen. Okulickiego,
musiał uznać wyższość swojego ojca
Zygmunta Szawernogi).
Być może sytuacja zmieni się w przy−
szłym roku, a przynajmniej rywalizacja
stanie się bardziej emocjonująca, kie−
dy po zmodernizowaniu brzeskiej
strzelnicy oraz wygospodarowaniu do−
datkowego pomieszczenia dla zawod−
ników, możliwe stanie się prowadzenie
treningów w bardziej zorganizowany
sposób. W niedługim czasie uruchomio−
na zostanie Młodzieżowa Liga Strze−
lecka, a także planowane jest urucho−
mienie Ligi Międzyzakładowej.

Jan Waresiak

TAK BAWIŁY SIĘ dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno−Wychowawczej przy Parafii
Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Dzięki pomocy finansowej miejscowego Caritasu i dużej
uprzejmości właścicieli „Rancho Pasja” udało się zorganizować ognisko. Pogoda dopi−
sała, humory również. Dzieci z uśmiechem pożegnały lato.

ny przyrody, geologii, architektury, etno−
grafii i ekologii Pienin. Atrakcją była ma−
kieta gór oraz przekrój lasu naturalnej
wielkości z uwzględnieniem gatunków
chronionych roślin i zwierząt. Padający
deszcz zmusił nas do obserwowania Je−
ziora Czorsztyńskiego z okien autobusu.
Punktem docelowym był zamek w Nie−
dzicy. Z tarasów widokowych podziwiać
można było piękny krajobraz Pienin oraz
nieckę jeziora z dwoma zaporami. Odno−
tować też należy krótką wizytę w Dębnie
Podhalańskim, w którym stoi drewnia−

ny kościółek, zabytek
klasy zerowej. Młodzież
dowiedziała się, że ten
obiekt sakralny zbudo−
wany został w XV w. bez
użycia gwoździ i ma uni−
kalną polichromię.
Całkowity koszt wyciecz−
ki wyniósł 1040 zł,
a 175 zł to wkład własny
uczniów. Pieniądze pozy−
skało Stowarzyszenie
„Porozumienie” z Gmin−
nego Programu Profilak−
tyki Antyalkoholowej.

Nadzór nad młodzieżą sprawowało trzech
nauczycieli szkoły, opiekunem ze strony sto−
warzyszenia był autor tej relacji. Ucznio−
wie udowodnili, że podczas deszczowej po−
gody nie musi być na wycieczce nudno.

Tekst i fot. Józef Kubas

Snajperska rodzina

Świetlica na ranczu
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Pucharową przygodę piłkarze Okocimskiego zakończyli z podniesioną gło−
wą. Porażka z Lechem Poznań, czołowym zespołem ekstraklasy, wstydu im
nie przynosi. Walczyli niezwykle dzielnie i w rewanżowym spotkaniu od spra−
wienia supersensacji dzieliło ich niewiele ponad kwadrans. 1−2.10

GLINIK Gorlice – OKS 2:1 (0:1)
Bramka dla OKS−u: Pachota
OKS: J. Palej – Bizoń (62 Manelski), Dzięciołow−
ski, Atanaskovic, Stawarczyk, Jagła, Stawiarski,
Kostecki, Karwat, K. Palej, Pachota (66 Gąsienica).
STRAŻAK – SANDECJA II N. Sącz 1:5 (1:2)
Bramka dla Strażaka: M. Węgrzyn
STRAŻAK: Reczek – Mendlewski (77 Postawa), T.
Biedak, Żurek, A. Biedak, M. Węgrzyn, Plewa (14
A. Węgrzyn), J. Biedak, Zając, Święch, Sowa.

08.10
OKS – STRAŻAK Mokrzyska 4:1 (4:0)
Bramki – dla OKS: Karwat, K. Palej, Jagła, Stawar−
czyk; dla Strażaka: ŚwięchOKS: J. Palej (60 Szu−
ba) – Stawarczyk, Dzięciołowski, Atanaskovic, Sta−
wiarski – Pachota (60 Gąsienica), Jagła (60 Manel−
ski), Kostecki, Karwat – Rojkowicz (60
Drużkowski), K. Palej.STRAŻAK: Reczek – Ostrow−
ski, Żurek, Bochenek – Mendlewski (57 A. Wę−
grzyn), Zając (90 Chmielarz), Postawa (90 Dzie−
dzic), T. Biedak, M. Węgrzyn – J. Biedak, Święch.

15−16.10
TUCHOVIA – OKS 1:2 (0:2)Bramki dla OKS: Imio−
łek 2OKS: J. Palej – Stawarczyk, Dzięciołowski,
Atanaskovic, Stawiarski – Pachota, Jagła, Kostec−
ki, Karwat – Imiołek (88 Rojkowicz), K. Palej.
STRAŻAK – VICTORIA Witowice Dolne 0−2 (0−1)
STRAŻAK: Reczek – M. Węgrzyn, Bochenek, Żurek (72
Postawa), Mendlewski (46 A. Węgrzyn), Ostrowski, T.
Biedak, Plewa, J. Biedak, Sowa (62 Pietras), Święch.

22−23.10
OKS – BKS Bochnia 4:0 (3:0)
Bramki: Jagła 2, Stawiarski, Rojkowicz
OKS: J. Palej – Dzięciołowski, Atanaskovic, Sta−
warczyk, Bryl (46 Bizoń), Jagła (76 Manelski),
Kostecki, Stawiarski, Pachota (70 Rojkowicz), Imio−
łek (80 Drużkowski), Karwat.
POPRAD Muszyna – STRAŻAK 1:0 (1:0)
STRAŻAK: Reczek – A. Węgrzyn, Ostrowski, Men−
dlewski, T. Biedak, Bastwa, Pietras (60 Dziedzic,
85 Chmielarz), Żurek (10 Hawryś), Plewa, J. Bie−
dak, M. Węgrzyn.

30.10
SANDECJA II N. Sącz – OKS 2:0 (1:0)
OKS: J. Palej –Stawarczyk, Atanaskovic, Dzięciołow−
ski, Stawiarski, Pachota, Kostecki, Jagła (16 Bizoń),
Bryl (45 Szuba), Karwat, K. Palej (66 Rojkowicz).
STRAŻAK – TARNOVIA 0:2 (0:0)
STRAŻAK: Reczek – Ostrowski, W. Żurek, Boche−
nek, A. Węgrzyn (70 Sowa), Hawryś, T. Biedak,
Plewa (24 Postawa), M. Węgrzyn, J. Biedak, Święch.

Po 13 kolejkach w tabeli prowadził OKS – 33 pkt,
przed Glinikiem – 27 oraz Unią i Sandecją II – po
26 pkt. Strażak zamykał tabelę z dorobkiem 4 pkt.

PIŁKA NOŻNA
IV LIGA

3. kolejka
PILICA Tomaszów Maz. – SOKÓŁ

Brzesko 7:1 (17,5:6,5 – 3367:3036)
Punkt dla Sokoła – Zuzia 3:1 (506:526)
SOKÓŁ: M. Szuba, Czyżycki, Kulka, Woź−
niak, Zuzia, Szczupak.
4. kolejka
PLATAN Pleszew – SOKÓŁ 4:4

(14:10 – 3261:3147)
Punkty dla Sokoła: Zuzia 2:2 (516:522),
Woźniak 3:1 (495:492), Biel 3:1
(544:516), Szczupak 2:2 (546:534).
SOKÓŁ: Zuzia, Czyżycki, Woźniak, Ma−
riusz Szuba, Mariusz Biel, Szczupak.
5. kolejka
SOKÓŁ Brzesko – START Gostyń 3:5

 (17,0:7,0 – 3308:3092)
Punkty dla Sokoła: Józef, Czyżycki 3:1
(428:424), Szczupak 3:1 (432:415),
Woźniak 3:1 (509:490)
SOKÓŁ: Zuzia, Japa, Czyżycki, Mariusz
Biel, Mariusz Szuba, Szczupak, Woźniak.
Po pięciu kolejkach drużyna Sokoła
w gronie 10 drużyn zajmowała 8. miej−
sce z dorobkiem 2 punktów.

II liga mężczyzn

8.10: OKOCIMSKI – BŁĘKITNI Ropczyce 2:3
(21:25, 21:25, 25:23, 25:22, 12:15)

15.10: RAFAKO Racibórz – OKOCIMSKI 3:0
(25:17, 25:14, 25:18)

22.10: OKOCIMSKI – MKS Andrychów 3:2
(22:25, 25:14, 19:25, 25:22, 15:8)

Po trzech kolejkach siatkarze Okocimskiego z 3
punktami zajmowali 6. miejsce w tabeli.

III liga mężczyzn

08.10. OKOCIMSKI − GKPS Gorlice 0:3
12.10. WANDA Kraków − OKOCIMSKI 3:0
15.10. JANINA  Libiąż − OKOCIMSKI 3:0
21.10. DOBRY WYNIK Kraków − OKOCIMSKI 3:0
22.10. OKOCIMSKI − KS Ryglice 0:3
29.10. OKOCIMSKI − LKS Bobowa 0:3

III liga kobiet

01.10: SKAWA Wadowice – MKS GRYF 1:3
08.10: OGNIWO Piwniczna – GRYF 3:1
15.10: GRYF – PODKARPACIE Bobowa 2:3
22.10: WISŁA Kraków – GRYF 3:0
29.10: MOSiR BUKOWNO – GRYF 3:0

KRĘGLE – EKSTRALIGA S I A T K Ó W K A

18 minut od sensacji

1/16 finału Pucharu Polski LECH Poznań – OKS 4:1 (0:1)
Bramki: dla Lecha – Mowlik (72), Sawaneh (76), Buzała (80), Telichowski (90); dla OKS – Jagła
(24). Widzów 6000. LECH: Kotorowski – Sasin, Wójcik, Mowlik, Telichowski, Marciniak (46 Ebra−
hima) – Scherfchen, Ba Samba (33 Wachowicz), Świerczewski – Reiss, Gajkowski (60 Buzała).
OKS: Szuba – Stawiarski, Atanasković, Dzięciołowski, Stawarczyk – Bryl (46 Bizoń), Jagła,
Kostecki, Pachota – Imiołek (77 Rojkowicz), Karwat (85 Manelski).

Po pierwszym, świetnym w wykonaniu pił−
karzy Okocimskiego meczu, który zakoń−
czył się remisem 3:3, w rewanżu wróżono
„Piwoszom” pogrom. Tymczasem IV−ligowcy,
mimo że przystąpili do spotkania w moc−
no osłabionym składzie (bez kontuzjowa−
nych – Tomasza Metza, Piotra Rojko−
wicza i Krzysztofa Paleja oraz Jarosła−
wa Paleja, który nie otrzymał zwolnienia
z pracy) napędzili „lechitom” sporo strachu.
Rozpoczęli mecz bez kompleksu dla utytu−
łowanego rywala, przeprowadzając kilka
odważnych ataków. Po jednym z nich, w 24.
minucie wywalczyli rzut rożny. Po dośrod−
kowaniu Rafała Bryla bramkarz gospo−
darzy nie popisał się, wypuścił piłkę z rąk
i czyhający w polu karnym Sławomir Ja−
gła skierował futbolówkę do siatki.
Od tej chwili aż do 72. minuty w następnej
rundzie był OKS! W dodatku kilka kontrata−
ków mogło zakończyć się drugim golem dla

gości. Okazji nie wykorzystali jednak Ser−
giusz Kostecki, Dariusz Karwat i Jagła.
Podrażnieni nie na żarty „lechici” w dru−
giej połowie rzucili się do desperackiego
ataku. Długimi momentami piłka nie
opuszczała połowy Okocimskiego. Znako−
micie w bramce spisywał się Krzysztof
Szuba, wychodząc obronną ręką z najwięk−
szych opresji. Bezradny był dopiero po strza−
le Mariusza Mowlika. Ta bramka pod−
cięła skrzydła ambitnie walczących piłka−
rzy OKS. Następne dwa gole padły
w odstępie kilku minut. Mur obronny
brzeszczan pękł, ale nie było to wielkie za−
skoczenie, wszak parę tygodni wcześniej
poznański zespół równie surowo rozprawił
się z Amiką Wronki.
Nic dziwnego więc, że podopiecznych trene−
ra Zbigniewa Kordeli żegnały na stadio−
nie w Poznaniu zasłużone brawa.

(MK)
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Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Konserwacja rowów melioracyjnych nr 9, 9c, 13, 13A w miejscowości Bucze
Opis przedmiotu zamówienia: mechaniczne odmulanie rowów melioracyjnych nr 9, 9c, 13, 13A
w miejscowości Bucze, odtwarzanie przepustów istniejących w ciągu rowów, przeprowadzenie kon−
serwacji rowów na długości 1600 mb.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „WOLANKA” Zakład Budownictwa Wod−
nego Drogowego i Usług Sprzętowo – Transportowych, Wola Dębińska 190, 32−852 Dębno.
Oferta z najniższą ceną – 16.996,98 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zadanie I: Zimowe utrzymanie dróg Gminnych w Sołectwach Gminy Brzesko.
Zadanie II: Zimowe utrzymanie dróg Gminnych w Sołectwach Gminy Brzesko
Zadanie III: Zimowe utrzymanie dróg Gminnych w Sołectwach Gminy Brzesko.
Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I: Zimowe utrzymanie dróg Gminnych w Sołectwie Jasień
i Poręba Spytkowska na drogach o długości 29,25 km.
Zadanie II: Zimowe utrzymanie dróg Gminnych w Sołectwie Okocmina drogach o długości 11,98
km.
Zadanie III: Zimowe utrzymanie dróg Gminnych w Sołectwie Bucze, Mokrzyska, Sterkowiec, Sczepa−
nów, Wokowice o długości 23,73 km.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie I – Jerzy Tota Firma Usługowo
Handlowa „Trans – Tot”. Poręba Spytkowska 157, 32−800 Brzesko.
Zadanie II – Jerzy Tota Firma Usługowo Handlowa „Trans – Tot”. Poręba Spytkowska 157,
32−800 Brzesko.
Zadanie III. – Stanisław Chubyba „Zakład Usług Transportowo – Sprzętowych i eksploatacji kruszywa”,
Przyborów 352, 32−823 Przyborów.
Informacja o cenie wybranej oferty:
Zadanie I – cena 0,66 zł./100 mb – 34.892,00 zł. Liczba otrzymanych ofert – 1.
Zadanie II −cena 0,83 zł./100 mb – 28.598,00 zł. Oferta z najniższą ceną – 28.598,00 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 1.
Zadanie III – cena 0,76 zł./100 mb – 19.666,00 zł.
Oferta z najniższą ceną – 19.666,00.
Liczba otrzymanych ofert – 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Jasień, Morzyska, Okocim, Poręba
Spytkowska, Sterkowiec, WokowiceOpis przedmiotu zamówienia: Jasień – droga Floriańska bocz−
na – poszerzenie istniejącej drogi, wykopy koparką dolna warstwa i górna podbudowy. Mokrzyska –
droga Łączna – budowa przepustu, dolna i górna warstwa podbudowy. Okocim – mechanicznie
profilowanie drogi, dolna i górna warstwa podbudowy – droga stroma. Poręba Spytkowska – droga
koło Toty – dostawa kruszywa, rozścielenie przy użyciu koparko – ładowarki – droga krzywa – roboty
ziemne i utwardzenie kruszywem. Sterkowiec – droga „za torem” profilowanie drogi, podbudowa.
Wokowice – wykonanie podbudowy z zagęszczeniem.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo−Mostowe
w Brzesku, ul. Przemysłowa 18, 32−800 Brzesko.
Cena 54.837,85 zł. Oferta z najniższą ceną – 54.837,85 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zimowe utrzymanie dróg pod Zarządem Gminy Brzesko
Opis przedmiotu zamówienia: zimowe utrzymanie dróg Miasta Brzesko i Jadownik oraz dróg Krajo−
wych zarządzanych przez gminę (ul. Kościuszki – Głowackiego – Mickiewicza).
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Brzeskie Zakłady Komunalne, ul. Słowac−
kiego 1, 32−800 Brzesko.
Cena średnia jednostkowa – 1,72 zł./100 m2. Cena 108.000,00 zł.
Oferta z najniższą ceną – 108.000,00 zł.
Liczba otrzymanych ofert – 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 Wykonanie prac termomodernizacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 2 w Brzesku wraz z usługą zarządzania energią
Krótki opis: Publicznym Gimnazjum nr 1 – ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji styr. gr.15 cm.
Ocieplenie ścian zew. styr. gr.12 cm wykonanie elewacji oraz wymiana parapetów zew., Publiczna
Szkola Podstawowa nr 2 – Ocieplenie stropodachu granulatem wełny min. gr. 15 cm, ocieplenie
stropu sali gimnastycznej styr. gr.15 cm, ocieplenie ścian zew. styr. o gr. 12cm wykonanie elewacji
budynku oraz wymiana parapetów zew., wymiana stolarki na okna PCV. Kompleksowa wymiana
instalacji c.o. na nową w obu szkołach.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: oznaczenie oferty częściowej:
1 – ESCO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Oszczedzania Energii, os. Handlowa 9, 31−936 Kraków.
Cena: 1766427.58. Oferta z najniższą ceną: 1766427.58.
Liczba otrzymanych ofert: 1.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Brzeska informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ulicy Głowackiego 51 wywieszony
został wykaz nieruchomości gruntowej
położonej w Brzesku, przeznaczonej do
zbycia w publicznym nieograniczonym
przetargu ustnym, oznaczonej jako działka
ewidencyjna nr 1262/3.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Wydziale Geodezji Gospodarowania
Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51

tel. (014) 68−63−100
wewn.170 lub 126.

11−15.11, godz. 18.00
OLIVER TWIST

W. Brytania/Czechy/Francja/Włochy
Reżyseria – Roman Polański
Ekranizacja popularnej powieści Charle−
sa Dickensa. Historia chłopca, który ucie−
ka z sierocińca. Spotkany na ulicy kieszon−
kowiec namawia go, aby przystał do gan−
gu złodziei, którzy uczą się fachu pod okiem
swego mistrza.

18−22.11, godz. 18.00
OSACZONY      USA
Reżyseria – Florent Emilio Siri
Po przeżyciu osobistej tragedii, policyjny
negocjator Jeff Taley rezygnuje z pracy
w Los Angeles i przyjmuje posadę szefa
policji w sennym miasteczku Bristo Comi−
no w hrabstwie Wentura. Jednak w pewien
poniedziałkowy poranek jego spokojna
egzystencja zostaje nagle zakłócona.

25−29. 11, godz. 18.00
GŁOSY NIEWINNOŚCI

Meksyk/USA/Portoryko
Reżyseria – Luis Mandoki
Historia jedenastoletniego chłopca, Cha−
vy mieszkającego w małej wiosce, w ogar−
niętym wojną domową Salwadorze. Jego
przyszłość jest niepewna. Uzbrojeni po
zęby żołnierze armii co jakiś czas odwie−
dzają szkołę Chavy i rekrutują jego dwu−
nastoletnich kolegów.
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