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Szanowni Państwo!

Okres ostatnich czterech lat był dla całej
gminy bardzo pomyślny. Jeszcze nigdy
tempo prac przy budowie infrastruktury
drogowej, kanalizacyjnej i wodociągowej
nie było tak wielkie jak obecnie. W ciągu
dobiegającej końca kadencji zdołaliśmy za−
kończyć inwestycje przy bazie sportowej.
Mam tu na myśli oddanie do użytku krytej
pływalni, sali gimnastycznej w Jasieniu
oraz modernizacje istniejących już szkół.
Wszystkie te, oraz inne, niewymienione
w tym miejscu, sukcesy są rezultatem
pracy mojej i moich współpracowników
w Urzędzie Miejskim oraz odwagi Rad−
nych, którzy w głosowaniu, gdy przycho−
dziło rozstrzygać trudne dylematy, brali
na siebie odpowiedzialność za podejmo−
wane decyzje.
Za udział w pracach całego samorządu,
za wysiłek na rzecz organizacji pozarządo−
wych, za cierpliwe docieranie do wszyst−
kich środowisk w gminie, za sygnalizowa−
nie problemów dręczących mieszkańców,
za wszelkie krytyczne uwagi, które popra−
wiały efekty podjętych przedsięwzięć dzię−
kuję Państwu Radnym.
Wszystkim Mieszkańcom jestem wdzięcz−
ny za ich aktywność w pracy społecznej,
za cierpliwość, zdolność do kompromisu
i rozmów w sytuacjach konfliktowych. Bez
Państwa pozytywnej postawy wobec
przedsięwzięć moich i moich współpra−
cowników nie cieszylibyśmy się teraz ty−
loma sukcesami.

Burmistrz Brzeska
Jan Musiał
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W podparyskich miejscowościach przed szóstą rano otwierają się drzwi malut−
kich sklepików. Między domami, w wąskich uliczkach i na nadrzecznych wy−
brzeżach w najdrobniejsze szpary wsącza się mgiełka. Ociężała od resztek snu,

jakie rozpływają się w niej niczym w roztworze chemicznym, liże twarze tych, którzy
jeszcze nie całkiem się obudzili. Kołysze ich jak miły omam i kieruje automatycznymi
krokami niewybudzonych ludzi.
Ta sama mgła wisi ciężko nad ulicami Brzeska i miesza się z zapachem miejskich
piekarni. Otrząsając się więc z poetycko−porannego nastroju do trzeźwości racjonalnego
myślenia, wypadałoby wysunąć wniosek: Europa wszędzie jest taka sama. Jednak dla
pobudzonego kawą, dociekliwego człowieka byłaby to konkluzja zgoła prostacka. Skłonna
do rozwiązywania problemów istota rozpocznie raczej eksperymenty i dociekania nad
sposobem ograniczenia porannego marazmu, by czas wybudzania ze snu zamienić na
aktywność przynoszącą konkretne rezultaty.

Na szczęście, w przeciwieństwie do Francuzów z północy, do stolicy nam daleko, więc
i absurdu jakby mniej. Elewacje też jajami nie upstrzone, a po nowym asfalcie

w centrum nie szurają górnicze kilofy. Blisko za to do ruchliwych dróg, oferujących
podróż w każdą stronę świata. Aktywność na szlakach znacząco wpłynęła na mieszkań−
ców, bo siedemdziesiąt organizacji pozarządowych w gminie to jednak ilość spora. Tyl−
ko w tym miesiącu zrobiły zamieszanie w lokalnym kalendarzu. Świeżo powstałe sto−
warzyszenie fanów boksu zafundowało nam walki eliminacyjne do Pucharu Polski.
Rodzina Kolpinga z nieco mniejszym rozmachem, a jednak zachęciła uczniów do wyści−
gów rowerowych. Grupa motocyklistów skrzyknęła się i dała pokaz, jakiego dotąd pl.
Kazimierza Wielkiego nie widział. Na Zielonce ruszyła już trzecia wystawa stworzona
przez zafascynowanych tematem uczniów. Dobroczynna fundacja znalazła instytucję,
od której odbiera żywność i rozdziela ją potrzebującym. Licealiści zdecydowali się wy−
kroić nieco czasu wolnego od nauki i wystawili operetkę. Jeśli spojrzeć nieco wstecz, to
pochwalić możemy się wolontariuszami, którzy zdobyli dotację z Unii Europejskiej, by
pokazać, jak wiele radości i barw dać mogą społeczeństwu niepełnosprawni (tak na
marginesie kolorowe ławki w Ogródku Jordanowskim to właśnie ich dzieło). Gdzie wreszcie
znaleźliby się tak energiczni młodzi ludzie, by sprezentować miastu muzyczny przegląd
z nagrodami i gwiazdą wieczoru?

Mgła bierności i marazmu jest zaraźliwa. Opanowuje cały kontynent bez wyjątku,
jak z podróżniczych obserwacji wynika. Zgodnie jednak z biologicznymi norma−

mi homo sapiens spać całe życie nie może, choć sny przyjemniejsze mu się wydają od
jawy, gdyż w przeciwieństwie do niej nie wymagają najmniejszego nawet wysiłku i na−
wet odrobiny samodzielności. Tymczasem tylko dzięki nim można zmieniać otoczenie.
W wolontariacie młodzież uczy się decydowania i organizacji, w sporcie nabywa wytrwa−
łości, a w publicznych występach poznaje własne możliwości i zdobywa wiarę w siebie.
Obserwuje je u starszych, jeśli tylko ci dadzą jej okazję do uczestnictwa w działaniu.
Nauczycielem można wszak być bez dyplomu. Tylko od nas zależy, czy tacy ludzie,
przychylni aktywności i tworzący klimat do wspólnych działań, znajdą się we władzach
gminy. Być może wtedy uda się mgłę nieporadności i niemocy raz na zawsze przepędzić
z Brzeska.

Iwona Dojka

Pobudka

Jaką kampanię wróży
październikowy zjazd motocyklistów

oraz walki bokserskie pod koniec miesiąca?

Fot. Karina Gaweł i Marek Kotfis
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– To wasze wspólne osiągnięcie – mówił
Jan Musiał do rodziców i nauczycieli
czternastu uczniów, którzy za swoje osią−
gnięcia sportowe lub naukowe otrzymali
stypendia burmistrza Brzeska. Do gro−
na wyróżnionych należą: Tomasz Klaus,
Anna Malinowska, Modesta Wis,
Aleksander Paliński, Malwina Twar−
dowska, Wiesław Ochwat, Radosław
Ślęzak, Joanna Bocian, Szymon Dą−
browa, Karolina Koczwara, Klaudia
Bober, Paweł Pitek, Anna Bawół
i Małgorzata Ćwik.

Rozwojowy kapitał
Sprawozdanie z działalności burmistrza
za ostatni kwartał skoncentrowane było
na zabiegach o pozyskanie dużych inwe−
storów. – Udało nam się stworzyć obszar,
który stanowić będzie kapitał gwarantu−
jący rozwój gminy. Pomianowski Stok
został przygotowany do jego wykorzysta−
nia przez biznes – mówił, podsumowu−
jąc zakończenie trzech etapów programu
PHARE.
Burmistrz zwrócił uwagę na problem
zjazdu z autostrady i konieczność poszu−
kiwania kompromisów, by spory nie za−
mknęły mieszkańcom dostępu do tej szyb−
kiej i niezbędnej drogi. – Postanowiłem
zlecić przygotowanie studium alternatyw−
nej koncepcji zjazdu. Opracowanie powsta−
ło w Krakowskim Biurze Projektów Dróg
i Mostów „Transprojekt”. Kosztowało 30
tys. zł – wyjaśniał podjęte działania.
– Od dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg
i Autostrad Zbigniewa Rapciaka otrzy−
małem publiczne zapewnienie, iż prze−
analizuje oba rozwiązania. Na dzień dzi−
siejszy decyzji nie ma. Prace projektowe
dotyczą ul. Leśnej, a alternatywne roz−
wiązanie jest analizowane – wyjawiał
rezultat wysiłków.
Do trudnych spraw, z jakimi przyszło
zmierzyć się burmistrzowi w trzecim kwar−
tale roku, należała też niewystarczająca
subwencja oświatowa. By zrealizować
wakacyjne remonty, wydał 80 tys. zł z wła−
snej rezerwy. Przypomniał przebieg nego−
cjacji z nowym właścicielem kina „Bałtyk”,
w których udało się uzyskać symboliczną
wysokość czynszu – 5 zł.
– Jeśli koncepcję wprowadziło Gimnazjum
nr 2 i znajduje to uznanie w zewnętrznych
instytucjach, to będę zabiegał o wprowa−

W tym miesiącu obradujący w reprezentacyjnej sali magistratu radni zatoczyli koło. Najpierw
gratulowali sukcesów gimnazjalistom, a potem rozdawali życzenia we własnym gronie. To było
ostatnie posiedzenie w tym składzie. W listopadzie zagłosują już nowi członkowie Rady Miejskiej.

Efekty pozostaną
dzenie jej w pozostałych placówkach –
deklarował rozszerzenie zasięgu progra−
mu „Bezpieczne Gimnazjum”.

Szkolne odmianki
Komisja Zdrowa, Pomocy Społecznej
i Rodziny zgłosiła wniosek o wykorzysta−
nie jednego pomieszczenia jadłodajni
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz−
nej na dzienny pobyt mieszkańców noc−
legowni. Grupa kontrolna, wizytująca
Szkołę Podstawową w Mokrzyskach,
postulowała dalszą wymianę okien w bu−
dynku i jego odwodnienie. Edward Kna−
ga, przewodniczący drugiemu zespołowi
w Gimnazjum nr 2 w Brzesku, upomi−
nał się o remont nieczynnego sanitaria−
tu w placówce, izolację ścian, wymianę
54 okien, rur i rynien przepustowych i
o przystosowanie obiektu do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych.
Barbara Stachowicz, referując wnioski
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, wystąpiła o zwiększenie wyna−
grodzenia dla pracowników obsługi i
o nadanie Przedszkolu nr 10 imienia
Jana Pawła II. Zespół rozważający spra−
wy gospodarki komunalnej upominał się
o przeniesienie bazy przeładunkowej od−
padów, o sprawdzenie przez Brzeskie
Zakłady Komunalne, czy mieszkańcy po−
siadają kosze oraz o wyciągnięcie konse−
kwencji wobec tych, którzy uchylają się
od opłat za wywóz śmieci.

Spowiedź generalna
– To się powtarza z roku na rok. Proszę
o weryfikację tego stanu rzeczy – zarzu−
cał Krzysztof Ojczyk pracownikom
MOPS złe traktowanie interesantów.
– Proszę mówić konkretnie. To poważne
oskarżenie – przypominał Jan Musiał
radnemu, powołującemu się na anonimo−
wych rozmówców, mających żalić się na
działalność ośrodka.
– Nigdy nie otrzymałam skarg na złe
traktowanie petentów – oponowała Kry−
styna Put, dyrektor placówki. – Zdarzają
się agresywni petenci, którzy obrażają
pracowników. Na takie traktowanie nie
możemy sobie pozwolić – przekonywała.
– Czy był pan u pani dyrektor i zgłosił te
przypadki? – pytał radnego Tadeusz
Pasierb. W obronie MOPS stanął też
Jan Kusiak: – Podstawą przyznania

jakiegokolwiek świadczenia jest wywiad
środowiskowy. Dotyczy on nie tylko wnio−
skodawcy, ale także dzieci i najbliższej
rodziny. To jest jak spowiedź generalna.
– Oczywiście, przychodzą osoby rozżalo−
ne, uważające, iż wszystko im się należy
i nie chcą nawet wypełnić wniosku – kon−
tynuował temat burmistrz. – Każdy jed−
nak otrzymuje pomoc stosownie do moż−
liwości ośrodka.
– Nie narodził się jeszcze taki, który by
wszystkim dogodził – ucięła dyskusję
Maria Kucia i przypomniała o dodatko−
wej możliwości wsparcia w Caritasie.

Regulaminowa premia
Głosując, radni zgodzili się na propono−
wane zmiany w budżecie. Wśród nich
znalazły się dodatkowe dochody ze sprze−
daży nieruchomości i opłat za użytkowa−
nie wieczyste, za parkowanie w mieście,
z dotacji województwa otrzymanej w for−
mie nagrody za pierwsze miejsce Lesz−
ka Klimka w konkursie na najlepszego
sołtysa Małopolski. Zwiększenie wydat−
ków dotyczyło m.in. zakupu urządzeń na
plac zabaw na Osiedlu Kościuszki−Ogro−
dowa i grzejników do kręgielni.
Zgodnie z kolejną uchwałą nauczyciel,
który w poszczególnych miesiącach roku
szkolnego nie ma jednakowej ilości go−
dzin lekcyjnych, otrzyma taki rozkład
zajęć, aby średni przepracowany czas nie
był niższy od obowiązkowego wymiaru.
Pedagogom sprawującym stanowiska
kierownicze obniżono obowiązkowy okres
pracy nauczycielskiej.
Radni jednogłośnie zgodzili się na wyda−
nie w przyszłym roku jednej nowej licen−
cji na prowadzenie taksówki. Odrzucili
natomiast kolejną skargę Jerzego Dą−
browy na burmistrza i zaakceptowali
przekazanie 24 tys. zł dla województwa
małopolskiego na regulację Uszwicy.

Wyborcze oceny
W części obrad poświęconej na wolne wnio−
ski Edward Knaga apelował o rozpoczęcie
prac przy chodniku na ul. Królowej Jadwi−
gi. – Brakuje zgody niektórych mieszkań−
ców i to wstrzymuje inwestycję. Przetarg
został już rozstrzygnięty, a pogodę mamy
dobrą – zapowiadał rozpoczęcie robót wi−
ceburmistrz Bogdan Dobranowski.
– Efekty widać. Życzę wszystkiego najlep−
szego – lapidarnie podsumował czterolet−
nie rządy burmistrza Musiała Jan Kusiak.
– Chciałbym podziękować klubowi więk−
szościowemu w radzie za konstruktywną
współpracę, rzeczową wymianę zdań,
spokój i zdolność do kompromisu, tej
wspaniałej rzeczy, która naprawdę rzad−
ko się zdarza – odpowiadał na życzenia
i kwiaty burmistrz. – Próbowaliście szu−
kać tematów, które was niepokoiły i zgła−
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UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTA−
WOWEJ w Jasieniu mają nową halę
gimnastyczną. Samorząd wybudował ją
kosztem ok. 2 mln zł; 200 tys. zł na ten
cel pochodzi z Urzędu Marszałkowskie−
go. Roboty trwały blisko dwa lata.
Do tej pory zajęcia z wychowania fizycz−
nego obywały się w wynajmowanej od pa−
rafii rzymsko−katolickiej salce bądź na
szkolnych korytarzach. – Możemy się
poszczycić wysokimi osiągnięciami spor−

KAPITUŁA KONKURSU „Gmina
Przyjazna Środowisku” przebiegającego
pod patronatem Prezydenta RP przed−
łużyła Brzesku prawo do używania tego
tytułu. W siódmej edycji jury doceniło
zarówno rozwój sieci kanalizacyjnej, sys−
temu selektywnej zbiórki odpadów, jak
i edukację ekologiczną.
Co się liczy? Jak deklarują organizatorzy,
najistotniejsze są te inwestycje w ochronę
środowiska, które przekładają się na kom−
fort życia społeczności lokalnych. Zakoń−
czenie trzyetapowego programu „Rozwój
Gospodarczy Gminy Brzesko”, finansowa−
nego z funduszu PHARE, jest tego dowo−
dem. Kanalizację posiadają już, w całości
lub częściowo: Jadowniki, Wokowice, Oko−
cim i Brzesko. Wydłużenie sieci o ponad
100 km kosztowało prawie 10 mln euro.
Jednak to nie skala finansowego zaanga−
żowania przesądziła o werdykcie kapitu−
ły. Liczyły się nowatorstwo i komplekso−
wość rozwiązań oraz zaangażowanie
mieszkańców w realizację przedsięwzięcia.
Ten ostatni warunek spełnił już nie sa−

morząd, ale brzeszczanie, którzy segrego−
wali śmieci oraz zużyte baterie, przeter−
minowane leki i odpady wielkogabaryto−
we. Dwa lata temu z ogólnej masy śmieci
odzyskano prawie 15 proc., a w 2005 roku
już ponad 17 proc. surowców wtórnych oraz
m.in. odpadów organicznych. Wygrały też
dzieci. W konkursie „Brzesko – czysta gmi−
na” zinwentaryzowały dzikie wysypiska
i opracowały szkolne plany gospodarki od−
padami. Co roku zarówno przedszkolaki,
jak i uczniowie prześcigali się w zbiórce zu−
żytych baterii.
Dla samorządu to już trzeci tytuł. W 2003
roku otrzymał wyróżnienie w konkursie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowi−
ska i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmi−
na w Europie” za gospodarkę odpadami.
100 tys. zł nagrody przeznaczył na kana−
lizację Pomianowskiego Stoku. Rok póź−
niej, po wdrożeniu selektywnej zbiórki
odpadów Brzesko zostało laureatem pią−
tej edycji konkursu „Gmina Przyjazna
Środowisku” i otrzymało 12,5 tys. zł, także
zainwestowanych w kanalizację. (da)

Otwarcie dla sportu

szaliście je na forum. Taka jest rola opo−
zycji – zwrócił się do klubu mniejszościo−
wego. – Wszyscy poddamy się weryfika−
cji wyborców – zakończył.

Iwona DOJKA

* zasiłek stały dla 82 osób 186 976 zł
* składka na ubezpieczenie zdrowotne dla
57 osób 10 709 zł
* zasiłki okresowe dla 159 rodzin 101 584 zł
* zasiłki celowe dla 680 rodzin 324 899 zł
* dożywianie 1047 dzieci w szkołach pod−
stawowych, gimnazjach oraz przedszko−
lach 172 617 zł
* utrzymanie noclegowni dla bezdomnych
mężczyzn 18 986 zł
* koszt utrzymania 4 osób w Domach
Pomocy Społecznej 40 540 zł
* koszt zatrudnienia opiekunek dla 58 osób
263 980 zł
* koszt specjalistycznych usług opiekuń−
czych dla 8 osób z zaburzeniami psychicz−
nymi 58 855 zł
* wypłata 42 673 zasiłków rodzinnych
1 993 331 zł
* wypłata 167 dodatków z tytułu urodze−
nia dziecka 167 000 zł
* 1053 dodatki z tytułu opieki nad dziec−
kiem w okresie korzystania z urlopu wy−
chowawczego 406 087 zł
* 35 dodatków z tytułu samotnego wy−
chowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upły−
wu ustawowego okresu jego pobierania
13 826 zł
* 1584 dodatki dla samotnie wychowują−
cych dzieci 313 260 zł
* 8980 dodatków z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej 462 350 zł
* 1190 dodatków z tytułu kształcenia i rehabi−
litacji dziecka niepełnosprawnego 78 870 zł
* 1689 dodatków z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego 168 640 zł
* 5434 dodatki z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki poza miejscem zamieszka−
nia 228 210 zł
* 281 jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia dziecka 281 000 zł
* 4995 zasiłków pielęgnacyjnych 723 429 zł
* 390 świadczeń pielęgnacyjnych 162 176 zł
* składki emerytalno−rentowe dla 38 osób
38 101 zł
* składki zdrowotne dla 13 osób pobiera−
jących świadczenie pielęgnacyjne 3 013 zł
* zaliczki alimentacyjne dla 134 rodzin
420 114 zł

Koszt świadczeń udzielanych
przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej
(od 1 stycznia do 30 września)

Wciąż ekologiczni

towymi. Nasi uczniowie zajmują czoło−
we miejsca w różnych zawodach. Teraz
po oddaniu do użytku sali będzie jeszcze
lepiej – wierzy dyr. Urszula Brachuc.
Burmistrz Jan Musiał podkreśla, że
samorząd musi nadrabiać zaległości
z wielu lat. Dawniej powstawały szkoły
bez zaplecza sportowego. – Obecnie bu−
dujemy halę w Okocimiu. W planach
mamy także podobny obiekt w Buczu.
Staramy się pozyskać na ten cel unijne
fundusze.  (ł)

Burmistrz zapowiada
kolejne inwestycje w oświacie

Samorząd znowu ma się czym pochwalić.
Tym razem nową halą sportową
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SZKOŁA PODSTAWOWA w Porębie Spytkowskiej już drugi rok koordynuje mię−
dzynarodowy projekt Socrates Comenius. Inauguracja działań na ten rok miała miej−
sce pod koniec września w Nukshu na Łotwie. Na spotkanie uczestników przedsię−
wzięcia pojechały delegacje z Sasso di Castalda we Włoszech, Noves w Hiszpanii,
Ankary w Turcji i Ozdan na Słowacji. Porębę Spytkowską reprezentowali: dyr. Piotr
Tota (na zdjęciu pierwszy z lewej), koordynator Piotr Nosal oraz uczniowie – Niko−
dem Cabała, Karolina Piekarz, Paulina Zgraja, Angelika Lekka, Patryk Ru−
szaj oraz Marcin Jeziorek.
Przedstawiciele szkół partnerskich konsultowali sposób realizacji działań zaplanowa−
nych na rok szkolny 2006/2007 i wymienili doświadczenia zdobyte w pierwszym roku
realizacji projektu. Dla uczniów była to znakomita okazja poznania kultury i życia
łotewskich rówieśników. Dzieci wraz z opiekunami odwiedziły tamtejsze szkoły; w tym
także polską placówkę, Muzeum Historii Łotwy, Muzeum Wypieku Chleba i historycz−
ne miejsca: Wieżę Turaida, średniowieczne zamki, bazylikę w Aglona. W kontaktach
z obcokrajowcami posługiwały się językiem angielskim. Irena POLCZYK

– OTWIERAM W IMIĘ BOŻE trzeci
rok akademicki 2006/2007 w Małopol−
skiej Szkole Wyższej tradycyjnymi życze−
niami: „Aby to było dla dobra, szczęścia
i pomyślności”! – oznajmił rektor prof.
Stanisław Lis początek wykładów i za−
jęć w Brzesku. W uroczystej immatryku−
lacji wzięli udział ci z kandydatów, któ−
rzy wykazali się najwyższymi wynikami
z matury. Magdalena Twaróg, rozpoczy−
nająca studia pedagogiczne, została wy−
różniona bezpłatnym pierwszym seme−
strem nauki za średnią ocen 5,25.
W tym roku uczelnia przyjęła 120 osób.
Po raz pierwszy liczba chętnych na peda−
gogikę była większa od ilości amatorów
stosunków międzynarodowych. Łącznie
w nadającej tytuł licencjata szkole uczyć
się będzie 353 studentów. Rektor zapo−
wiedział zmniejszenie wymiaru godzin
wykładów na rzecz ćwiczeń i konwersa−
toriów. – Cieszymy się z waszej obecno−
ści wśród nas – zwracał się do nowych
żaków. – To wy dacie świadectwo naszych
umiejętności kształcenia.
– Droga Brzeska do Unii została prze−
tarta – chwalił się prof. Lis dorobkiem
w zakresie zagranicznych praktyk. Żało−
wał, iż uczący się nie wykorzystali w peł−
ni możliwości uczelni w tym zakresie.
– Studenci muszą wykazywać większą
aktywność na tym polu – zachęcał.
– Chciałbym serdecznie podziękować za
to, że zapadła taka decyzja, by Małopol−
ska Szkoła Wyższa miała siedzibę w Brze−
sku. Nie muszę przypominać, jak wielkie
znaczenie ma to dla renomy miasta –
zwracał się burmistrz Jan Musiał do
władz uczelnianych. – Gratuluję osiągnięć.
Życzę, by szkoła mogła się rozwijać i pod−
jęła decyzję o budowie nowej siedziby. (d)

Gaudeamus po raz trzeci

WIELKIEJ REWOLUCJI w statucie
Młodzieżowej Rady Gminy nie było. Rada
Miejska na wrześniowym posiedzeniu
wprowadziła kilka poprawek, mających
usprawnić działanie młodszym partnerom.
Uczniowskie forum nadal liczy sobie 30
reprezentantów. Tyle, że po nowelizacji
statutu jedynie 24 z nich pochodzi z bez−
pośrednich wyborów w siedmiu okręgach.
Czterech przedstawicieli wyłania mło−
dzież Gimnazjum nr 1, pięciu Gimnazjum
nr 2 w Brzesku, dwóch pochodzi z Gim−
nazjum w Jadownikach, po sześciu z obu
zespołów szkół ponadgimnazjalnych z te−
renu gminy oraz jeden z Gimnazjum i Li−
ceum Katolickiego.
– Chcieliśmy powiązać działania młodej
rady z samorządami uczniowskimi.
W pewnym zakresie powinna ona być
wyrazicielką opinii młodzieży szkolnej.
Biorąc pod uwagę rodzaj podejmowanych
przedsięwzięć, można sądzić, że założe−
nie się sprawdziło. Jednak postulatów
zgłaszanych przez to środowisko powin−
no być więcej – uzasadnia Sekretarz
Gminy Bogusław Babicz wprowadze−
nie do statutu zapisu o sześciu osobach
delegowanych do MRG przez samorzą−
dy uczniowskie.

Uczniowie radzą

Zmiany nie dotyczą dwuletniego czasu
trwania kadencji. Jednak umożliwiają
one sprawowanie mandatu do końca tego
okresu, co wcześniej nie dla wszystkich
było możliwe. – Jeżeli radny, wybrany
w trzeciej klasie gimnazjum lub liceum,
kończył szkołę, przestawał być członkiem
rady. To spowodowało, że po jednym roku
funkcjonowania skład gremium zmienił
się w połowie. Nowych uczestników ob−
rad należało dopiero wprowadzać w re−
guły działań, a to wpływało na ich sku−
teczność – wymienia sekretarz manka−
menty poprzedniego rozwiązania.
– Teraz bez względu na to, czy uczeń
ukończy szkołę, rozpocznie studia lub pój−
dzie do pracy, nadal może reprezento−
wać swoje środowisko. Oczywiście, jeśli
tylko chce, ma możliwość zrzeczenia się
mandatu – uzasadnia sensowność
zmian, które w jego opinii wpłyną na
jakość pracy młodych radnych.
O ile poprzednio termin wyborów do
uczniowskiego forum ogłaszała wyłania−
na przez nie Gminna Komisja Wyborcza,
to teraz ich datę określi koordynator, czyli
osoba spełniająca funkcję pośrednika
miedzy „młodymi”, a „dorosłymi” władza−
mi gminy. (i)

Sokrates pojechał na Łotwę

Wśród kandydatów na studentów
znaleźli się mieszkańcy całego powiatu.
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LESZEK KLIMEK z Jasienia został
najlepszym sołtysem w Małopolsce.
Swoją funkcję sprawuje dopiero
pierwszą kadencję. Konkurs, którego
celem jest wyłonienie osób angażujących
się w działania na rzecz społeczności

URZĄD MIEJSKI otrzymał dodatko−
we wyróżnienie od organizatorów akcji
„Przejrzysta Polska” za realizację zadań
ponad obowiązkowy zakres zaleceń.
Ogłoszenie decyzji nastąpiło 17 paździer−
nika w krakowskiej siedzibie Małopol−
skiego Instytutu Samorządu Terytorial−
nego i Administracji.
– Mimo iż certyfikat otrzymaliśmy w mar−
cu, to postanowiliśmy wprowadzić dodat−
kowe zadania, aby poprawić pracę urzędu
– podkreśla Bogusław Babicz, Sekretarz
Gminy. Należą do nich między innymi: uru−
chomienie samorządowego serwisu infor−
macyjnego, modernizacja punktu informa−
cyjnego, opracowanie i wdrożenie kodeksu
etyki radnego, stowrzenie banku danych
o organizacjach pozarządowych.  (ł)

Więcej przejrzystości

PASZTET Z KRÓLIKA z re−
stauracji Anny i Kazimierza
Kuralów otrzymał złoty medal
oraz tytuł „Specjał Regionalny”
na III Krajowych Targach Żyw−
ności Regionalnej i Tradycyjnej,
towarzyszących Targom Zdro−
wego Życia ECOLIFE 2006
w Tarnowie, trwającym od 6 do
8 października.

JUŻ PO RAZ DRUGI w Brze−
sku, 14 października do parku
obok pałacu Götzów zjechali ho−
dowcy owczarków niemieckich
z Polski, Czech, Słowacji, Wę−
gier, Niemiec i Szwecji. Psy oce−
niał słowacki sędzia Milan
Hulo. Na zwycięzcę wytypował
psa Maxa Kamabeda z Torunia.
Nagrody ufundowali burmistrz
Jan Musiał i starosta Grze−
gorz Wawryka.

BUDOWA PARKINGU przy
ul. Uczestników Oporu, w pobli−
żu kościoła została wstrzymana,
bo mieszkańcy pobliskich domów
oprotestowali decyzję. Sprawę
rozstrzygnie Samorządowe Kole−
gium Odwoławcze. Na inwestycję
samorząd zarezerwował ok. 100
tys. zł., a parafia św. Jakuba prze−
kazała nieodpłatnie działkę. Ko−
nieczność budowy podkreśla ks.
proboszcz Józef Drabik, zwraca−
jąc uwagę na potrzebę stworze−
nia miejsca postojowego dla zmo−
toryzowanych uczestników nabo−
żeństw i osób przyjeżdżających do
centrum miasta.

DO CZEGO BYŁA POTRZEBNA
sierpniowa uchwała Rady Miejskiej, na
mocy której samorząd przejął od Mini−
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo−
wego obowiązek prowadzenia i utrzyma−
nia grobów oraz cmentarzy wojennych?
Przegłosowanie decyzji było warunkiem
otrzymania 20 tys. zł dotacji na remont
nekropolii wojskowej w Sterkowcu.
Wniosek o przyznanie pieniędzy z 2003
roku dotyczył znacznie większej kwoty.
Kosztorys odnowienia całego kompleksu
obejmował 50 tys. zł, w tym 20 tys. zł na
renowację ogrodzenia i 8 tys. zł na odno−
wienie i odtworzenie brakujących części
nagrobków. Łupem wandali padły bo−
wiem żeliwne krzyże. Otrzymane wresz−
cie pieniądze wystarczą więc tylko na pra−
ce przy ogrodzeniu. Spowodowany inflacją
wzrost kosztów robót będzie musiał po−
kryć inwestor. – Zgodnie z zasadami przy−
znawania dotacji gmina powinna zagwa−
rantować 20 do 30 proc. wkładu własne−

Cmentarz nr 279

go – mówi odpowiedzialna za ten zakres
działań samorządu Beata Pajor.
Nekropolia wojskowa nr 279 leży na tere−
nie dawnej wsi Dziekanów. Jest miejscem
spoczynku żołnierzy rosyjskich i austriac−
kich, poległych w listopadzie 1914 roku.
Nazwiska 24 Rosjan zostały zidentyfiko−
wane. Anonimowymi pozostało 127 po−
chówków. Do zaprojektowanego w 1915 roku
przez por. Roberta Motkę założenia ar−
chitektonicznego należą dwie mogiły poje−
dyncze i trzy zbiorowe. Wszystkie zajmują
ok. 500 m kw. Na stojącym pośrodku, dźwi−
gającym metalowy krzyż, cokole fundato−
rzy pozostawili niemiecki napis: „Pokój
przyszedł prędzej do nas niż do was”.
W czasie tegorocznego remontu drewnia−
ne sztachety zostaną zastąpione wzoro−
wanymi na pierwotnych, metalowymi prę−
tami. Ponieważ cmentarz znajduje się na
terenie Lasów Państwowych, wycinki po−
tężnych już samosiejek dokonają leśnicy.

(i)

Dobry gospodarz

Janusz Sepioł (pierwszy z prawej), Marszałek
Województwa Małopolskiego wręczał nagrody

lokalnej, organizuje Małopolskie Stowa−
rzyszenie Sołtysów. W tym roku o tytuł
ubiegało się 250 sołtysów z 18 mało−
polskich powiatów.
– Społeczna praca musi dawać satys−
fakcję. Sołtys nie może ograniczać się
do wykonywania z góry ustalonych obo−
wiązków. Trzeba być operatywnym, roz−
mawiać z ludźmi i pomagać im rozwią−
zywać problemy, być czasami swoistym
mediatorem miedzy zwaśnionymi stro−
nami – wylicza nagrodzony. – Mój suk−
ces to wypadkowa starań moich i sa−
morządu gminy. Dobra współpraca
z władzami Brzeska pomaga w rządze−
niu sołectwem – podkreśla laureat.
Oprócz pamiątkowego dyplomu z rąk
marszałka województwa małopolskiego
Janusza Sepioła Leszek Klimek ode−
brał czek na 10 tys. zł. Zapowiada, że
przeznaczy je na rozbudowę parkingu
przy kościele parafialnym w Jasieniu.
Czwarte miejsce zajął Józef Gładki,
sołtys Wokowic. (ł)
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– 23 PAŹDZIERNIKA ma się wpisać
w kalendarz inspekcji jako dzień otwarty.
Chcemy wykorzystać go, by przekazać
mieszkańcom informacje o funkcjonowaniu
placówki – zapowiedziała lek. Małgorza−
ta Nowicka−Put, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzesku. Zaintere−
sowanie szkół tak zaskoczyło organizato−
rów, że zamiast planowanego jednego dnia,
na zwiedzanie laboratoriów musieli wyzna−
czyć tydzień. Obecną siedzibą stacji powia−
towej jest dawna „Pieniążkówka”, przed−
wojenna siedziba dyrektora browaru. Od
1947 roku inspektorzy pracowali przy ul.
Okocimskiej 23, a potem w niegdysiejszej
siedzibie pogotowia ratunkowego, przy ul.
Kard. Wyszyńskiego i przejściowo w budyn−
ku OKS−u. Powojenne początki były trud−
ne. Pracownicy na kontrole jeździli służbo−
wymi rowerami, a samochód mieli do dys−
pozycji raz w tygodniu. Dziś stacja dzieli
się na osiem działów: nadzór epidemiolo−
giczny; higieny żywności, żywienia i przed−
miotów użytku; higieny komunalnej; higie−
ny młodzieży; higieny pracy; zapobiegania;
oświaty zdrowotnej oraz laboratorium. (i)

ODESZLI w październiku

Prezentacja sanepidu

WSZYSTKIE GMINY POWIATU brze−
skiego 25 i 26 września sprawdzały swoją
gotowość do działań ratowniczych w sytu−
acjach kryzysowych w ramach ćwiczeń
obronnych pod kryptonimem „Jesień 2006”.
Organizatorzy przygotowali dla nich sce−
nariusze rodem z hollywoodzkiego filmu.
Trening sztabowy polegający na monito−
rowaniu sytuacji powodziowej i podejmo−
waniu strategicznych decyzji przez Gmin−
ny Zespół Reagowania nie zaskoczył służb,
ponieważ z tego typu zagrożeniami samo−
rządy zmagają się kilka razy w roku. Do−
piero bomby i terroryści w miejskiej pod−
stawówce podgrzały atmosferę.
W pobliżu Brzeska pojawiła się znaczna
grupa obcych osób szukających schronie−
nia i takich, które nie nawiązywały kon−
taktu z miejscowymi. Ludzi ci migrowali
przez Polskę do innych krajów. To spo−
wodowało, że władze mogły się liczyć ze
wzrostem zagrożenia terrorystycznego.
W sztucznie wytworzonej rzeczywistości
o 12.00 na biurku dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku za−
dzwonił telefon. Anonimowy mężczyzna
poinformował o pozostawieniu ładunków
wybuchowych. Dyr. Henryk Rdzawski

Wirtualne zagrożenie

zarządził ewakuację. Na miejscu błyska−
wicznie pojawili się policjanci z Samo−
dzielnego Pododdziału Antyterrorystycz−
nego z Brzeska, grupa minersko–pirotech−
niczna KWP w Krakowie, strażacy,
ratownicy medyczni. Ul. Legionów Piłsud−
skiego została zamknięta, a w budynku
odcięto dopływ prądu i gazu. W trakcie
przeszukiwania natrafiono na podejrza−
ny pakunek w sali gimnastycznej; wynie−
siono go i zdetonowano. Na drugim pię−
trze obezwładniono i rozbrojono terrory−
stę. Za chwilę doszło do eksplozji na
trzecim piętrze. Wybuchł pożar. Ogień
odciął drogę ucieczki kilku policjantom,
inni zaś zostali poszkodowani. Strażacy
za pomocą podnośnika ewakuowali przez
okno tego, który ucierpiał najbardziej,
pozostałych wyniesiono klatką schodową.
W gaszeniu pożaru oprócz strażaków
z PSP z Brzeska uczestniczyli również
ochotnicy z Jadownik i Szczepanowa.
Tymczasem uczniowie w rzeczywistości
najzupełniej realnej wypytywali ratow−
ników, ćwiczyli ewakuację i dokładnie
obejrzeli sobie sprzęt ratowniczy krakow−
skich pirotechników.

Ireneusz WĘGLOWSKI

JESIENNE SPOTKANIE BROWARNIKÓW w Centrum Kongresowym Exbud
w Kielcach odbyło się już po raz czternasty. Na październikowym sympozjum produ−
cenci i naukowcy przedstawili najnowsze rozwiązania i technologie dotyczące produk−
cji piwa. Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem ilości uczestników – do
Kielc przybyło prawie 400 przedstawicieli branży, także delegacja Carlsberg Pol−
ska S.A., właściciela okocimskiego browaru.
W Otwartym Konkursie Piw, organizowanym pod patronatem naukowym prorektora
Politechniki Łódzkiej Stanisława Bieleckiego, poszczególne gatunki ocenili wytypo−
wani z browarów degustatorzy. Brzeski producent zdobył brązowy medal za gatunek
„Kasztelan Jasne Pełne” oraz srebrny za „Porter”.  (mk)

Srebrne i brązowe piwo

Choć ćwiczenia
najzupełniej
fikcyjne, brygada
antyterrorystyczna
była prawdziwa
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Anna PAŁACH (lat 88, Mokrzyska)
Stefania JAPA (86, Jadowniki)
Antoni PŁACHTA (84, Jasień)
Stefania PIWOWARSKA (82, Mokrzyska)
Stanisława TURLEJ (82, Sterkowiec)
Anna HOJNOWSKA (75, Jadowniki)
Tadeusz JANISZEWSKI (72, Okocim)
Maria TWARDOWSKA (70, Brzesko)
Maria KRAJEWSKA (70, Brzesko)
Janina RABIASZ (70, Okocim)
Jan GAJEWSKI (69, Okocim)
Józefa ŚWIERCZEK (69, Jadowniki)
Stanisław PACURA (69, Mokrzyska)
Jan ZIĘĆ (63, Brzesko)
Zofia SOBÓL (58, Bucze)
Janina DANIEL (64, Dołęga)
Paweł SOCHACKI (74, Wola Przemyk.)
Franciszek BYSTROŃ (80, Uszew)
Helena BODEK (88, Iwkowa)
Stefania KANIA (81, Jaworsko)
Jan GIEREK (70, Trzciana)
Stefania WIĘCEK (83, Szczurowa)
Edward PROKOPEK (77, Borzęcin)
Helena PACURA (90, Przyborów)
Antoni KUBALA (63, Dębno)
Zofia ŻUREK (67, Szczepanów)
Stanisława CHMAL (68, Brzesko)
Marian WILK (71, Wrzępia)
Wacław ŚLEDŹ (58, Poręba Spytk.)
Włodzimierz MICHALIK (52, Cięzkowice)
Zygmunt OLCHAWA (67, Czchów)
Michał MUSIAŁ (60, Żerków)
Józefa MICHAŁEK (86, Brzesko)
Kazimiera HARAF (58, Brzesko)
Bronisław GAWRON (73, Biadoliny R.)
Małgorzata ŚWIĄCZKOWSKA (51, Sufczyn)
Jan OLCHAWA (78, Borzęcin)
Władysław RECZEK (77, Uszew)
Jadwiga BERNADY (92, Jadowniki)
Stefania SADY (88, Jasień)
Józef BROŻEK (84, Szczepanów)
Franciszek BOJDO (78, Brzesko)
Stanisław MADEJ (75, Wokowice)
Stanisław TOPOLSKI (68, Jadowniki)
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Sukcesy samorządu:
* Wykonanie trzech etapów programu
finansowanego z funduszu PHARE:
Pierwsza faza: 45 km kanalizacji – frag−
ment Pomianowskiego Stoku i osiedla
Zielonka, część Okocimia (2/3), Jasień−
Pomianowa, budowa 0,5 km drogi dojaz−
dowej i modernizacja 5 km dróg; wartość
kontraktu prawie 3,8 mln euro
Druga faza: 14,6 km kanalizacji sanitar−
nej i opadowej na 34 hektarach Pomia−
nowskiego Stoku, przeznaczonych dla biz−
nesu; wartość kontraktu ok.1 mln euro
Trzecia faza: 42,94 km kanalizacji sani−
tarnej i deszczowej (Stare Miasto: ul. Ko−
ściuszki, Jagiełły, Piłsudskiego, Mickie−
wicza, Asnyka, Matejki, Wyszyńskiego,
Grunwaldzka, Głowackiego, Kręta, Zie−
lona; Słotwina: ul. Na Górkach, Rzemieśl−
nicza, Parcelowa, Kołłątaja, Jana Paw−
ła II; os. Solskiego: ul. Spokojna, Garbar−
ska, Błękitna, Partyzantów, Słoneczna
i in.; os. Leśna: ul. Poprzeczna, Wiosen−
na, Letnia; Wokowice i część Jadownik:
ul. Staropolska, Wschodnia, Środkowa
i Zachodnia), powstało 7 przepompowni
ścieków, 2,5 km wodociągu, 30 tys. m kw
nawierzchni dróg
* Wykorzystanie środków z funduszu
SAPARD na budowę wodociągu w Buczu
oraz z programu „Górnik” na moderniza−
cję ulic w centrum Brzeska
* Zakończenie budowy krytej pływalni
* Uporządkowanie i budowa ulic oraz chod−
ników w mieście, także stworzenie takiej
infrastruktury na nowym osiedlu Solskiego
* Remonty, adaptacje i termomoderniza−
cja budynków szkolnych
* Utworzenie oddziałów integracyjnych
w szkole podstawowej i przedszkolach
* Sfinalizowanie budowy Domu Ludowe−
go w Porębie Spytkowskiej

JAN MUSIAŁ należy do grona
nagrodzonych za wybitny dorobek
w zakresie oświaty i wychowania.
11 października Medal Komisji
Edukacji Narodowej wręczył mu
Małopolski Kurator Oświaty Jó−
zef Rostworowski.
– W gminie możemy pochwalić się
bardzo dobrą siecią oświatową,
uwzględniającą zarówno potrzeby
uczniów i rodziców, jak i wymaga−
nia budżetu. Co roku samorząd
zwiększa pulę pieniędzy ponad
przyznaną subwencję na utrzy−
manie szkół oraz przeprowadza
remonty i modernizacje. Myślę, że
właśnie te wysiłki spotkały się
z uznaniem ministerstwa – oce−
nia wyróżnienie Jan Musiał.
– To bardzo prestiżowa nagroda,
jaką otrzymać można tylko po
wielu latach pracy – mówi z dumą
burmistrz. – Brzeski samorząd
dokłada wszelkich starań, by
stworzyć taką bazę oświatową,
która sprzyjać będzie nauczycie−
lom stale podnoszącym swoje
kwalifikacje, i uczącej się młodzie−
ży. Rezultaty widoczne są już te−
raz po wynikach olimpiad, kon−
kursów oraz sprawdzianów po
szkole podstawowej i sprawdzia−
nów kompetencji. Wdrażamy też
programy profilaktyczne oraz ra−
zem z policją podejmujemy się
akcji zwiększających bezpieczeń−
stwo uczniów – charakteryzuje
osiągnięcia oświatowe samorzą−
du. W zeszłym roku szkolnym
brzescy gimnazjaliści znaleźli się
w pierwszej trójce w Małopolsce
pod względem ilości punktów z eg−
zaminu kompetencji. (da)

Kolejny medal
dla burmistrza

Na koniec kadencji
sporządzamy trzy listy.

Zaznaczamy największe „plusy”,
niedociągnięcia, typujemy plany.

Czy w gminie żyje się lepiej?
Osąd dotychczasowych efektów rządów
burmistrza i nakreślonych przez niego

zamiarów na przyszłość należy
do mieszkańców.

Czteroletni
bilans

* Budynek socjalny na ul. Cegielnianej
* Rozbudowa oświetleń ulicznych i mon−
taż progów zwalniających w osiedlach
* Wspólne z policją wdrażanie w szkołach
programów zapewniających bezpieczeństwo
* Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpa−
dów oraz edukacji ekologicznej wśród uczniów

Nierozwiązane dylematy:
* Brak ostatecznej decyzji Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od−
nośnie przebiegu trasy zjazdu z autostra−
dy w Brzesku
* Nie udało się osiągnąć konsensusu
w sprawie lokalizacji zakładu utylizacji
dla całego powiatu z powodu braku od−
powiedniej drogi dojazdowej oraz prote−
stów społecznych
* Kłopot stanowią firmy zajmujące się
utylizacją odpadów, które nie przestrze−
gają przepisów o ochronie środowiska
* Brak jednoznacznej decyzji Rady Powia−
tu w sprawie dalszych losów pałacu Götzów
* Nieskuteczność zabiegów Towarzystwa
„Sokół” o odzyskanie budynku kina „Bałtyk”

Gminne problemy, których
rozwiązanie znajdzie się w gestii
przyszłego samorządu:
* Poszukiwanie dotacji na kanalizację
północnej części miasta
* Stworzenie wodociągu w Porębie Spyt−
kowskiej
* Budowa biblioteki w Brzesku
* Odtworzenie grodziska na Bocheńcu
i przywrócenie rynkowi brzeskiemu przed−
wojennego wyglądu
* Budowa kanalizacji w sołectwach (Ster−
kowiec, Szczepanów, Poręba Spytkowska,
Mokrzyska)
* Rozwój budownictwa socjalnego i ko−
munalnego

* Wspieranie budowy zjazdu z autostra−
dy nr 4 w Brzesku
* Uzbrojenie działek na Pomianowskim
Stoku przeznaczonych na budownictwo
mieszkaniowe oraz gruntów w gminie
przewidzianych na rozwój parków tech−
nologicznych
* Wprowadzenie programów: „Bezpieczne
Osiedle” oraz „Bezpieczne Gimnazjum”
w pozostałych szkołach
* Dobudowa oświetleń ulicznych, wymia−
na płyt na kostkę brukową na chodnikach
oraz ich budowa w sołectwach we współ−
pracy z władzami powiatu i województwa.

Jakie zmiany nas jeszcze czekają?
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Węzeł drogowy Kraków – Przemyśl
i Brzesko – Nowy Sącz przyciąga przed−
siębiorców, którzy zwracają uwagę na
możliwość szybkiego i łatwego transpor−
tu. To jednak nie wszystko. Nikt nie wy−
buduje zakładu na rolniczym ugorze.
Stąd wzięła się idea rozwoju infrastruk−
tury, możliwa do realizacji dopiero po kil−
kuletnich przygotowaniach, a nie na sku−
tek improwizacji na życzenie.

Ziemia dla przedsiębiorczych
– Samorząd przygotował dla inwesto−
rów różnorodną ofertę gruntów, które
w planach zagospodarowania prze−
strzennego mają przeznaczenie przemy−
słowe, handlowe i usługowe. Mamy do
dyspozycji olbrzymią działkę należącą
do Carlsberg S.A. o powierzchni ponad
33 hektarów, dla dużego zakładu prze−
mysłowego oraz mniejsze na Pomianow−
skim Stoku dla pozostałych przedsię−
biorców – wyjaśnia zastępca burmi−
strza Bogdan Dobranowski.
O teren na Rędzinach pytają przedsta−
wiciele zagranicznych firm, które szukają
działek na duże hale. Natomiast podzie−
lony obszar obok pl. Kupieckiego znalazł
nabywców planujących mniejsze punkty
produkcyjne, usługowe lub handlowe.
Rozbudowa kanalizacji deszczowej i sa−
nitarnej w tym miejscu stała się możli−
wa dzięki 600 tys. euro dotacji, pozyska−
nych dosłownie w ostatniej chwili. Wcze−
śniej, bo w październiku 2003 roku, za

Gmina
z rozmachem

W Rankingu Inwestycyjnym dwutygodnika „Wspólnota” w kategorii miast powiatowych Brzesko
znalazło się na jedenastym miejscu w Polsce. Awans wśród blisko trzystu miejscowości przyniosło
nasilenie rozbudowy infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w ciągu ostatnich czterech lat.

3,9 mln euro powstało 45 km kanaliza−
cji na Pomianowskim Stoku, na osiedlu
Zielonka, w Okocimiu, Jasieniu−Pomiano−
wej oraz 5 km dróg. W następnym roku
gmina otrzymała dotację na realizację
trzeciej fazy prac. Ich efektem jest
42,94 km kanalizacji sanitarnej i desz−
czowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km
wodociągu, modernizacja 30 tys. m kw na−
wierzchni dróg. Koszt tego etapu robót to
ok. 4,5 mln euro.

Dla młodzieży
– Zdecydowana poprawa w zakresie
ochrony środowiska i infrastruktury sta−
nowi niekwestionowane osiągnięcie tej
kadencji. Te prace kosztowały w sumie
ponad dziewięć milionów euro – podsu−
mowuje dorobek czterech lat burmistrz
Jan Musiał i zaraz przypomina kolejne
inwestycje: – Drugim sukcesem są przed−
sięwzięcia na rzecz młodzieży, a więc
stworzenie nowoczesnej pływalni oraz sal
gimnastycznych.
W 2002 roku zakończyła się budowa kry−
tej pływalni za 7,4 mln zł, a rok później
powstał budynek dla Ludowego Klubu
Sportowego w Porębie Spytkowskiej.
W październiku dobiegły końca prace przy
sali gimnastycznej w Jasieniu za 2 mln zł.
Natomiast dłużej potrwa budowa hali
sportowej w Okocimiu za 3,2 mln zł.
W tym roku samorząd przygotował do−
kumentację techniczną dla budynku bi−
blioteki i rozpoczął starania o zezwolenie
na rozpoczęcie robót.
Termomodernizacja Gimnazjum nr 1
i Szkoły Podstawowej nr 2 pochłonęła
ok. 1,7 mln zł. – Spodziewam się, iż dzię−
ki temu osiągniemy oszczędności rzędu
150−180 tys. zł rocznie – przypuszcza wi−
ceburmistrz Krzysztof Bigaj.

Rury z wodą
Przyłącz do kanalizacji posiada na razie
niewiele ponad 60 proc. budynków w mie−
ście i sołectwach, co oznacza konieczność
dalszych prac. – W ramach Związku Mię−
dzygminnego ds. Wodociągów i Kanaliza−
cji wystąpiliśmy do Narodowego Fundu−
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie z Funduszu
Spójności kanalizacji osiedla Kopaliny−

W zamyśle nowe chodniki, asfalt i zmodernizowane skrzyżowanie Browarnej i Mickiewicza
miało ułatwić dostęp do komercyjnego centrum przy pl. Kupieckim oraz do browaru

Razem z kompleksem browarnianym, budynkami NORTHSTAR
i firmami z pl. Kupieckiego Pomianowski Stok może tworzyć

w przyszłości centrum biznesowe miasta
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Jagiełły. Przygotowujemy dokumenty
potrzebne do starań o dotację na prze−
prowadzenie takich robót w północnej
części miasta, a także na wodociąg w Po−
rębie Spytkowskiej – wylicza podjęte sta−
rania włodarz gminy.
W 2005 roku zakończyła się budowa
wodociągu w Buczu, finansowanego z pro−
gramu SAPARD. Teraz przyłącz posia−
da 90 procent gospodarstw w gminie.
W tym roku samorząd dokończył budo−
wę magistrali między Brzeskiem a Boch−
nią doprowadzającej wodę. W lipcu za
środki pozyskane z programu „Górnik”
powstały nowe nakładki asfaltowe oraz
chodniki przy głównych ulicach zabytko−
wego centrum Brzeska. Wcześniej,
w 2005 roku, zmienił się wizerunek ryn−
ku w Szczepanowie.

Bez ryzyka stoimy w miejscu
Najbardziej spektakularne inwestycje nie
byłyby możliwe, gdyby nie unijne dotacje.
Jednak, jak przyznaje Jan Musiał, niosło
to z sobą pewne ryzyko: – Gdybyśmy li−
czyli tylko i wyłącznie na własny budżet,
ponad sto kilometrów kanalizacji sanitar−
nej, burzowej i kilkanaście kilometrów dróg
oraz chodników budowalibyśmy znacznie
dłużej. Odważyliśmy się i zarezerwowali−
śmy w budżecie pieniądze oraz zaciągnę−
liśmy bezpieczne kredyty na pokrycie wy−
maganego przy bezzwrotnych dotacjach
z funduszy Unii Europejskiej wkładu wła−
snego, tj. ok. 40 proc. całości kosztów.
Pierwsze doświadczenia w tej dziedzi−
nie zebrał już samorząd poprzedniej ka−
dencji. W 1998 roku skorzystał z progra−

2002
* gmina uplasowała się na pierwszym miejscu w Małopolsce, a na szes−
nastym w kraju w rankingu dwutygodnika samorządowego „Wspólnota”
pod względem wielkości środków pozyskanych z funduszy pomocowych
* pierwsze miejsce w kategorii zarządzania rozwojem w grupie gmin od
15 do 40 tys. mieszkańców i tytuł „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwe−
storom” nadany przez Kapitułę Rankingu Polskich Gmin
* wyróżnienie w Rankingu Miast „Trzy Korony Małopolski 2002” w kate−
gorii miast powyżej 30 tys. mieszkańców
* certyfikat Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego „Gmina Przyja−
zna Środowisku”

2003
* wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini−
stracji „Bezpieczna Gmina”
* certyfikat za ukończony z wyróżnieniem cykl szkoleń organizowanych
przez MSWiA oraz Bank Światowy w zakresie „Nowoczesnego Zarzą−
dzania w Administracji Publicznej”
* wyróżnienie w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmina w Europie” w dziedzinie gospodarki
odpadami* druga nagroda w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu na najlepszego inwestora obiektu sportowego – krytej pływalni

mu PHARE „UE Odbudo−
wa” i usunął zniszczenia
popowodziowe. Bank Świa−
towy dotował budowę in−
frastruktury drogowej
i kanalizacyjnej oraz mo−
nitoring Uszwicy.
Także plany obecnych
władz, jakie w spadku
przejmie kolejny samorząd,
uzależnione są od skutecz−
ności w pozyskiwaniu dota−
cji. Należą do nich m.in.:
zakończenie budowy kana−
lizacji i infrastruktury dro−
gowej w mieście i sołec−
twach, prace na terenach
rekreacyjnych, np. w Ogród−
ku Jordanowskim i przy placach zabaw
dla dzieci w sołectwach, wdrożenie pro−
gramów związanych z rewitalizacją mia−
sta, odnową zabytków oraz stworzenie
parku technologiczno−przemysłowego na
terenach przeznaczonych dla inwestorów.

Żeby normalnie żyć
Ostatnie miesiące roku przyspieszyły
wykonanie przewidzianych w tegorocz−
nym budżecie zadań, a należą do nich:
chodniki np. przy ul. Kwiatowej, Jana
Pawła II, Kościuszki, na os. Solskiego
w Brzesku, drogi w Jadownikach i Ster−
kowcu, nakładki asfaltowe i oświetle−
nie w mieście, w Buczu, Wokowicach, Ja−
downikach, Porębie Spytkowskiej
i Szczepanowie.
– Wszystkie prace, zarówno naziemne, jak
i zakończenie finansowanego z funduszu

2004
* W klasyfikacji wydatków ze środków pozyskanych z funduszy pomoco−
wych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmina zajmuje 24 miejsce
w kraju i trzecie w Małopolsce w rankingu dwutygodnika „Wspólnota”
* laur w finale konkursu pod patronatem honorowym Prezydenta RP
„Gmina Przyjazna Środowisku”
* wyróżnienie w konkursie „Lider Zarządzania Samorządem” w katego−
rii „Prorozwojowy Samorząd”

2005
* tytuł „Grunt na medal” za najlepszy teren inwestycyjny w Małopolsce od
Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych

2006
* przedłużenie prawa do użytkowania znaku „Gmina Przyjazna Środowisku”
* certyfikat akcji „Gazety Wyborczej” pod nazwą „Przejrzysta Polska”
* główna nagroda w kategorii miejscowości powyżej 30 tys. mieszkań−
ców w konkursie „Trzy Korony Małopolski”, organizowanym przez „Ga−
zetę Krakowską”
* główna nagroda w konkursie Małopolskiego Instytutu Samorządu Tery−
torialnego i Administracji „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”
* laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin
miejsko−wiejskich
* jedenasta pozycja w Polsce w rankingu dwutygodnika samorządowego
„Wspólnota” w kategorii „wartość inwestycji w zakresie infrastruktury
w przeliczeniu na jednego mieszkańca”.

Nagrody za inwestycje i usprawnienia
w działalności samorządu:

PHARE programu kanalizacji, wpłyną
na czystość środowiska naturalnego oraz
na sektor gospodarczy. Przecież bez ure−
gulowanej sprawy odprowadzania ście−
ków i sprawnej komunikacji żadna gmi−
na nie może normalnie funkcjonować –
ocenia inwestycje w infrastrukturze bur−
mistrz Musiał.
Nie mniej optymistycznie o wynikach
rankingu „Wspólnoty” wypowiada się
Bogdan Dobranowski: – W ostatnich
dwóch latach samorząd tylko na roz−
wój infrastruktury kanalizacyjnej prze−
znaczył ok. 10 mln euro. Taki zasięg
prac, obejmujących zarówno Brzesko,
jak i sołectwa, jest wyjątkowy w skali
Małopolski, a nawet kraju. W niedługim
czasie efekty dadzą się poznać po czy−
stości wód Uszwicy.

(da)

W pierwszym etapie programu finansowanego
ze środków PHARE ekipy robotników
zatarasowały wąskie uliczki Zielonki
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KOMITET WYBORCZY PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Lista nr 4
Okręg wyborczy nr 1
1. Adam Kwaśniak
2. Tadeusz Banaś
3. Anna Kostecka
4. Małgorzata Duda
5. Mariusz Świątkowski
6. Edward Michałczyk
7. Stanisław Tracz
8. Mieczysława Klimek
9. Helena Jewuła
10. Agnieszka Szewczyk

Okręg wyborczy nr 2
1. Krzysztof Ojczyk
2. Andrzej Kapałka
3. Mirosław Jan Wiśniowski
4. Czesław Brożek
5. Wiesław Wijas
6. Jacek Filip
7. Ryszard Zając
8. Stanisław Gadziała
9. Jolanta Hołubińska−Kalinowska
10. Halina Serwatka
11. Jerzy Plewa
12. Tadeusz Ciurej

Okręg wyborczy nr 3
1. Adam Smołucha
2. Jan Hynowski
3. Teresa Janikowska
4. Wit Zydroń
5. Wacław Ćwioro
6. Bernadeta Maria Rozwadowska
7. Katarzyna Bronisława Musiał
8. Anna Małgorzata Jelonek

Okręg wyborczny nr 4
1. Stefania Franciszka Bryła
2. Stanisław Turlej
3. Marek Wiesław Adamczyk
4. Anna Kądziołka−Kukurowska
5. Krzysztof Bogusz
6. Zbigniew Turek

Termin składania list kandydatów do Rady Miejskiej upłynął o północy 13 października.
Wtedy okazało się, iż o miejsce w gremium uchwałodawczym ubiega się aż 153 kandydatów
z pięciu komitetów wyborczych. O fotel burmistrza ubiegają się jedynie dwie osoby. Tutaj
podział polityczny jest bardzo wyraźny: lewicowiec Tadeusz Mardoń i centro−prawicowy,
dotychczas urzędujący, Jan Musiał.

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
Lista nr 5
Okręg wyborczy nr 1
1. Krzysztof Andrzej Dudziński
2. Maria Kądziołka
3. Marian Józef Cupał
4. Janina Helena Woda
5. Dariusz Jacek Drużkowski
6. Marian Puchała
7. Stanisław Stoliński
8. Marta Szuba
9. Antoni Klupa

Okręg wyborczy nr 2
1. Katarzyna Maria Pacewicz−Pyrek
2. Jarosław Robert Biel
3. Rafał Kazimierz Cichoński
4. Marek Pacura
5. Kazimierz Kordecki
6. Grzegorz Zdzisław Franczak
7. Jerzy Jan Turek

Okręg wyborczy nr 3
1. Franciszek Andrzej Brzyk
2. Mirosław Martyka
3. Marek Niejadlik
4. Mariusz Lis
5. Izolda Mila

Okręg wyborczy nr 4
1. Tadeusz Szczupał
2. Józef Kazimierz Chruściel
3. Bogdan Piotr Baranek
4. Marek Kazimierz Wójtowicz
5. Sebastian Sacha
6. Zbigniew Turlej
7. Marian Lambert

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
SLD+SDPL+PD+UP LEWICA
I DEMOKRACI
Lista nr 6
Okręg wyborczy nr 1
1. Kazimierz Jan Sproski
2. Janusz Nalepa

3. Jan Michał Chrabąszcz
4. Tomasz Woda
5. Edward Ormiański

Okręg wyborczy nr 2
1. Edward Mieczysław Knaga
2. Lesław Kołodziej
3. Andrzej Marek Martyna
4. Józef Władysław Cieślik
5. Teresa Pięta
6. Damian Sediwy
7. Leszek Stanisław Zawada
8. Andrzej Wesołowski

Okręg wyborczy nr 3
1. Jan Pabian
2. Paweł Mardoń
3. Jerzy Michał Juniszewski
4. Piotr Roman Świencicki
5. Jacek Kaczmarczyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
„WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
POWIATU BRZESKIEGO”
Lista nr 20
Okręg wyborczy nr 1
1. Jerzy Henryk Tyrkiel
2. Maria Janina Kucia
3. Jadwiga Kramer
4. Zofia Aleksiewicz
5. Piotr Kamysz
6. Roman Pawełek
7. Beata Bogumiła Rother
8. Paweł Strojny
9. Ewa Józefa Wrona
10. Rozalia Święch

Okręg wyborczy nr 2
1. Tadeusz Pasierb
2. Jan Franciszek Kusiak
3. Cecylia Stefania Jabłońska
4. Urszula Zofia Białka
5. Paweł Ciura
6. Ryszard Jan Cuber
7. Krzysztof Tomasz Dobrzański
8. Franciszek Małek
9. Teresa Władysława Pająk
10. Mieczysław Patulski
11. Grzegorz Stanisław Zelek
12. Józef Kubas

Okręg wyborczy nr 3
1. Lech Pikuła
2. Grażyna Mleczko
3. Apolonia Warzecha
4. Stanisław Wiesław Góra
5. Zbigniew Nowak
6. Adam Cebula
7. Bogumiła Piekarz
8. Jerzy Gawiak
9. Stanisław Kita
10. Artur Rysak

Okręg wyborczy nr 4
1. Stanisław Milewski

Kandydaci
do samorządu
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2. Marian Czarnik
3. Leszek Klimek
4. Ewa Jadwiga Chmielarz
5. Sławomir Andrzej Przybyło
6. Irena Maria Góra
7. Anna Marek−Bieniasz
8. Stanisław Wolnik
9. Maria Kukla
10. Józef Witek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
„PRAWICA RAZEM”
Lista nr 21
Okręg wyborczy nr 1
1. Wojciech Rosa
2. Joanna Renata Synoś
3. Marcin Słupski
4. Grzegorz Kura
5. Stanisław Przybyło
6. Ewa Łupińska−Toruń
7. Piotr Jarecki
8. Stanisław Chmielowski

Okręg wyborczy nr 2
1. Bogusława Komęza
2. Krzysztof Piórek
3. Władysława Migda
4. Mirosław Król
5. Marian Stanisław Styrna
6. Grażyna Toboła
7. Rafał Seweryn Bakałarz
8. Stanisław Rybacki
9. Marcin Jankowski
10. Rafał Krzysztof Rogóż

Okręg wyborczy nr 3
1. Edward Mach
2. Stanisława Anna Pabian
3. Małgorzata Duda
4. Piotr Wawryka
5. Jerzy Woda
6. Filip Góra
7. Zbigniew Łach
8. Mariusz Put
9. Zbigniew Trąba

Blok w celu wspólnego uczestniczenia
w podziale mandatów utworzyły:
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP
Lista nr 20 – Komitet Wyborczy Wybor−
ców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

KANDYDACI NA FOTEL
BURMISTRZA BRZESKA
1. Tadeusz Mardoń (zgłoszony przez Koali−
cyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci)
2. Jan Musiał (zgłoszony przez Komitet Wy−
borczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany
przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspól−
nota Samorządowa Powiatu Brzeskiego oraz
przez Platformę Obywatelską w Brzesku)

Nawet wybierając szkołę, można nie być pewnym tego, co
chce się robić w przyszłości. Dlatego warto czasem spró−
bować czegoś nowego. Uczniów, którzy podejrzewają u sie−
bie talenty dziennikarskie i niespożytą ciekawość świata,
zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrody
ufundowała ogólnopolska firma Multimedia.

Do współzawodnictwa stanąć może każdy uczeń gimnazjum i szko−
ły ponadgimnazjalnej w powiecie brzeskim. Uczestnicy mają moż−
liwość wyboru jednej lub obu kategorii, w których zamierzają się
wykazać. Najciekawsze prace będą publikowane w miesięczniku.

Proponujemy konkurencję na dwa sposoby:
* w kategorii zdjęcia reporterskiego na temat „Polubiłem to miej−
sce…” wystarczy dostarczyć plik z rozszerzeniem jpg, nagrany
na płycie CD lub też tradycyjnie wykonaną fotografię. Pojedyn−
czy autor może przedstawić maksymalnie trzy zdjęcia. Wszyst−
kie muszą być wykonane w regionie brzeskim. Jury na pewno
doceni oryginalność ujęcia tematu i walory artystyczne prac.
* miłośników pióra zapraszamy do napisania reportażu o tytule
„Spotkałem człowieka…”. W tym wypadku ograniczamy tema−
tykę do regionu brzeskiego. Do konkursu zakwalifikowane zo−
staną teksty w wersji elektronicznej o objętości nieprzekracza−
jącej 8 000 znaków (liczone ze spacjami). Komisja konkursowa
na pewno zwróci uwagę zarówno na dobór materiału, jak i formę
oraz umiejętność zainteresowania nim czytelnika.

W skład jury wejdą: Iwona Dojka (redaktor naczelny „BIM”), Mał−
gorzata Duśko (fotograf), Krystyna Kanownik (Dyrektor Biura Pu−
blic Relations Multimedia Polska), Marek Latasiewicz (zastępca
redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”), Renata Skórnóg (na−
uczyciel i dziennikarz „Temi”), Monika Targosz (fotograf).

Termin nadsyłania prac mija 15 stycznia. Możesz dostarczyć je
na płycie CD (osobiście lub poprosić o to swojego nauczyciela) do
pokoju nr 9 w Urzędzie Miejskim w Brzesku (ul. Głowackiego 51)
albo wysłać mailem na adres: bim.brzesko@wp.pl, podając szko−
łę, klasę i wiek.

Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniowym numerze „BIM”. Zwy−
cięski fotograf otrzyma aparat cyfrowy, natomiast mistrz słowa –
markowe pióro. Dla pozostałych uczestników nagrody przygotował
sponsor główny – Multimedia Polska oraz „Gazeta Krakowska”.

Jeśli tylko chcesz opowiedzieć o swojej okolicy, pokazać draż−
liwe problemy lub po prostu opisać niezwykłe pasje Twoich
przyjaciół lub sąsiadów, spróbuj. Warto się pokazać!

Obraz i słowo
Brzesko w oczach młodych
Konkurs redakcji BIM i Multimedia Polska
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– Czy polityka, a szczególnie uprawia−
na tak jak ostatnio, ma coś wspólne−
go z etyką? Obserwatorowi może się
wydawać, iż zajmowanie się nią – i to
niezależnie od szczebla: krajowego
lub lokalnego – wiąże się z koniecz−
nością odrzucenia wszelkich zasad.
– To, co pani mówi to syndrom celu, któ−
ry uświęca środki. Jeżeli politykę będzie−
my traktować jako walkę o władzę, to
przyjmuje ona wszystkie negatywne ce−
chy walki. Powszechnie polityka jawi się
jako nieokreślona bitwa o władzę i moż−
liwość czerpania z tego powodu profitów.
Tego typu postępowanie jest destrukcyj−
ne, nie służy całej społeczności, tylko małej
grupie. Jednak w myśli społecznej Kościo−
ła każda grupa jest skoncentrowana na
dobru, a troska o nie to polityka. Tak
potraktowana polityka w centrum idei
życia zbiorowego stawia dobro. To zna−
czy: „Chcemy być razem, bo razem może−
my wytworzyć więcej dobra. Sam mogę
mniej.” Kiedy dobro należące do całej gru−
py jest zarządzane i pożytkowane tylko
przez jej część, to jest to negatywne.
– To już patologia życia społecznego?
– Nie twierdzę, że tak nie jest. Mamy
też w Polsce przykłady takich rozwiązań.
Grupa rządząca powinna służyć całości,
a nie tylko wydzielonej i uprzywilejowa−
nej części. Polityka to alternatywna tro−
ska o dobro wspólne. Ta zbitka pojęcio−
wa oznacza istnienie różnych grup ubie−
gających się o sprawowanie rządów, które
proponują rozmaite wersje troski o do−
bro całej grupy i to jest ich program wy−
borczy! „My wam proponujemy coś, a wy
wybierajcie”. I to jest demokracja!
– Czy ta propozycja dotyczy też samo−
rządu?
– Samorządy to przykład troski o podob−
ne dobro, tylko w mniejszej skali. Przed−
stawiciel lokalnej władzy czyni zabiegi
wokół dobra wspólnego, którym dyspo−
nuje. Zazwyczaj jest to budżet, infrastruk−
tura, edukacja, kultura, medycyna… Je−

Polityk
zasypuje przepaście

Czy samorządowiec powinien być chytrym lisem, bo polska scena polityczna wyzuła się z zasad
etycznych? Powszechne tendencje nie przyćmiły jednak chrześcijańskiej etyki. Specjalista
w dziedzinie nauk społecznych, duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców ksiądz profesor Ireneusz
Stolarczyk (na zdjęciu) przypomina, że polityk to sługa budujący porozumienie wśród ludzi.

śli ten zasób w równej mierze jest wyko−
rzystywany przez wszystkich, to samo−
rządowiec wykazuje się właściwą troską.
– Jak dobry samorządowiec – radny,
wójt lub burmistrz – kierujący się
etyką katolicką, bo o takiej mówimy,
winien powiedzieć sobie: „Działam
publicznie, bo…”?
– Działam, by koordynować to, co wspól−
nie mamy robić. Działam po to, żeby
wytwarzać dobra w lokalnej skali i dys−
trybuować je, by do tych dóbr mieli do−
stęp ci, którzy pragną z nich skorzystać.
– To znaczy: „Działam, by służyć
innym”.
– Tak. To jest „minister”, czyli ten, który
służy. Przecież rdzeń tego wyrazu pocho−
dzi od łacińskiego czasownika „ministra−
re” – służyć. Im większa grupa ludzi,
a wspólnoty lokalne są dość dużą grupą,
tym bardziej uzasadniona jest potrzeba
koordynowania ich życia. To jest tzw.
naturalny motyw wyłaniania władzy.
Funkcjonuje on dla dobra zbiorowości,
a nie dla zysku sprawujących władzę.
Wśród nich powinna panować postawa
streszczona w zdaniu: „Ze swoją wiedzą,
talentem, predyspozycjami jestem po−
mocny dla innych”. Takie jest rozumie−
nie władzy w myśli społecznej Kościoła.
Dlatego ci, którzy ją sprawują, powinni
mieć przymioty pozwalające spełniać
posługę służby.
– Istnieje lista takich cech?
– Wykluczona jest społeczna dezaproba−
ta, brak zaufania… gdyż takie osoby nie
sprawdzają się, ponieważ ludzie nie
wierzą im. Model demokratyczny wyła−
nia jednostki o dobrej kondycji etycznej.
W demokracjach dojrzalszych niż polska
nawet drobna, zatajona rysa w życiory−
sie potrafi kandydata na wysoki urząd
zdeklasować.
– I tu pojawia się spore pole do mani−
pulacji, do sztucznego kreowania wi−
zerunku przez specjalistów od mar−
ketingu politycznego.

– Kreowanie pozytywnego wizerunku to
pokazywanie pewnej prawdy o człowieku.
Jeśli kreuje się cechy negatywne, których
ktoś nie ma, to jest to tzw. negatywna
kampania. Takie też znamy. Ale to nie
jest droga demokracji, ponieważ grupa
zawierza wtedy swoje dobra komuś zu−
pełnie przeciętnemu.
– Z tym łączy się kolejne zjawisko.
W czasie każdych wyborów – prezy−
denckich, parlamentarnych, samo−
rządowych – na plakatach pojawia
się nadzwyczaj wiele nazw wartości.
Czy jako kapłan nie obawia się
Ksiądz ich nadużywania, które pro−
wadzi bezpośrednio do wyprania ich
ze znaczenia?
– Dzisiaj marketing lansuje to, co unika−
towe, bo to się najlepiej sprzedaje. Jeśli
dobro jest dobrem, to choćby sto razy
o nim mówić, ono pozostanie dobrem.
Wartości przedstawiane w kampanii
wyborczej nie zostaną umniejszone, lecz
pozostaną niezaprzeczalnym dobrem dla
grupy. Jeżeli jednak przywołuje się je
w sposób niegodny, ewidentnie kojarzo−
ny z czymś negatywnym, to wtedy się
osłabią. Myślę jednak, że ze wskazywa−
nia na czyjeś rzeczywiste cechy nie moż−
na zrezygnować tylko dlatego, że będzie
to nadużyciem słów.
– Ale czy wtedy nie zamieniają się one
w slogany, nie stworzą sztucznej pozy
kandydatów?
– Jeśli rzeczywiście wszyscy mówią tak
samo, to trudno jest wydobyć coś osobli−
wego i autentycznego. Takie „zakrzycza−
nie” jest trochę niebezpieczne. To pyta−
nie wiąże się także z problemem, czy to,
co się proponuje w kampanii, jest rzeczy−
wiste, czy faktycznie ktoś ma deklaro−
wane cechy, czy też wymienia się je, bo
są chwytliwe. Tutaj dużą rolę odgrywa
rzetelność komitetów wyborczych w pre−
zentowaniu programów i kandydatów. To
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jest właśnie kultura polityczna, czyli au−
tentyzm treści wypowiadanych w trakcie
kampanii wyborczej. Jeżeli braknie tej
rzetelności, a jej miejsce zajmuje iluzja,
to u wyborców zapanuje potem rozczaro−
wanie, bo wybrany przez nich człowiek
nie będzie w stanie sprostać temu, co
zapowiadał.
– To oznacza, że kandydaci muszą się
liczyć z tym, iż wyborcy zweryfikują
swoją ocenę w oparciu o ich póź−
niejszą działalność.
– Dojrzałe demokracje sobie z tym radzą.
Nadużycie wyborcze zweryfikowane nie−
udolnością szybko doprowadzi nawet do
upadku rządu. W tym sensie demokra−
cja jest sitem, które wydobywa najlep−
szych.
– Ponownie więc wyborcy zadecy−
dują, jak to dobro wspólne, ich do−
bro, zostanie zrealizowane.
– Tak, ponownie zadecydują, w czyje ręce
oddadzą to, co jest wspólne. Pozytywną
wersją demokracji jest aktywność poli−
tyczna wyborców. W Polsce panuje bier−
ność w tym zakresie. Ona powoduje, że
nie dochodzi do wyboru, który byłby mia−
rodajny, ponieważ mała grupa decyduje
o tym, komu wszyscy zawierzą troskę
o dobro wspólne.
– W tej sytuacji jako element etyki po−
litycznej rysuje się etyka wyborcy.
Dobrze to rozumiem?
– Demokracja, o której mówimy. To jest
tzw. demokracja przedstawicielska, to
znaczy: „Wybieram przedstawiciela, po−
nieważ uważam, że będzie on decydować
tak, jak ja bym decydował. Widzę w nim
przedłużenie swoich wartości i swojej ety−
ki.” Gdyby tak było, to rozkład partii np.
w sejmie stanowiłby matematyczne od−
zwierciedlenie decyzji całości społeczeń−
stwa. Jeśli frekwencja wynosi – powiedz−
my – 40 proc., to w sejmie mamy inny
układ i wtedy decyzje polityków nie po−
krywają się z decyzjami wyborców. Do−
kładnie to samo dotyczy samorządów.
– Więc takie mamy decyzje w gmi−
nach, jakie głosy wrzuciliśmy do urny
wyborczej i takie, jakie „oddaliśmy”
własnym lenistwem… Przejdźmy do
praktycznej działalności samorzą−
dowców. Weźmy pod uwagę kilka
sytuacji. Pierwsza: mieszkańcy
w dzielnicy radnego proszą go o chod−
nik. Ten o jego wykonanie zabiega
i chodnik powstaje. Tymczasem w in−
nej części miejscowości krąży sąd, że
po prostu zadbał o dobro własne i ma
chodnik do swojego domu. Co w tej
sytuacji powinno być ważniejsze: za−
bieganie o własną dobrą opinię, co
grozi bezczynnością, czy też działanie
dla dobra mieszkańców mimo
wszystko?

– Tutaj dotykamy sprawy hierarchii, czyli
rozsądnego układu spraw ważnych
i mniej ważnych. Każda decyzja w spo−
łeczności jest związana z niezadowole−
niem reszty. Wszystko zależy od celu,
jakiemu dane przedsięwzięcie ma służyć.
Jeżeli buduję chodnik, a w szpitalu po−
trzebny jest respirator, to pojawia się
problem, czy decyzja jest trafna. Z dru−
giej strony, radny nie może się kierować
przekonaniem: „Jeżeli źle mówią, to nic
nie zrobię”, ponieważ wtedy nigdy nic nie
powstanie. W każdej społeczności prze−
ciętny rozkład usług powinien być wypo−
środkowany. Nie można w jednej dziel−
nicy wykorzystać 80 proc. budżetu na dany
rok, a w innych nic, bo to zrodzi animo−
zje. Nie wolno też realizować spektaku−
larnych pomysłów i liczyć na opinie: „Ale
to jest dobry radny!”, a zostawić proble−
my, których i tak nikt nie zauważy. Wra−
camy tu do punktu wyjścia: kim są spra−
wujący rządy? Czy rzeczywiście są profe−
sjonalistami, bo takich nam potrzeba!
– Tutaj stanowisko etyka łączy się
z osądem praktyka samorządowego…
– Etyka i praktyka idą ramię w ramię.
Trudno jest powiedzieć, że coś, co jest prak−
tyczne, nie jest etyczne i na odwrót. Moż−
na uznać, że praktycznie jest ukraść, ale
co stanie się, gdy przestępstwo wyjdzie
na jaw? Więzienie nie jest praktyczne.
– Da się zauważyć obecnie tendencja
do publicznego rozprawiania o dro−
biazgach, przy równoczesnym bezre−
fleksyjnym decydowaniu o wydat−
kach rzędu dziesiątków milionów zło−
tych, doszedł do wniosku, iż często
osobom obdarzonym mandatem bra−
kuje wiedzy i doświadczenia. Chcąc
wykazać swoją aktywność, zajmują
się sprawami małej wagi, łatwymi
i niewywołującymi kontrowersji.
– Ludzie sprawujący władzę muszą mieć
kompetencje. Jeśli dobór z klucza partyj−
nego nie uwzględnia predyspozycji oso−
bowościowych i profesjonalizmu, to poja−
wia się problem, czy osoba, która otrzy−
mała władzę, dobrze ją wykona. Wtedy
spektakularne stają się sprawy błahe,
a te ważniejsze zostają zaniechane. Wra−
camy więc do zagadnienia hierarchii po−
trzeb, jakie w danym środowisku trzeba
rozeznać. Powiem szczerze, Polska jest
krajem rozwijającym się i doświadczają−
cym wysokiego stopnia rozwoju państw
na Zachodzie. To rodzi wielką tęsknotę,
bo wiemy, jak mogłoby być i niecierpliwi−
my się, że jeszcze tak nie jest. Tymcza−
sem w ciągu dwóch miesięcy nie da się
zrealizować tego, co na Zachodzie zajęło
20 lat. Społeczeństwo zaczyna więc na−
rzekać. Nazwałbym to syndromem su−
permarketu – spacerujemy między pół−
kami i przeżywamy niemożność nabycia

dóbr, jakie mamy w zasięgu ręki. Rodzi
się paradoksalna sytuacja, że kraj, który
nie należy do najuboższych – chociaż nie
twierdzę, iż bieda nie istnieje – zacho−
wuje się tak, jakby był najbardziej po−
krzywdzony. Jeżeli od polityka, nawet
lokalnego, będzie się oczekiwać cudotwór−
stwa, to ten błąd oznacza kompletny brak
poczucia kondycji ekonomicznej kraju.
Rządzący nie są cudotwórcami. Nie roz−
mnożą tego, co mają do dyspozycji.
– Ten problem może być jednak
sprytnie wykorzystany. Weźmy pod
uwagę sytuację, gdy samorządowiec
występuje w imieniu osoby, uważa−
jącej się za pokrzywdzoną lub pro−
paguje hasła roszczeniowe jakiejś
grupy. Poświęca temu wiele czasu
i energii ze świadomością, iż zyska
rozgłos. Zasada dobra wspólnego sta−
je się wtedy dla niego dość wygodną
zasłoną marketingową, a krzyk dzia−
łaniem pozorowanym…
– Nazwałbym to „faktami medialnymi”,
to znaczy podnoszeniem do wysokiej ran−
gi rzeczy drobnych.
– Czy można je określić jako brak wy−
czucia właściwej hierarchii wartości?
– To zależy od obranego celu działania.
Najlepszą metaforą życia czy to małej
społeczności, czy całego kraju jest rodzi−
na. Jeżeli dach cieknie, a jej członkowie
kupują sobie modne rowery i zadłużają się,
to coś tu nie gra. Także w polityce takie
postępowanie jest ewidentnym błędem.
– Gdyby to podsumować, to dobry sa−
morządowiec kieruje się rozsądkiem
i jest profesjonalistą – ale w jakiej
dziedzinie?
– Przede wszystkim w zakresie działa−
nia społecznego. Stąd w rządach tylu
prawników i ekonomistów. Niekiedy zda−
rzają się jednak ludzie wyjątkowi pod
względem osobowości, którzy mają cechy
bardziej wartościowe niż wyuczone kom−
petencje, np. umiejętność dialogu. Czło−
wiek, który sprawuje publiczny urząd,
musi umieć odnaleźć się w różnorodnych
sytuacjach i dążyć do kompromisu. Po−
winien być otwarty, mieć umiejętność
współpracy, to znaczy umieć zawierzyć
komuś sprawy, za które jest odpowie−
dzialny. To osoba, która potrafi odnaleźć
się twórczo, a nie zaporowo wobec różno−
rodności. Są to ludzie, potrafiący znaleźć
pomost, a nie pogłębić przepaść. To są
prawdziwi społecznicy!
– Najistotniejsza jest więc umiejęt−
ność prowadzenia dialogu z różny−
mi grupami w celu tworzenia do−
bra wspólnego, to znaczy dobra
wszystkich…
– …tworzenia optymalnej sytuacji dla
wspólnego działania, bo jesteśmy grupą
i razem żyjemy…
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– W praktyce to trudne do wykonania.
– Praktyka to ciągłe poszukiwanie lide−
rów. Tylko pluralizm umożliwia wyłania−
nie osób mających rozmaite koncepcje
troski o dobro wspólne. Jednocześnie za−
kłada on konieczność dialogu, zrozumie−
nia, konsensusu, dążenia do ugody. Osią−
gnięcie kompromisu ułatwia szacunek do
drugiego człowieka. Jeżeli życie społecz−
ne stanie się bezustanną walką, wytyka−
niem sobie rzekomych bądź prawdziwych
różnic i błędów, ogólnie biorąc podkreśla−
niem odmienności na niekorzyść współ−
pracy, to życie społeczne się rozpadnie.
Idea chrześcijaństwa jest tu bardzo po−
mocna, ponieważ braterstwo w Chrystu−
sie powinno tę sprawę rozwiązać. To, że
wierzymy w tego samego Jezusa, powin−
no nas jednoczyć. Dlatego chrześcijaństwo
jest prospołeczne, gdyż przez ideę miło−
ści bliźniego lansuje coś, co jest potrzeb−
ne do życia wspólnotowego.
– Wobec tego działanie polityczne,
działanie w samorządach sprowadza
się do problemu godności każdej po−
jedynczej jednostki ludzkiej.
– I to jest personalizm chrześcijański,
gdzie w centrum życia jest człowiek.

Według tej koncepcji, uznanej przez Ko−
ściół, życie społeczne jest tworem jed−
nostek, które mają prawo do gromadze−
nia się. Z tego gromadzenia się otrzy−
mują jakieś dobro.
– Wyszliśmy od pojęcia dobra wspól−
nego, a teraz przywołujemy wartość
jednostki. Czy to się nie kłóci ze sobą?
– Nie, bo dobro wspólne to jest dobro, które
służy jednostce. Np. autobus nie jest mój,
ale dzięki niemu się przemieszczam. Tak
samo drogi, telefonia, elektryka… Im
większe jest to dobro, tym bardziej czło−
wiek się rozwija, ponieważ grupa daje
mu więcej możliwości. Kraje rozwinięte
to kraje o rozbudowanym dobru wspól−
nym. W lokalnych wspólnotach, gdzie
gmina jest dobrze prowadzona, każdy
mieszkaniec korzysta z niego.
– Z abstrakcyjnego poziomu zejdźmy
na ten codzienny. Polacy mają nie−
mal wrodzoną tendencję do narzeka−
nia. To chyba kłóci się z postulatem
Jana Pawła II, że chrześcijanin ma
być człowiekiem nadziei.
– Jeżeli narzekanie jest twórcze, to
niech ono pozostanie. A jeśli paraliżu−
je i przysłania pozytywne rozwiązania,

Potrzebę stworzenia spisu reguł etycznych, jakimi winni kierować się radni, wyłuszcza preambuła przyjętego przez Radę
Miejską dokumentu. Przeczytać tam można zarówno o potrzebie sprecyzowania wartości i standardów zachowania sa−
mych radnych, jak i o tym, iż stosowania sformułowanych zasad  mieszkańcy mają prawo oczekiwać od swoich przedsta−
wicieli. Uchwalony w listopadzie 2005 roku kodeks prezentujemy we fragmentach.

Art. 2 Radni pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne
z uwzględnieniem interesu państwa, interesu Gminy Brzesko oraz indywidualnego interesu obywateli.
W szczególności, powinni działać zgodnie z zasadami: praworządności, bezstronności i bezinteresowności, obiektywizmu, uczci−
wości i rzetelności, odpowiedzialności, jawności, dbałości o interes publiczny, godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji
radnego, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.
Art. 4 p. 1 Radni działają bezstronnie i bezinteresownie.
2. Radni nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają
bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
3. Radni nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.
4. Radni nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli, oraz powstrzymują się
od wszelkich form faworyzowania poszczególnych obywateli lub grup społecznych.
5. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych z tytułu sprawowa−
nej funkcji, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.
Art. 5 p. 1 Radni nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji
powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego, jednak bez nienaruszonego
uszczerbku dla interesu prywatnego.
2. Radni korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą
właściwych przepisów.
Art. 6 p. 2 Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub
znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
Art. 8 p. 1 Radni udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej,
którą reprezentują. W tym celu biorą udział w spotkaniach z mieszkańcami Osiedli i Sołectw.
Art. 9 p. 1 Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będących podstawą pełnienia ich funkcji.
3. Radni podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział w szkoleniach i kursach
w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Kodeks etyki radnego

to jest niepotrzebne. Może też być
twórcze, np. gdy twierdzę, że powinie−
nem zdobyć wyższe wykształcenie, to
mnie to rozwinie.
– To już nie narzekanie, a samokry−
tyka!
– Tak. Ale narzekam, bo jestem nieza−
dowolony i to mnie mobilizuje do do−
skonalenia. Jeśli natomiast narzeka−
nie jest kontestacją wszystkiego, to na
co nam ono…
– Samorządowcy mogą narzekać?
– Samorządowiec o takich cechach, ja−
kie wymieniliśmy, musi być optymistą.
Tylko tacy ludzie stwarzają klimat do
działania.
– To znaczy, radny, który twierdzi, że
nic nie może zrobić…
– …niech złoży urząd. Jeśli nic nie może
zrobić, to jego czas minął. On jest od
tego, żeby robić to, co w skali lokalnej
jest możliwe, choćby to było przywróce−
nie trzem osobom pracy z tysięcznej gru−
py bezrobotnych.

Rozmawiała
 Iwona DOJKA
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– Swoją działalnością obejmujemy cały
powiat brzeski, czyli 3742 osoby. To głów−
nie członkowie rodzin wielodzietnych, któ−
rych dochody kwalifikują do udzielenia
pomocy – wyjaśnia prezes zarządu orga−
nizacji Jan Kusiak.

Bank biednych
Miesięcznie samotna, potrzebująca oso−
ba otrzymuje 6 kg, a członek rodziny –
5 kg ryżu, mleka, cukru, mąki, makaro−
nu, sera żółtego lub topionego. Produkty
pochodzą z Banku Żywności z Krakowa,
działającego w ramach Europejskiego
Programu Pomocy Najuboższym. – Ma−
gazynu użycza nieodpłatnie Jerzy
Turek, prezes Gminnej Spółdzielni „Sa−
mopomoc Chłopska”, a darmowy trans−
port zapewnia Janusz Szot z Zasada
Trans Spedition. Swój udział w przedsię−
wzięciu ma Marek Górski. Znacząca
jest pomoc Pawła Podwyszyńskiego,
operującego wózkiem paletowym przy
rozładowywaniu ogromnych ilości opako−
wań – wylicza Kusiak.
Osoby uprawnione do otrzymania żyw−
ności typują gminne ośrodki pomocy spo−
łecznej lub Caritas i Akcja Katolicka za
ich pośrednictwem. – Wyszliśmy z zało−
żenia, że dzięki temu pomoc dotrze do
naprawdę potrzebujących. Wspieramy też
stołówki niektórych szkół i przedszkoli
oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Brze−
ska – wyjaśnia działacz prowadzący do−
kumentację fundacji.
Dystrybucją zajmują się: Caritas przy
parafii św. Jakuba AP w Brzesku i Mat−
ki Boskiej Częstochowskiej na Słotwinie
oraz w Porębie Spytkowskiej i w Okoci−
miu, punkt Akcji Katolickiej na ul. Bro−
warnej oraz przy parafiach w Mokrzy−

DZIAŁAJ LOKALNIE

MŁODZIEŻ Z OKOLIC Szczepanowa
może liczyć w okresie jesienno−zimowym
na szereg propozycji przygotowanych
przez strażaków. Największym zainte−
resowaniem cieszy się w piątkowe wie−
czory Akademia Tańca. Dzieci mogą brać
udział w zajęciach Zespołu Tańca Towa−
rzyskiego „Biedronki”. Hitem są układy
choreograficzne z ogniem. Pasjonaci histo−
rii uczestniczą w spotkaniach drużyny
wojów św. Stanisława: trenują szermier−
kę, wyplatają ozdobne krajki i haftują.
4 listopada strażacy zamierzają otworzyć
siłownię. Ponadt złożyli dwa projekty do
ogólnopolskich konkursów grantowych.
Pierwszy z nich „Gmerka – Pracownia
Rzemiosł Zapomnianych” związany jest
z nauką rzemiosł dawnych. Pomysł za−
kłada m.in. warsztaty rzeźby ludowej.
Natomiast „Dawne Czasy” dotyczą re−
masterowania, czyli kolorowania czarno−
białych zdjęć związanych z historią Szcze−
panowa i najbliższej okolicy.
Osoby zainteresowane udziałem w zaję−
ciach zapraszamy w piątkowe wieczory
do remizy lub prosimy o kontakt pod nu−
merem: (504) 154 146 oraz e−mail:
osp@szczepanow.pl. Więcej informacji rów−
nież na stronie www.osp.szczepanow.pl

Jesienne plany

UCZNIOWIE ORAZ STARSI FANI
motocykli spotkali się 20 października
na szkolnej wystawie w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2. – Impreza
została pomyślana jako kontynuacja roz−
poczętej kilka lat temu tradycji – wyja−
śnia pomysł nauczyciel zawodu Stani−
sław Świerad. Ponieważ oprócz niego
współorganizatorem wystawy była na−
uczycielka historii Jadwiga Dojka, nie
zabrakło też starych modeli z lat 50. i 60.
Obok nich stanęły połyskujące nowością
ścigacze. Łącznie pedagodzy zgromadzili
ponad 40 motorów. (da)

Motoryzacyjna żyłka

Udzielają pomocy

Zaczęło się od kwesty w marcu 2005 roku, gdy Fundacja Profilaktyki Wychowawczej
w Rodzinie i Innych Środowiskach Wychowawczych zebrała 930 zł, które rozdzieliła na
zapomogi dla potrzebujących. Do końca grudnia rozprowadziła 75 ton żywności. W tym
roku rozdała już 88,5 tony o wartości 195 tys. zł; a to jeszcze nie koniec dobroczynnej akcji.

skach, Buczu i Jasieniu, a także MOPS
w Czchowie oraz podobne placówki
w Dębnie, Gnojniku i Iwkowej.

Pierwszy raz w Brzesku
– Do dobrego wychowania nieodzowny jest
ideał, który mógłby być przyjęty przez
wszystkie opcje polityczne i światopoglą−
dowe. Ma służyć człowiekowi, a nie zwra−
cać się przeciwko niemu – twierdzi ini−
cjator powstania fundacji Władysław
Wysoczański. W tym roku organizacja
wydała jego książkę, którą rozdaje mło−
dym małżeństwom.
Wykorzystując przyznane w drodze kon−
kursu pieniądze z budżetu gminy, wolon−
tariusze zorganizowali kolonię letnią z za−
jęciami profilaktycznymi dla dzieci w Mur−
zasichlu koło Zakopanego. Uczestniczyło
w niej 32 dzieci. Te z najuboższych rodzin
otrzymały dofinansowanie od fundacji.
Kolejne zadanie czeka organizację na
koniec roku. – Otrzymaliśmy zaprosze−
nie od Banku Żywności w Krakowie do
zorganizowania zbiórki produktów w naj−
większych sklepach na terenie miasta.
Także czchowscy członkowie fundacji za−
mierzają włączyć się do działania – za−
powiada wiceprezes zarządu Bogusław
Babicz. W Polsce przedświąteczna akcja
ruszy już dziewiętnasty raz, w Brzesku
za sprawą fundacji po raz pierwszy.
– Zaangażujemy sporo wolontariuszy,
głównie ludzi młodych, także Młodzieżową
Radę Gminy. Wszyscy otrzymają identy−
fikatory, a produkty odbierać będą od tych
osób, które w sklepach przekażą je do spe−
cjalnych koszy. Otrzymają je osoby potrze−
bujące oraz rodziny wielodzietne – wyja−
śnia przebieg akcji i zapowiada zimowi−
sko oraz następne kolonie dla dzieci. (ID)

Pod szkolną ścianą stanęły eksponaty,
które można było dotykać
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Wolontariusze proponują dzieciom zdrowy tryb życia
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Pierwszy wyjazd dzieci za granicę do pracy
to szczególnie stresujący moment dla
rodziców. Codziennie zadają sobie pyta−
nia: „Czy sobie poradzi? A jak coś się sta−
nie? Co to za zajęcie?” Potem przychodzi
ulga i radość, że dziecko wróciło całe i zdro−
we, i ta duma, że dobrze wychowało się
pociechę, która umie poradzić sobie
w każdej sytuacji.
Ojciec Agnieszki wie o tym najlepiej.
– Denerwowałem się, gdy moje dziecko
wyjeżdżało do Niemiec, ale wiedziałem,
że da sobie radę bez problemu. Zna język,
łatwo nawiązuje kontakty. Nie pomyliłem
się. Córka zjednała sobie ludzi, u których
pracowała, nadal utrzymują kontakty.
W pewnym sensie podziwiam ją, że od−
ważyła się jechać w tak młodym wieku
w zupełnie obce miejsce. I miała cel, który
zrealizowała, co było naprawdę budujące.
Podobne odczucia ma mama 18−letniej
Karoliny: – Gdy moja córka jechała do
pracy za granicę, martwiłam się, że sobie
nie poradzi. W końcu to obcy kraj, ludzie.
Nawet nie wiedziałam, że mam takie „ob−
rotne” dziecko! Jestem z niej naprawdę
dumna, że wytrwała tyle czasu w obcym
miejscu... Dobrze, że choć były telefony, bo
chyba ja bym nie wytrzymała!

Na zmywaku
Przerwa w edukacji – nieudany start na
studia, przymusowa dziekanka, oblany
egzamin. Czająca się za rogiem Wojsko−
wa Komisja Uzupełnień. Bezrobocie,
marne zarobki czy chęć zasmakowania
w lepszym życiu. Powodów do wyjazdów
zarobkowych nie brakuje. Jeden doda inny
motyw, inny podliczy bilans zysków
i strat związanych z emigracją. Przykre
stwierdzenie – wychodzi na minus dla
Polski. Co tu kryć. Bezrobocie jakie jest,
każdy widzi. Brakuje pieniędzy na etaty.

Własne miejsce w świecie

Wyjazdy polskiej młodzieży za granicę w poszukiwaniu pracy nie są niczym nowym. Do sezonowych robót
i na plantacje studenci zgłaszali się od wielu lat. Dopiero teraz udaje się ich tam więcej, bo i ilość garnących
się do tytułu magistra wzrosła. Przeciwnicy zjawiska zapewniają, że zatrudnienie jest i w Polsce. Inni wręcz
wypychają dzieci z domu, bo „tam jest lepiej”. Jak jest naprawdę? Jakimi motywami kierują się młodzi
ludzie, którzy opuszczają swój kraj? Dlaczego jedni wracają, a inni zostają na „ziemi obiecanej”?

Miasto nad Uszwicą

Studenci pracują i uczą się, by tylko prze−
trwać w wielkim mieście. Nie jest łatwo.
Jeszcze trudniej, gdy przychodzi moment
podjęcia decyzji: „Jadę!” W ciemno czy
z perspektywą „nagranej” wcześniej pra−
cy, nieważne. Byle tylko się wyrwać. Tak
jak 21−letnia Jola, która pojechała do
„miasta zakochanych”. O miłości jednak
nie można mówić...
– Pojechałam ze znajomymi do Paryża,
zupełnie w ciemno. Bez mieszkania, bez
pracy, z kilkoma euro w kieszeni. Było
bardzo ciężko. Mieszkaliśmy kątem u Po−
laków. Ponad miesiąc szukałam pracy.
Bez rezultatów. Musieliśmy kraść, żeby
nie umrzeć z głodu. Telefon do domu jed−
nak trzeba było wykonać i uspokoić ro−
dzinę. Mówiłam, że wszystko gra, że pracę
znalazłam od razu, że nie wracam etc.
Nie mogłam się przyznać, jak tu żyję.
Nie mogli mi po raz kolejny udowodnić,
że nic nie umiem... Dopiero po 2 miesią−
cach znalazłam zatrudnienie w restaura−
cji, „na zmywaku”. Praca niezbyt przy−
jemna, ale w końcu miałam pieniądze.
Moi znajomi zahaczyli się na budowie,
więc mogliśmy wynająć jakieś małe
mieszkanko. Zaczęło się układać. Spokoj−
ne życie, zakupy, imprezowanie. Tak
minął cały rok. W końcu musiałam wró−
cić do Brzeska... Wtedy opowiedziałam
wszystko rodzicom, byli przerażeni i po−
wiedzieli, że już nigdy nie puszczą mnie
za granicę. Ale ja wiem, że jeszcze wyja−
dę. Zawsze to jakieś doświadczenie, przy−
goda i dodatkowy zarobek.
20−letni Arek również nie uzgodnił wcze−
śniej zatrudnienia. Uratowało go to, że
miał się gdzie „zaczepić”. – Po pierwszym
roku studiów pojechałem do brata, do
Anglii z zamiarem znalezienia pracy na
kilka miesięcy. Niestety, nie było tak
łatwo. Miałem gdzie mieszkać, ale po−

szukiwania zajęcia spełzły na niczym.
Aby zupełnie nie pogrążyć się finansowo,
musiałem wrócić po miesiącu.
Widocznie nie wszystkim udaje się w Kró−
lestwie Brytyjskim...

Zobaczyć Great America
Czy wszystkim zależy na pełnych portfe−
lach? Adam, który dwa lata temu skoń−
czył ogólniak, „siedzi” teraz za granicą
i wcale nie chodzi mu o pieniądze... – Po−
jechałem ze znajomymi kilka miesięcy
temu do Wielkiej Brytanii. Udało nam
się zdobyć zajęcie i mieszkanie. Pracując
kilka razy w tygodniu, mamy na życie
i imprezy. Nie myślę o tym, co będzie po
powrocie do Polski. Nie odkładam kasy,
nie planuję życia w domu. Tu jest mi
dobrze i tak chcę żyć teraz. Wiem, że
w kraju nie miałbym takich możliwości.
Co kilka miesięcy wracam do Brzeska,
by spotkać się z rodziną i znajomymi,
a potem jadę do Anglii. Nie tęsknię na
tyle, by wrócić na stałe.
Podróż do USA jest kosztowna, a poza
chęcią zdobycia dodatkowej „kasy” mło−
dych ludzi pcha tam ciekawość: „Jak tam
naprawdę jest?”. 23−letni Artur wie do−
brze o czym mówi, bo wyjechał za ocean
nie tylko w celach zarobkowych. – Do USA
poleciałem po raz pierwszy rok temu.
W tym roku wyjechałem w połowie czerw−
ca, wróciłem w połowie października. Na
krócej nie opłaca się tu przylatywać, bo
już sam bilet jest bardzo drogi. Pojecha−
łem do mojej siostry i szwagra do Chica−
go. To oni „nagrali” mi pracę na budowie.
Nie liczyłem jednak każdego centa. Jeź−
dziliśmy po różnych stanach, byliśmy
w Great America – mega wesołym mia−
steczku. Wydałem sporo pieniędzy na
prezenty dla rodziny. Niestety, byłem
tam sam. Moja dziewczyna pojechała do
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pracy do Niemiec. Wróciłem przede
wszystkim dla niej, na drugim miejscu
były studia. Chciałbym kiedyś mieszkać
legalnie w Stanach, ale nie mam zielo−
nej karty i póki co, jest to niemożliwe.
Tam życie jest o wiele łatwiejsze. Jadąc,
wiedziałem jednak, że wrócę. Zaczynam
studiować zaocznie we Wrocławiu, dla−
tego potrzebowałem pieniędzy na miesz−
kanie oraz na czesne. Wiem, że mogę li−
czyć na pomoc rodziców, ale chciałem
„pójść na swoje”.

Rodzina została w Polsce
Samodzielność jest wabikiem dla spra−
gnionej wolności młodzieży. Z takiego
właśnie powodu Marek zadomowił się
w Wielkiej Brytanii na dobrych kilka lat.
– Uważam, że wyjazd mojego syna do
Anglii to jedno wielkie nieporozumienie
– oburza się jego mama. – Nie ma go już
od kilku lat. Przyjeżdża dwa lub trzy razy
w roku. Wiem, że jest mu tam dobrze.
Ma pracę, mieszkanie, samochód. Stać
go na życie bez większych wyrzeczeń. Ale
nie o to chyba chodzi. Rozumiem – zaro−
bić  i wrócić!  Z drugiej jednak strony, gdzie
on tutaj tyle pieniędzy dostanie. Chcia−
łabym jednak, żeby życie ułożył sobie
w Polsce...

40−letnia Katarzyna, mama 18−letniej Ani,
sama wyruszyła do Norwegii w poszuki−
waniu „lepszego świata”. Teraz czeka na
córkę, która po liceum przyjedzie do niej
i razem ułożą sobie dostatnie życie. – Po
raz pierwszy wyjechałam z Polski siedem
lat temu do pracy sezonowej, do Norwe−
gii. Zakochałam się w tamtym miejscu.
Niemałe znaczenie miały moje zarobki.
Już wtedy mogłam pozwolić sobie na o wie−
le więcej niż w Polsce. Wróciłam do kraju,
a po roku wyjechałam na tę samą farmę.
Po trzech latach zaczęłam zastanawiać
się, czy nie zostać tam. Największe wąt−
pliwości miałam z powodu mojej córki.
Była wtedy w gimnazjum, miała tu przy−
jaciół. Postanowiłam jednak spróbować.
Dziecko zostało z ojcem, a ja pracowałam
w Oslo. Wracam do kraju trzy lub cztery
razy w roku. To mało, ale zapewniam
swojej rodzinie dobre utrzymanie, a i mnie
stać na normalne życie w Norwegii. Wy−

najmuję mieszkanie, mam samochód.
Uczęszczam na kurs języka norweskiego.
Nie mam problemów z porozumiewaniem
się. Sprzątam w domach prywatnych. Ro−
dziny, u których pracuję, często polecają
mnie swoim znajomym. Gdy moja córka
skończy liceum, też ją wezmę do Norwe−
gii. Będzie mogła tam podjąć studia, a póź−
niej pracę.

Weź się za siebie!
Podobne motywy kierowały 20−letnią
Justyną. Chciała zacząć życie na własny
rachunek tuż po szkole średniej. – Mia−
łam wyjechać do Anglii, jeśli nie dostanę
się na studia. Wiem, jak teraz ciężko o ja−
kąkolwiek pracę w Polsce, w Brzesku.
Czekali tam na mnie znajomi, u których
mogłam mieszkać, ale nie miałam żad−
nej „nagranej” pracy. I pojechałabym, żeby
móc się usamodzielnić i w końcu wypro−
wadzić się z domu. Na przekór planom,
ale na moje szczęście, dostałam się na
studia zaoczne i teraz zostaję już w Pol−
sce. Będę szukała pracy w Krakowie.
Niektórzy emigrują nie z własnej woli.
Radek, 24 lata, wyjechał dopiero po na−
mowach ze strony rodziny. To ona suge−
rowała mu, że „czas wziąć się za siebie”.
Tak też zrobił.

– Nie dostałem się na stu−
dia. Sugestie rodziny, że pa−
suje zacząć jakąś robotę,
dawały się coraz bardziej we
znaki. Nie sądzili, że od razu
ucieknę z kraju. Razem
z moją dziewczyną postano−
wiliśmy zgłosić się do jakiejś
agencji pośrednictwa pracy.
Wysłaliśmy swoje CV i po
kilku miesiącach dostaliśmy
propozycję z Wielkiej Bryta−
nii. Wyjechaliśmy bez zasta−

nowienia, zwłaszcza, że wojsko już mia−
ło na mnie ochotę. Pracujemy w pewnej
rezydencji jako obsługa cateringowa.
Mamy zakwaterowanie, wyżywienie, pra−
cę, a nawet czas wolny dla siebie. No, i je−
steśmy razem. Teraz nie planujemy po−
wrotu do Polski. Chcemy zarobić jakieś
pieniądze, by po powrocie móc zrealizo−
wać kilka marzeń i planów.

Nie wraca
Praca sezonowa nie może trwać wiecz−
nie. Gdy zarobi się „jakiś grosz”, wraca
się na stare śmieci. W innej zupełnie sy−
tuacji była Karolina, która teraz kończy−
łaby studia licencjackie, ale po pierwszym
roku nauki wyruszyła do Stanów Zjedno−
czonych. O wizę starała się kilka lat, bez
skutku. W końcu wyjechała do pracy na
obóz młodzieżowy. Starania o wydanie
dokumentu wsparła agencja, organizują−
ca takie wyprawy.

– Do Stanów Zjednoczonych wyjechałam
w poszukiwaniu przygód. Dodatkowym
bodźcem było to, że moja najbliższa ro−
dzina mieszka tam od kilku lat. Tak się
złożyło, że mogłam połączyć przyjemne
z pożytecznym. Pierwsze 9 tygodni spę−
dziłam w małej miejscowości Kent. By−
łam rozczarowana tak wychwalaną Ame−
ryką. Miałam jednak to szczęście, że tata,
mama i brat byli ze mną. Czego innego
można chcieć! Po zakończeniu obozu po−
jechałam do nich, do ludzi, których tak
ogromnie brakowało mi na co dzień w Pol−
sce. Uwięzieni przez prawa brutalnej,
nielegalnej emigracji wcześniej mogli
oglądać mnie tylko na zdjęciach czy słu−
chać głosu przez telefon. Teraz jestem
z nimi, możemy cieszyć się razem z tego,
co mamy; z pracy, dzięki której stać nas
na życie na przeciętnym poziomie; z tego
że możemy kupić auto czy dom na kre−
dyt, a przede wszystkim – że nie jest tak
źle, jakby się na początku wydawało. Zo−
stałam, bo poczułam smak pieniądza, bo
stałam się niezależna. W wieku 22 lat wy−
najmuję własne mieszkanie, mam pracę,
a przede wszystkim żyję wśród tysiąca
różnych kultur i ludzi. Jestem szczęśliwa,
pomimo że stałam się jedną z nielegal−
nych emigrantek i porzuciłam studia. Po−
znałam tu Przemka, z którym rok temu
się pobraliśmy. Marzę o tym, aby – może
– za kilka lat wrócić do kraju z perspekty−
wami. Jednak niczego nie żałuję, bo czego
mogę chcieć więcej od życia niż dachu nad
głową, obecności najbliższych, cotygodnio−
wej pensji i perspektyw na samorealiza−
cję w rozwijającym się państwie?

Z doświadczenia…
Moje wyjazdy za granicę „za chlebem”
rozpoczęłam po pierwszym roku studiów.
Pojechałam do Norwegii w celach tury−
stycznych z zamiarem znalezienia pra−
cy. Po miesiącu udało mi się tylko zapra−
cować na bilet powrotny. Rok później tra−
fiła się okazja legalnego zatrudnienia
w Niemczech. To był strzał w dziesiątkę.
Pojechałam na miesiąc, a wróciłam po
trzech. Pracowałam jako pomoc kuchen−
na w restauracji przez 10 do 12 godzin,
przez siedem dni w tygodniu. Zarobki nie
były kolosalne, ale za to wyżywienie i za−
kwaterowanie miałam darmowe. Najgor−
sza była samotność. Tęskniłam za ro−
dziną, znajomymi, za domem. Miałam
jednak motywację – po powrocie mogłam
urządzić sobie mieszkanie. Wiele się
nauczyłam. Poznałam ludzi, inną kultu−
rę, życie Niemców „od kuchni” – dosłow−
nie i w przenośni. To ważne doświadcze−
nie życiowe. Być może jeszcze tam wrócę.

Karina GAWEŁ
* Imiona bohaterów zostały zmienione

rys. E. Stępień
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Po marketingu i zarządzaniu na Aka−
demii Ekonomicznej dziewięć miesię−
cy w Urzędzie Skarbowym zagwaran−
tował jej Powiatowy Urząd Pracy
w ramach programu aktywizacji za−
wodowej. Kiedy jednak braknie eta−
tu, zatrudnienia szuka się na własną
rękę. Wioletta Wójcik z Jadownik
znalazła je w komendzie na Szczepa−
nowskiej. Z działu finansowo−gospo−
darczego przeszła do sekretariatu.
Jako cywil wśród mundurowych prze−
trwała cztery i pół roku.
– To była szybka decyzja – ocenia po
dwóch miesiącach stażu w służbie pa−
trolowo−interwencyjnej. – Praca w po−
licji wiąże się z poczuciem niesienia
pomocy innym. Daje możliwość rozwo−
ju, stałego kontaktu z ludźmi i wymu−
sza stałe podnoszenie kwalifikacji.

Mniej wulgaryzmów
W Brzesku widok kobiety w mundurze
dziwił ludzi. – Widziałam to na twa−
rzach. Bardzo często mężczyźni pod
wpływem alkoholu są zaskoczeni i za−
kłopotani. Być może to sprawia, że
stają się spokojni i hamują się z wul−
garyzmami – przypuszcza policjantka.
Na parasol ochronny roztaczany przez
kolegów nie może jednak liczyć. – Zda−
rza się uczestniczyć w zabezpieczaniu
imprez, pracować w nocy i w weekendy,
gdy dzieje się najwięcej chuligańskich
wybryków albo niszczenie mienia –
wylicza, używając zawodowego żargonu.
Pierwszy raz przestraszyła się po we−
zwaniu do agresywnego człowieka,
grożącego kobiecie siekierą. – W cza−
sie jazdy wyobrażałam sobie, co tam
może się dziać. Na miejscu okazało
się, że pan spokojnie rąbał drzewo za
domem – kwituje.
Przyjęła wyzwanie i nie zrezygnowała,
choć już dwa razy w ciągu dwóch mie−
sięcy musiała użyć siły fizycznej w czasie
domowych awantur. – Najgorsze inter−
wencje dotyczą młodzieży, która zdaje
sobie sprawę, jak niewiele jej grozi –
podsumowuje.

Scenka na ławce
Nie tylko kobiecie nie jest łatwo prze−
brnąć sito dające prawo do założenia

Mundurowy staż

Pracuje w weekendy i nocą. Interweniuje po telefonach w sprawie awanturujących się mężów
i doprowadza pijanych do izby wytrzeźwień. Bez taryfy ulgowej kobieta w mundurze
policyjnym jeździ do tych samych wezwań co koledzy policjanci.

szaroniebieskiego munduru. Kandy−
data czekają testy sprawnościowe
i wytrzymałościowe, psychologiczne
oraz seria badań lekarskich. – W lip−
cu zeszłego roku zostałam przyjęta
jeszcze na starych zasadach. Teraz
dodano test wiedzy ogólnej – wyja−
śnia absolwentka Wyższej Szkoły
Policyjnej w Szczytnie.
Kurs podstawowy ogólnopolicyjny
w mazurskim mieście to jedenaście
miesięcy skoszarowanego życia bez
wakacji. O dziwo, nie zniechęcało to
nawet kobiet posiadających rodziny.
Na strzelanie, sztuki walki, boks,
zajęcia z użyciem policyjnej pałki,
prawoznawstwo, prawo karne i wy−
kroczeń Wioletta Wójcik chodziła ra−
zem z mamami, które w domach zo−
stawiły kilkuletnie dzieci.
„Pan siedzi na ławce. Słucha głośno
muzyki. Jest po 22.00. Należy zare−
agować” – przeczytała z wyciągniętej
kartki. Na końcowym egzaminie mu−
siała przedstawić adekwatne do –
wtedy jeszcze fikcyjnej – sytuacji po−
stępowanie, uzasadnić rzeczonemu
obywatelowi powód swej interwencji,
a komisji podać podstawę prawną
działań. Całość zamknął test wiedzy
„z wszystkiego”, czyli osiemdziesiąt
pytań, wylosowanych spośród kilku−
tysięcznego zasobu z Komendy Głów−
nej w Warszawie.

Maszynistka po służbie
Jak każdemu stażyście na patrolach
towarzyszy jej opiekun. – Sierżant
Bogumił Machaj jest doświadczo−
nym i wymagającym policjantem. Nie
odpuszcza mi niczego – komentuje
przebieg współpracy Wójcik, której
zwierzchnik zaznacza krzyżykiem
w dokumentach każde założenie kaj−
danek, mandat czy pouczenie.
Po Sekcji Ruchu Drogowego i „niela−
tach” (Sekcji ds. Nieletnich) oraz Sek−
cji ds. Wykroczeń na nową pracownicę
czeka jeszcze rewir dzielnicowych. Co
potem? Komendant Robert Biernat
nie wyklucza awansu do innego dzia−
łu, gdzie ekonomiczne wykształcenie
może się przydać. – To by mi odpo−
wiadało – osądza jego podwładna.

System zmianowy w służbach patro−
lowych potrafi zdezorganizować życie,
a funkcjonariusz dochodzeniowy ma
stałe godziny zajęć w komendzie.
Gdy wziąć pod uwagę dobrą znajo−
mość angielskiego policjantki, to nie−
wykluczone, iż dobre warunki pracy
skuszą ją do zamiany brzeskich ulic
na irlandzkie. – Teraz musiałam
nauczyć się pisać na maszynie –
uśmiecha się. Po służbie przy uży−
ciu tradycyjnego sprzętu dyrektor−
skich sekretarek sporządza notatki
służbowe i raporty. Przyczyna jest
prozaiczna – w komendzie brakuje
komputerów.

Supermen bez uczuć?
– Staram się oddzielać pracę od życia
prywatnego i nie przynosić jej do
domu – przyznaje Wójcik. Niektóre
obrazy zapadają jednak w pamięć:
– Czasami szokiem jest widok wa−
runków, w jakich ludzie żyją, świado−
mość problemów, z którymi się bory−
kają. Wtedy wydaje mi się, że moje
kłopoty są przy nich małe…
Kobiety noszące przy pasie „blon−
dynkę”, czyli gumową pałkę, nie
tracą wrażliwości. – Boli mnie cza−
sem bezradność, gdy widzę warto−
ściowego, wykształconego człowieka
niszczonego przez alkohol albo pła−
czące, mające strach w oczach, dzieci
z rodzin patologicznych. To napraw−
dę daje do myślenia…

Tekst i fot.
Iwona DOJKA

Widok biedy i spotkania z ludźmi,
którzy „przepili” życie, zmienia sposób

patrzenia na świat
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– Z czego wynika przyjęcie kobiet do
służby w Brzesku? Jest to rezultat po−
prawności politycznej czy też real−
nych potrzeb?
– W brzeskiej komendzie pracowały już
cztery panie: w kadrach, Sekcji Dochodze−
niowej, Zespole ds. Wykroczeń. Spisywa−
ły się bardzo dobrze, realizując swoje za−
dania. Do lipca 2005 roku nabór policjan−
tek prowadzili komendanci powiatowi.
Zmiana rozporządzenia i zasad naboru
spowodowała, że zajmuje się tym Komen−
da Wojewódzka. W grudniu na 180
miejsc wpłynęło 2,5 tys. podań. Selekcję
prowadziła Komenda Wojewódzka. Eg−
zaminy wstępne składały się z testu wie−
dzy ogólnej oraz sprawnościowego. Lep−
sze okazały się kobiety. Stanowiły 70 proc
przyjętych. Z dziewięciu osób, które za−
trudniliśmy w grudniu w brzeskiej komen−
dzie, aż siedem to były kobiety. Tylko
jedna pochodziła z naszego powiatu, a po−
zostałe z Krakowa, Tarnowa, Wieliczki.
– Zostały przydzielone do Brzeska, czy
też chciały tu pracować?
– Większość chętnych mieszkała w Kra−
kowie i sąsiednich powiatach. Ponieważ
w tamtym rejonie nie było tylu wakatów,
po przyjęciu kandydaci zostali skierowa−
ni do innych komend. Nie miałem wpły−
wu na dobór, lecz otrzymałem listę przy−
dzielonych osób. Nabór odbył się według
pozycji w rankingu, a nie miejsca zamiesz−
kania. To poskutkowało tym, że mam
w tej chwili panią, która pochodzi aż zza
Dąbrowy Tarnowskiej, z Łęki Szczuciń−
skiej, a inne z Krakowa lub zza Wieliczki.
Mają bardzo długi czas dojazdu do pracy,
dlatego też szukamy dla nich mieszkań
na miejscu. W tej chwili pomocną dłoń wy−
ciągnął wójt Szczurowej i znalazł dwa lo−
kale. Z jednego skorzysta nowo przyjęta
policjantka. Nie ukrywam, że dwie poli−
cjantki już odeszły z Brzeska i wróciły do
Krakowa, gdzie zwolniły się miejsca.
– Czy można mówić o jakichś czynno−
ściach w policji, do których szczegól−
nie predysponowane są kobiety?
– Wydaje mi się, że w tej chwili w policji
nie ma już stanowisk, na których spraw−

Feminizacja
   na komendzie?

Od grudnia ubiegłego roku służbę w Powiatowej Komendzie Policji przy ul. Szczepanowskiej
zaczęło siedem kobiet. Ich atutem jest siła… wykształcenia. Komendant, młodszy inspektor
Rober Biernat (na zdjęciu), zaplanował już drogę awansu dla nowych funkcjonariuszy.

dzaliby się tylko mężczyźni lub tylko ko−
biety. Panie pokazały, że potrafią dorów−
nać mężczyznom. Na pewno pewnym man−
kamentem są niedostatki w sile fizycznej.
– Da się je zniwelować?
– Policjantki wzięły udział w rocznych lub
półrocznych szkoleniach, gdzie uczyły się
podstawowych zasad samoobrony. Znają
podstawowe chwyty obezwładniające. Na
pewno trudnością jest dla nich zatrzy−
mywanie osób nietrzeźwych. Zagrożenie
stwarza zatrzymywanie sprawców prze−
stępstw. Choć przy agresywnym człowie−
ku ryzyko mężczyzny, jak i kobiety jest
identyczne. W tej chwili staram się eli−
minować udział pań w zabezpieczaniu
imprez na terenie Brzeska. Miejscowi ki−
bice są agresywni, ale na stadion OKS−u
przyjeżdżają też przybysze z zewnątrz.
Mimo iż ostatnio nie było większych
awantur, to na każdym meczu możemy
spodziewać się zagrożeń. Staram się, by
panie zabezpieczały służbę na terenie
miasta w innych godzinach.
– Czy wobec tego istnieje „taryfa ulgo−
wa” dla policjantek?
– To błędne określenie. Wszystkie panie
posiadają wykształcenie wyższe z zakre−
su: resocjalizacji, prawa lub ekonomii. Nie
ukrywam, że mam zamiar to wykorzy−
stać. Myślę, iż takie osoby marnowałyby
się, pracując przez lata w patrolówce. Będę
przecież potrzebował kogoś, kto mając
takie przygotowanie, będzie chciał pra−
cować w pionie gospodarczym lub w ogni−
wie zajmującym się profilaktyką nielet−
nich czy też w dochodzeniówce. Nie chcę
tych pań dyskryminować. Wręcz przeciw−
nie, przygotowuję je do tego, by po za−
poznaniu z podstawowymi działaniami
patrolówki, awansować je do ogniw do−
chodzeniowych, prewencyjnych lub go−
spodarczych. Obecnie wszystkie panie
stawiają się do pracy, są odprawiane
i rozliczane tak samo jak pozostali
funkcjonariusze. Jedna z nich zwycię−
żyła nawet w wewnętrznym rankingu na
najlepszego policjanta w sierpniu.
– Wygląda na to, że awans zawodowy
kobiet w policji jest możliwy.

– Każda nowo przyjęta osoba musi od−
być 22−tygodniowy staż w prewencji i
w ruchu drogowym. Te panie są w tej
chwili w trakcie stażu. Odbywają go na
terenie Brzeska, Szczurowej i Czchowa.
Jeśli któraś z nich wykaże się zdolnościa−
mi organizatorskimi lub swoją wiedzę
„z cywila” potrafi przekuć na praktykę po−
licyjną, tym bardziej będę ją preferował
w awansie. Od 16 października policjant−
kę po studiach prawniczych przeniosłem
do Sekcji Gospodarczej. Do pracy została
przyjęta rok wcześniej, więc służbę pa−
trolową i w Zespole ds. Wykroczeń miała
już za sobą. Dotychczas stanowisko ko−
mendanta było tradycyjnie zarezerwowa−
ne dla mężczyzn. Tymczasem po raz
pierwszy, od czerwca tego roku, mamy
w małopolskiej policji panią komendant
w Wadowicach. Droga awansu dla kobiet
nie jest więc zamknięta. Panie policjant−
ki są naczelnikami wydziałów i mniej−
szych komórek.
– Czyżby czekała nas feminizacja
policji?
– Po majowym i sierpniowym naborze
przyjęto mniej kobiet. Ich obecność nie
jest skutkiem wymogów Unii Europej−
skiej czy zmiany image policji. Chociaż…
panie złagodziły nieco obyczaje, widać
dbałość o wygląd pomieszczeń, nawet
pojazdy są czystsze… Ale, mówiąc już
najzupełniej poważnie, przyjęcie kobiet
stworzyło dla nas praktyczne problemy.
Nagle stanąłem przed faktem małej ilo−
ści oddzielnych toalet i braku szatni.
Dopiero dzięki wsparciu burmistrza i sta−
rosty udało się wyremontować pomiesz−
czenie w piwnicy i zorganizować pokój do
przebierania się dla policjantek.

Rozmawiała Iwona DOJKA
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Na kirkucie wiele lat potem stanął po−
mnik bez nazwisk. O zabitych świad−
czyć miała jedynie wyryta w marmurze
liczba: 200 i data: 18 czerwca 1942. Bez
wyboru spoczywają pod nim kobiety
i mężczyźni.
Brzesko bało się likwidacji getta. „Sko−
ro przyszli po nich, przyjdą i po nas” –
powtarzali ludzie. Okna domu przy
żydowskim cmentarzu mieszkańcy za−
słaniali, czym tylko mogli, a wewnątrz
palili karbidówką.
Widzieli, co się dzieje. Przez rozsunięte
dachówki obserwowali ze strychu ludzi
pędzonych za cmentarny mur. Stojące
w rzędzie ofiary padały pod kulami. Jed−
na z kobiet klęczała i błagała o życie. I tak
martwą zawlókł ktoś do wielkiego dołu.
W getcie pozostały otwarte mieszkania
i garnki z kompotem na parapetach okien.
Wygnani z domów, skazani na śmierć bez
sądu ginęli od kul także pod drewnia−

Mimo czerwca droga była błotnista. Obciążony wóz Michała Nowaka, pracownika brzeskiego
magistratu, nurzał koła w miękkiej ziemi. Wysokie, drewniane osłony mieściły ładunek
splątanych ciał, drgających jeszcze od śmiertelnych skurczów. Spomiędzy desek kapała krew
i wsiąkała w podłoże nieutwardzonej ulicy Czarnowiejskiej, tworząc widoczne plamy.

nym parkanem getta, przy dawnym ryn−
ku końskim.
Innych pognano do wagonów z oknami
spętanymi drutem kolczastym. Już za−
wczasu inżynierowie od wydajności kre−
matoriów Bełżca pomyśleli o wysypaniu
podłóg miałem wapiennym. Zanim po−
ciąg ruszył, ściśnięci uczestnicy podróży
donikąd krzyczeli i płakali. Za sobą zo−
stawili rynsztoki we krwi tych, których
przykryła ziemia cmentarza.

***
Przed wojną koło kirkutu mieszkał żydow−
ski grabarz. Na Czarnowiejskiej stały
domy jego współwyznawców. Ich dzieci
bawiły się razem z katolickimi. Mama
Marii Martyny przypomniała jej potem,
że zabliźnioną dziś ranę pod okiem zro−
biła jej dziewczynka od sąsiadów. Nikt
jednak nie czuł złości. Przecież w piasku
maluchy zawsze coś znajdą…

Gdy przyszli Niemcy, ukryła swą starszą
córkę Zofię. Bała się, że brunetkę wezmą
za Żydówkę.

***
W lutym 1994 roku zmarł Szymon Plat−
ner, czchowski Żyd ocalały po pogromie
wojennym. Osiadł w Brzesku, bo liczył na
to, iż w mieście położonym na szlaku ktoś
kiedyś przyniesie wiadomość o kimkol−
wiek z ogromnej rodziny, komu udało się
przeżyć. Nigdy nie doczekał znaku, choć
poszukiwał go w całym świecie. Mimo to
wciąż siadał na ławce przy plantach i oglą−
dał uliczny ruch, mijających się ludzi. Prze−
szłość nie opuszczała go ani na chwilę.
Widział kości wykopywane z placu przy
ul. Głowackiego, gdzie niegdyś Niemcy
zniszczyli cmentarz żydowski, a macew
użyli do budowy dróg. Pewnie zauważył
też, że resztę nagrobnych tablic spożyt−
kowała władza ludowa… Wiedział o ro−
snącej górze śmieci wyrzucanych przez
przechodniów na cmentarz przy Czar−
nowiejskiej. Cierpliwie zabiegał o zama−
lowywanie ziejących nienawiścią napi−
sów na tamtejszym murze, za którym
spoczywał jego ojciec. W święta,

Przyszli
  po nich

Korony Tory
powoli zamazuje czas

Groby szanowanych kapłanów
tradycja kazała osłaniać kamiennymi

namiotami, po hebrajsku zwanymi
„ohelami”. Na brzeskim kirkucie stoją

dwa takie budynki. Oba sprząta
Maria Martyna
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a zwłaszcza w Sądny Dzień, palił świe−
ce na ojcowskim grobie. Pamiętał o rocz−
nicy urodzin i śmierci.
Po wojnie nikt o brzeskim kirkucie nie
myślał. Dopiero gdy minęły złe czasy, do
miasta zaczęły ściągać grupy modlących
się w miejscach świętych. Autobusy za−
trzymywały się, a wysiadający pytali
mieszkańców o jedynego w Brzesku Żyda.
Zawsze ktoś wskazał im drogę do kamie−
nicy przy Rynku. Goście z zagranicy co−
raz mocniej nagabywali go o porządek
i spokój tych, po których pozostała „bło−
gosławiona” pamięć. Szymon Platner
wynajmował więc ludzi do porządkowa−
nia i wycinania chaszczy.
Nie mógł nosić wody z oddalonego od kir−
kutu domu. Mieszkańcy z górnej części
Czarnowiejskiej wynosili więc wiadra
i ręczniki dla modlących się. Była wśród
nich Maria Martyna. Już po jego śmierci
przejęła ciężki klucz, tak ogromny, że trzy−
many w ręce wystawał uszkiem i piór−
kiem poza palce. Tylko taki duży rozmiar
pasował do starej konstrukcji zamka
w ohelu. Po latach klucznica, patrząc na
cmentarz za oknem, stwierdza: – Prze−
cież to obowiązek.

***
Jako ośmioletnie dziecko przez dachów−
ki domu przy Czarnowiejskiej oglądała
rozstrzeliwania, do dziś pamięta śmierć
malarza Pancera, piekarza Cukiera i są−
siada, grabarza. – Nie wychodziliśmy na
strych za każdym razem. Wszyscy byli−
śmy zestresowani – podkreśla.
– Zawsze to cmentarz. Mam nogi chore,
kuleję, ale jak trzeba, to laskę wezmę
i pójdę liście zgrabić, bramę napuścić, bo
się ciężko otwiera, dopilnować wykosze−
nia ścieżki, w ohelu wosk podrapać i śmie−
ci wymieść. A młodzi nawrzucają przez
mur butelek, śmieci, a i parasolka lub
kurtka się znajdzie. Druty przy pomniku
ktoś pogiął. A kiedyś było tu tyle mar−
murowych, pięknych pomników. Część
Niemcy wywieźli, inne nasi kamieniarze…
Tylko kilka zostało przy wejściu – pokazu−
je na opartą o mur macewę i inną, przeła−
maną w połowie. – A przecież, kto kradnie
święte rzeczy, to ma potrójny grzech! – prze−
strzega, patrząc na cmentarz za oknem.
Nie bierze pieniędzy, bo niby kto miałby
jej zapłacić. Kiedyś pan i pani z Krako−
wa powiedzieli jej, że za tę pracę powin−
na dostać sto złotych. Nie upominała się.
Choć może by się i przydało, przecież
wstać musi nieraz w nocy, nawet o pierw−
szej, i na deszczu marznąć. Nie może
otworzyć bramy i odejść, bo chuligani za−
raz by się zwiedzieli i drzwi do ohelu
ukradli. Już raz ich przyłapała, jak nie−
śli. A były i takie osoby, co mówiły, czy
coś dostanie, czy nie, to by z grzeczności

ten klucz wzięła. A co będzie, jak umrze?
– pyta sama siebie.

***
Nieraz trafi się ktoś z przedwojennego
Nowego Wiśnicza albo Zakliczyna, co ro−
dziny szuka. To Maria Martyna mu po−
może. Zna niektóre pomniki i ten ostat−
ni, lekarki Jadwigi Ziarneckiej, z 1960
roku na skraju cmentarza też. – Mnie
nic nie są winni. Myśmy się wychowali
z tymi Żydami. Ilu ich mieszkało na na−
szej ulicy! Ubierali się na czarno, nosili
brody i pejsy.
– Cieszą się, że mam na imię Maria. Bo to
też Żydówka była – podkreśla. – Żydzi nie
dadzą tego zniszczyć. Przyjeżdża do mnie
jeden, Landau. Podpisuje się imieniem Dov.
Martwił się, że mur się rozlatuje. Ciągnie
tu, bo na cmentarzu ma ojca i dziadka –
opowiada strażniczka kirkutu.
Za murem modlą się Żydzi z Węgier, Nie−
miec, USA i Rosji. Najczęściej się spieszą.
Proszą o wodę. Myją ręce przed i po wyj−
ściu z kirkutu. Zdarzył się i człowiek
z Francji. Eleganckiego mężczyznę zapa−
miętała odźwierna, bo mówił „madame”.
Obwożący wycieczki kierowcy już ją znają
i od razu pukają do jej domu. Rzadziej
pojawiają się pojedynczy odwiedzający,
ale im też otworzy bramę. Podobnie jak
młodym, którzy niemal co roku z całego
świata zjeżdżają tu, by posprzątać. Za−
wsze jest coś do zrobienia, choć samo−

rząd podpisał z gminą żydowską w Kra−
kowie umowę na dwadzieścia lat. Skoro
Żydzi nie wnoszą pretensji do starego
cmentarza przy ul. Głowackiego, to Brze−
sko im z kirkutu przy Czarnowiejskiej raz
w roku śmieci wywiezie i trawę skosi.

***
Macewy szepczą swoje historie. Rozma−
wiają z kamyczkami, zostawionymi przez
modlących się przy pomniku rozstrzela−
nych. Kamienie porastają zielonym
mchem lub czerwienią się rdzawo. Wyry−
te lwy i jelenie głoszą imiona zmarłych:
Arie, Jehuda, Lejb lub Cwi, Hirsz. Lwy
mówią o odwadze, a korona Tory – o po−
bożności i uczoności, co ze świętych pism
wypływa. Dzbany przypominają strugi
wody z naczyń do obmywania rąk przed
błogosławieństwem, a uniesione ręce –
kapłanów. Na grobach kobiet łamią się
z trzaskiem drzewa i świece, przerwane
jak ciągłość życia. Menory błyszczą
ogniem szabasowych świec. Feniks roz−
wija skrzydła, zapowiadając rychłe odro−
dzenie. W ohelu szeleszczą kartki kwi−
tlechów z zapisem modlitw do rabinów
z rodu Lipschitzów.
– Każdy jest człowiekiem i ma prawo do
życia. Z nami Niemcy mieli to samo zro−
bić. A ilu wywieźli do Oświęcima? Nic nie
jest takie, jak powinno być – zamyśla
się Maria Martyna.

Tekst i fot. Iwona DOJKA

Na kwitlechach szeleści hebrajski
alfabet, pozbawiony samogłosek
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Początki to nieprzespane noce, zrywy,
nagłe skoki energii. Wychodzą z tego
filmy z masą błędów. W Instytucie Fil−
moznawstwa Uniwersytetu Jagielloń−
skiego pojawia się pierwszy Macintosh
do montażu. Jakubowski razem z in−
nymi studentami zaczyna sprawdzać,
do czego nowy sprzęt się nadaje. Wie−
czorami jako DJ puszcza muzykę
w krakowskim, komercyjnym radiu
„Alfa”. Udaje mu się wywalczyć audy−
cję, gdzie pod pozorem nadawania ście−
żek dźwiękowych przemyca informacje
o ambitnym kinie.
Jeśli ogląda się po 400 filmów na rok, to
w końcu zaczyna się selekcja i wyszuki−
wanie mistrzów. Jego pole zaintereso−
wania zawęża się do kina azjatyckiego.
Mistrzem staje się Takeshi Kitano.
W pracy magisterskiej Szymon bada
kategorię tożsamości w cyberpunku, zja−
wisku kulturowym, jakie przyszło z Ja−
ponii. Podstawowym bohaterem tego
kierunku w kinie jest robot, który uzy−
skał świadomość. Pasjonat staje na sta−
nowisku naukowca i pyta o granice mię−
dzy istotą żywą a martwą, o opozycję cie−
lesności i mechanicznego korpusu.

Żywa postać
Odpowiedź wyznaczasz ty przez swój
indywidualny rozwój i wrażliwość.
Czym jest sztuka filmowa? Nie możesz
definiować, bo wtedy niczego byś nie
nakręcił. Film to nie operacja, polega−
jąca na udowadnianiu z góry założonej
tezy. Musisz być otwarty na świat. Za−
dawać mu pytania. Kręcisz i pytasz
jednocześnie o swój stosunek do rzeczy−
wistości. Nie odpowiadasz, tylko sta−
wiasz widza przed tym problemem.
Budujesz świat. On oddziałuje na od−
biorcę, jeśli jest wiarygodny. Zaczynasz
od wyboru kadru, który ma znaczenie.
On wyzwala całość. Jednak zanim za−
czniesz, musisz wiedzieć wszystko. Dla−
tego przesiadujesz na podwórku kamie−
nicy, by potem nakręcić na nim film.
Wymyślasz sobie dokument w Beskidzie
Niskim. Jedziesz tam, znasz ludzi. Na
miejscu okazuje się, że twój bohater ma

– Tak już masz ustawione DNA.
W szkole filmowej boisz się pytania

„dlaczego film?”. Tak jakby ktoś
zagadywał o imperatyw, który jest

w tobie. Na szczęście w filmówce nikt
tego nie robi, bo wszyscy są tacy sami –

twierdzi Szymon Jakubowski,
który reżyserię studiował na Śląsku.

Teraz kręci filmy. Czasem powraca
do rodzinnych Jadownik.

większą wiedzę niż ty. Zapominasz
o swoich wymysłach. Odrzucasz je, bo
mają za duży ciężar intelektualny.
To jak w powieści. Tworzysz świat i bo−
haterów, ale gdy są już wyraźni i na−
macalni, pozwalasz im funkcjonować
samodzielnie, usuwasz siebie na mar−
gines, żeby postać zaskakiwała, stała
się żywa i nieprzewidywalna.

Widz odpowiada
Po magisterium w 2002 roku Jakubow−
ski wyjeżdża do Katowic. Studiuje re−
żyserię z siedmioma osobami na roku.
Wszyscy, tak jak on, wcześniej skończy−
li inne studia. Żeby kręcić filmy, muszą
mieć przecież doświadczenie i coś do po−
wiedzenia. W końcu reżyser to trochę so−
cjolog, trochę psycholog, taki czuły ob−
serwator, który wie, co się dzieje obok.
Szkoła stanowi artystyczny poligon do−
świadczalny. Studenci patrzą nawzajem
na swoje pomysły. Sprawdzają, jakie
zgadzają się z ich wrażliwością. Szymon
na drugim roku kręci film. Siedem i pół
minuty oznacza pracę 35 osób i 15 tys. zł
kosztów. Jedna puszka taśmy to 3 mi−
nuty i 40 sekund. Jak się ma dziesięć

takich, to nad każdą sceną trzeba się
zastanowić pięć razy i zrobić wiele prób.
Nie ma miejsca na pomyłkę.
Debiut to historia trzech osób pod tytu−
łem „A ty?”: taksówkarza, wścibskiej ko−
biety wyrzucającej właśnie śmieci i star−
szej, egzaltowanej wdowy po przedwo−
jennym oficerze. Ta trójka opisuje na
posterunku policji to, co wydarzyło się
na klatce schodowej ich kamienicy od
momentu, gdy weszła tam młoda para
przywieziona przez kierowcę taksówki
na podwórze.
Odpowiedź widza na pytanie twórcy brzmi:
obiektywny punkt widzenia nie istnieje.

Ich zdaniem musisz być towarzyski!
Na pracę dyplomową Jakubowski krę−
ci 15−minutową etiudę „Bar na rogu”.
W głowie ma obraz „Nocne jastrzębie”
Amerykanina Edwarda Hoppera. Na
płótnie ze sterylnie czystymi, ostrymi
barwami trzy postacie: mężczyzny, ko−
biety i barmana, siedzących przy kon−
tuarze. Niby nic się między nimi nie
dzieje, ale emocje drgają gdzieś pomię−
dzy ludźmi i przenoszą się poza ramy
obrazu. Widz tylko domyśla się ich.

– Zawsze musisz
wiedzieć, kim jesteś,

wierzyć w to, co robisz

Ma pewność
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Szymon nie korzysta z gotowca. Jak za
każdym razem, sam pisze scenariusz
dla wybranego aktora. Eryk Lubos gra
w teatrze. Reżyserzy obsadzają go w ro−
lach żywiołowych, bo ma wygląd bokse−
ra. Natomiast student każe mu siąść
przy barze i grać niejako wbrew swojej
naturze. Bohater ma po prostu chcieć
odpocząć od wszystkiego, poszukać chwi−
li intymności i odosobnienia nad kuflem.
Bywalcy lokalu przeszkadzają, próbują
wciągnąć w przyjacielską rozmowę. Kie−
dy orientują się, że pasywność nowo−
przybyłego jest większa niż tkwiąca
w nich bierność, zaczynają go atakować.

Wiara w pewność siebie
Jako reżyser kierujesz pięćdziesięcio−
ma osobami. Musisz wiedzieć, kiedy na
plan przyjedzie aktor i gdzie ma stać
wazon. Twój błąd staje się błędem fil−
mu. Rzutuje na ostateczny efekt.
Jeżeli masz pomysł, to o nim myślisz,
nie śpisz, obudowujesz go jakimś
światem. Potem burzysz tę konstruk−
cję, by stał się ciekawszy. W ten spo−
sób tworzysz styl.
Nigdy nie przewidzisz, co zdarzy się
na planie. Twoja wiedza to tylko za−
rys. Pozwalasz „dziać się” scenom
i działać aktorom, montażyście, ope−
ratorowi. Mogą mieć swoje pomysły,
lepsze. Musisz im ufać, być otwartym
i polegać na współ−
pracownikach. Trze−
ba czekać na to, co ci
da świat. Radar na
ludzi jest stale włą−
czony. Widzisz, że
przed kamerą aktor
gra inaczej niż zwy−
kle. Okazuje się, że
ma chorą matkę.
Wpada w inny na−
strój. To staje się wi−
doczne na planie.
Wykorzystujesz ten
moment i każesz mu
tak właśnie odtwa−
rzać rolę.
Nie można wszystkie−
go wiedzieć. Liczy się
tu i teraz. Inaczej nie
ma frajdy i nic nie
może się wydarzyć.
Nie robisz złych fil−
mów, bo w każdy
wkładasz całe swoje
serce. Dajesz całego
siebie. Nie angażu−
jesz się z doskoku.
Giniesz, jeśli żyjesz tyl−
ko w jednej rzeczywi−
stości. Najważniejsze
jest przeżycie. Kreowa−

2001
* spektakl teatralny „Niebo – Ziemia”

2003
* scenariusz i reżyseria krótkometrażowego filmu
dokumentalnego „Coś dobrego…”
* „Wojna polsko−ruska” – scenariusz i reżyseria
fragmentu książki Doroty Masłowskiej na warszta−
tach plenerowych pod opieką Leszka Wosiewicza
* scenariusz i reżyseria krótkometrażowego filmu
fabularnego „Brzydula”

2004
* asystent reżysera w Teatrze Śląskim im. Stanisła−
wa Wyspiańskiego w Katowicach przy spektaklu
teatralnym „Najstarsza Profesja”
* scenariusz i reżyseria krótkometrażowych filmów
fabularnych „Skurcze” i „A ty?”
* asystent reżysera przy filmie dokumentalnym
„Zaczarowany świat Kazimierza Wiśniaka”
* scenariusz i reżyseria reklam telewizyjnych „Wy−
stawa chińskiej porcelany”, „Chłopskie jadło”
* reżyseria teledysku grupy Wu – Hae „Szelma”

2005
* scenariusz i reżyseria filmu krótkometrażowego
„Bar na rogu”, przedstawionego jako praca dyplo−
mowa na kierunku Reżyserii Filmowej i Telewizyj−
nej Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kie−
ślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
* montaż dokumentu telewizyjnego o konflikcie
rosyjsko−czeczeńskim „Dzień Zwycięstwa”

2006
* reżyseria teledysku grupy Decapitatted„Day 69”
* Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dzie−
dzinie filmu
* reżyseria trzech spotów reklamowych w ramach
kampanii społecznej propagującej segregowanie
śmieci w Małopolsce „Czysta akcja Kraków”
* asystent reżysera przy pełnometrażowym filmie
fabularnym w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego
„Sztuczki”
* początek realizacji zdjęć do filmu dokumentalne−
go pt. „Bank czasu” dofinansowanego przez Pol−
ski Instytut Sztuki Filmowej

2004 – 2006
* Praca przy programach realizowanych na zlece−
nie Telewizji Polskiej, Regionalnej „Trójki”: „Spe−
ed”, „Speed 2”, „Tatrzańskie opowieści”, „Niezła
jazda”, „Regiony kultury”, „Nowe miasto”

Nagrody:
* I miejsce w kategorii film fabularny i nagroda
publiczności za etiudę „A ty?” na Gliwickim Festi−
walu Filmów Niezależnych w 2004 roku
* Grand Prix III Ogólnopolskiego Festiwalu Fil−
mów Niezależnych w Opolu za „A ty?”
* III miejsce w konkursie studenckim za film „A ty?”
na V goEAST Festiwal w Wiesbaden w Niemczech
* Srebrna Iluzja za film „A ty?” na Ogólnopolskim
Festiwalu Filmów Niezależnych „Iluzje” w Szczecinie
* I miejsce w kategorii film fabularny i nagroda pu−
bliczności za etiudę „Bar na rogu” na tegorocznym
Festiwalu Kina Niezależnego „Repefene” w Rybniku

nie kolejnych światów sprawia przyjem−
ność. Zawsze musisz wiedzieć, kim je−
steś, wierzyć w to, co robisz.

Bank czasu
W ciągu dziesięciu wrześniowych dni
Szymon Jakubowski zrobił 2,5 tys. km,
jeżdżąc po całej Polsce. W tym roku za−
czyna kręcić dokument w Opolu. Pozna−
je bohaterów. Czworo ludzi ma się ze−
tknąć na planie na zasadzie związku
przyczynowo−skutkowego. Nie będzie
ich przedstawiał jak gości na przyję−
ciu. Opolanie tworzą „bank czasu”, au−
tentyczną ideę łączącą ludzi dobrych
w swoim fachu, którzy pragną swoimi
umiejętnościami dzielić się z innymi.
Pomysł polega na tym, iż np. dobry
mechanik samochodowy poświęca godzi−
nę na naprawę pojazdu kogoś, kto do−
brze włada angielskim. Gdy jego syn
dostanie dwóję, klient „obdarowany”
efektem 60 minut pracy odwdzięczy się
tym samym czasem, udzielając korepe−
tycji. Koncepcja działa już w Zielonej
Górze, Wrocławiu i Opolu dzięki osobom,
które mają czas, by spojrzeć na drugie−
go człowieka. O tym będzie film. Tytuł,
jakże by inaczej: „Bank czasu”.
Dla reżysera to już kolejny etap po fa−
zie debiutów i wysyłania taśm na fe−
stiwale studenckie. Wie, kim jest.

Iwona DOJKA

Dorobek
Szymona Jakubowskiego
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Podwórze śląskiej kamienicy to fragment świata
wykrojony z rzeczywistości dla ekipy filmu „A ty?”
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Do Brzeska zjechała twórców gromada,
Z czego mieścina jest bardzo rada!
Jesienny wietrzyk liście zawiewa
A literatów nachodzi potrzeba
Tworzenia wierszy, bo czas temu sprzyja.
Ja to określam – jesienna depresyja.

Rokrocznie udziela się Andrzej Grabowski,
Toż to literat wprost z Małopolski,
Dlatego imprezę tak to nazwano
Jesień Literacka – resztę dodano
Galicyjska – by określić obszar terytorium
Międzynarodowa – dla zmylenia audytorium

Tegoroczne spotkanie uświetniła rocznica
Powstania instytucji zwanej Książnica.
I choć sześćdziesiąt lat ma już na karku,
Jest ona większa od brzeskiego parku.
Bo nie powierzchnią tu wielkość mierzymy,
Lecz zawartością wiedzy, którą dostajemy.

Pani Maria Marek jest szefową placówki.
To ona rozpoczęła jesienne wierszówki.
Przywitała gości historią biblioteki miejskiej,
Po czym rozdała dyplomy dla tych prawie z Wiejskiej.
Chodzi oczywiście o władze miasta – gospodarza
Burmistrza, Starostę oraz Sekretarza.

Przyszły również panie z bibliotek powiatu,
aby podziękować szefowej za szerzenie światu
Miłości do książek i wiedzy najczystszej,
Za dbałość o język naszej mowy ojczystej.
Nie obyło się bez kwiatów, w końcu to rocznica.
Bo choć stara, to jara jest Brzeska Książnica.

A jeśli rocznica, bez życzeń się nie obyło.
Wszyscy stanęli równo – ilu gości przybyło.
Odśpiewano „Sto lat!” chyba ze trzy razy,
po czym powrócono do poważnej frazy.
Poruszano tematy dosyć aktualne:
Budowa biblioteki, wybory, spory ministerialne.

Nieco satyrycznie rozpoczął Grabowski,
Wyliczając zalety Brzeska i ludności,
W lekko krzywym zwierciadle wszystko ujmujący,
Bo według niego uśmiech jest oczyszczający.
Pana Boga za przykład poczucia humoru postawił,
Gdyż stwarzając poetów, nieźle się ubawił.

Skoro był Grabowski, musi być i Kwiatkowski,
Żeby było jasne – Cugow−Kwiatkowski.
„Bibliofileą” nazwał panią Marię,
W imieniu poetów wygłaszając arię
O korzeniach i miejscu, które zawsze czeka
Na zbłąkanego w świecie liryka−człowieka.

Trochę poważniej i jakby w innym tonie
Zabrzmiały głosy kobiece i jak delikatne dłonie
Złagodziły śmiechy, od świata oderwały,
Bo tak właśnie działają kobiece ideały.

W miłości i czułości utknęły z debiutem.
Co się stało ich niewątpliwym atutem.

Dagmara Mida pisze o miłości niebanalnej,
W której „samotność we dwoje boli najbardziej”.
Opowiada o babci i jej srebrnych włosach,
O wódce z muchami i o papierosach.
Joanna Dębiec o momentach niepowtarzalnych,
Myślach niedomyślonych i spojrzeniach niedokończonych.

Jolanta Nowak−Wenklarowa bajkami zabawia,
A zaraz potem o miłości rozprawia.
O tej jedynej na świecie, na zawsze,
Która wybacza wszystkie waśnie.
I z kobiecą troską Dorota Jaworska leczy
liściem jesiennym – „plastrem z Bożej apteki”.

Jeszcze na to ozwała się Anna Zalewska,
która napisała wiersz o bibliotece z Brzeska.
„Świat literatury otwiera swoje spichlerze”
Nie tylko dla tych, co mówią pacierze.
Bo choć to impreza świecka była,
zawitał i ksiądz kapelan Wacław Buryła.

Ale nie przyjechał tylko święcić lud brzeski,
lecz chciał mu przekazać wiersz niemal niebieski.
O pokorze i Bogu, o nieszczęściu człowieka,
Ale i o nadziei na to, co dobrego nas czeka.
O tym też zaśpiewał, recytując nie z książek
Przy dźwięku fortepianu Mateusz Pieniążek.

On poruszył temat wieczorem zapomniany.
Erotykę i miłość wplótł w klawiszy tony.
Kazimierz Ivosse rozczarował się człowieczeństwem,
Pustą bliskością, która staje się przekleństwem,
A „porozumienie ma to do siebie,
Że ty rozumiesz wszystkich, ale nikt (...) ciebie”.

Romuald Mieczkowski z wileńską polszczyzną
Zauroczył wszystkich miłością ojczystą.
Już nie chodzi o patriotyzm, proszę mi wybaczyć,
lecz szacunek do języka umiał zaznaczyć.
„Ile języków musisz uszanować, mówiąc jedno polskie słowo”?
Tego chyba wszyscy musimy nauczyć się na nowo...

Stefan Jurkowski przyjechał ze stolicy.
Wierszy nie pamiętam – wybaczcie lirycy.
Ale zauroczył mnie sąsiad, co ze Lwowa przybył.
Stanisław Szewczenko – polskie słowa dobył.
Ukraińskim językiem wyleciały komary,
Które były tylko cieniem miłosnej mary.

By dopełnić międzynarodowości imprezy w MOK−u
Zjawił się z Wietnamu (jeździ pewnie do domu raz w roku)
Lam Oaun My – tak się podobno to pisze.
Po wietnamsku zaśpiewał dźwięczną mową lirykę
O smutku liścia jesiennego, który spada,
Zostawiając niewiadomą uczuć – to zasada.

Było kilku innych gości, którzy wystąpili,
lecz w pamięci mojej troszkę mniej utkwili.
Proszę o wybaczenie – tak się wydarzyło,
ale nie pominę zespołu, co raz się zdarzyło
nazwać go Ostatnią Wieczerzą w Karczmie Przeznaczonej
do Rozbiórki – choć długiej nazwie, chyba nie chybionej.

I wieczerza poezji literackiej jesieni
opatrzona była przepięknymi pieśniami.
Markowi Grechucie także hołd oddano,
zadając pytanie, które pozostało.
Gdzie „wiara w złotą jesień? Czy życie na pewno uszło ze słów?”,
skoro dla poetów nadal „pali się fajka nocy, płoną węgielki słów”.

Karina GAWEŁ

Poezją o poezji

Wierszobranie tego roku bardzo obfite. Słowa płynnie układają się
w wersy nawet tym, którzy na co dzień prozą się posługują. Relacja
z koncertu galowego XVI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni
Literackiej powstała w mowie poetów. Tych zaś 18 października
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury były trzy dziesiątki.
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ENTUZJAŚCI MOTORÓW z Krakowa, Nowego Sącza, Myślenic, Tarnowa, Bochni,
Brzeska i okolic zakończyli sezon na pl. Kazimierza Wielkiego. 9 września było ich
tam około osiemdziesięciu. – Pokazaliśmy, że motocykliści to nie „dawcy organów”,
ale normalni użytkownicy dróg – komentuje Mateusz Turski, zawiadujący całością
pokazu z mikrofonem w ręku. Imprezę pod patronatem Burmistrza Brzeska zorgani−
zowała Grupa Brzeska, przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miej−
skiego. Uczestnicy wzięli udział w kilku konkursach: w slalomie z jajkiem na łyżce
bądź z kubkiem wody, przepychaniu pustego kega, powolnej jeździe oraz chwytaniu
wiszącej kiełbasy przez pasażera. Kolejnej imprezy można się spodziewać na wiosnę,
kiedy rozpocznie się nowy sezon. (d)

BLISKOŚĆ NAUCZYCIELSKIEGO
ŚWIĘTA zainspirowała do wystawy prac
pedagogów w Miejskim Ośrodku Kultury.
Zbiór haftów, obrazów, rysunków i fotogra−
fii swój wernisaż miał 12 października.
Helena Jewuła, nowy prezes brzeskiego
oddziału ZNP, zapowiedziała cykl imprez
kulturalnych pod patronatem związku.
Hafty krzyżykowe Anny Smulskiej,
Bogumiły Styrny i Anny Konstanty od−
woływały się do sielankowych pejzaży,
niewyszukanej ornamentyki lub stano−
wiły kopie barwnych dzieł Wyspiańskie−
go i van Gogha. Marta Gardziel poka−
zała się jako autorka bardzo subtelna
i kobieca. Natomiast Adela Ściebor sze−
rokimi pociągnięciami pędzla oraz zabru−
dzonymi kolorami wywoływała niepokój
i poczucie niemocy w zmienianiu świata.
Bukiety Bogumiły Put uciekały od re−
alizmu w przedłużonych do nieskończo−
ności liniach łodyg.
Anna Zięba wykazała się zamiłowaniem
do czystego koloru, przyciągającego mi−
mowolnie oczy widza. Z kształtów i barw
stworzyła kompozycje o wyważonych pro−
porcjach. Jej pejzaże i przedmioty stro−
niły od dosłowności i tworzyły czysto es−
tetyczną grę form.
Miło zaskoczyła Joanna Maderska,
wydobywając w kolorowych fotografiach
rytm rzeczywistości. W monochromatycz−
nych wizerunkach drewnianych domów
z Zakliczyna, dzwonnicy w Strzelcach
Wielkich, kościoła w Tymowej i czchow−
skiej baszty zadziwiła nałożeniem zdjęć
na papier czerpany, przywołując tym sa−
mym refleksję o upływie czasu i nieuchron−
ności przemijania.  (i)

Sacrum i profanum

DWIE CZĘŚCI I DWIE PRZECIW−
STAWNE TONACJE złożyły się na
koncert poświęcony Janowi Pawłowi II
15 października w Miejskim Ośrodku
Kultury. Miejscowa grupa wokalno−mu−
zyczna zaśpiewała wprawdzie pieśń
z ostatniej pielgrzymki Benedykta XVI
„Nie lękajcie się, ja jestem z wami”, ale
słowa wydawały się odnosić do jego po−
przednika. W zgoła świeckiej przestrze−
ni – byłej sali ratuszowej – powstał na−
gle kościół niematerialny, powołany na
czas wybrzmienia dźwięków. Bocheński
Chór Kameralny pod kierunkiem Macie−
ja Kozłowskiego od początkowej „Gau−
de Mater Polonia” do końcowego fragmen−
tu „Requiem” Mozarta nie opuszczał po−
ziomu dostojnej klasyki. Popularny
repertuar wybrany przez dyrygent chóru
„Bel Canto” z Jordanowa Ksenię Miś−
kiewicz nie wywołał estetycznego zgrzy−
tu. Przywołujące radość, nadzieję i miłość
angielskie piosenki, ludowa, kubańska
„Guantanamera” i zuluskie utwory prze−
niosły słuchaczy do kipiącej spontanicz−
nością i entuzjazmem atmosfery spotkań
Jana Pawła II z młodzieżą. Nic więc dziw−
nego, że wieczór zakończył „chór sponta−

niczny”. Wszyscy bez wyjątku zaśpiewa−
li „Barkę”, bo „Gdzie dwaj lub trzej zgro−
madzeni są w imię moje, tam ja jestem
pośród nich.” (Mt 18,20) (d)

Już za pierwszym razem motocyklistom z Brzeska udało się ściągnąć wielu
uczestników zakończenia sezonu
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Malują po lekcjach

Listopad to miesiąc muzyki.
W MOK−u szykują się koncerty.
17 października w kinie „Bał−
tyk” dla młodzieży zagrają: Dzi−
ka Kiszka z Tarnowa, Skafan−
der z Bochni i jedna z lokalnych
grup. Dyr. Ośrodka Małgorza−
ta Cuber na 9 października,
o 18.00 zapowiada także występ
muzyczny z okazji rocznicy od−
zyskania niepodległości. Na po−
czątku miesiąca w sali wysta−
wowej możemy spodziewać się
ekspozycji malarstwa Antoni−
ny Radziędy, nauczycielki Gim−
nazjum nr 2 w Brzesku.    (D)

Notatnik
kulturalny

Pierwszy taki zjazd

Bocheński Chór Kameralny przyciąga
także brzeszczan. Na zdjęciu Iwona

Mikołajek (pierwsza z prawej)
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W PIERWSZEJ EDYCJI Pucharu Pol−
ski w Warszawie, 7 i 8 października,
w dwuboju i trójboju nowoczesnym klub
reprezentowało dwóch zawodników.
Paweł Malik zajął szesnastą pozycję
w dwuboju. Niestety, otrzymał 40 punk−
tów karnych za nieprzepisowe opuszcze−
nie niecki basenu i uplasował się na 25.
miejscu. Mimo to zdołał poprawić rekor−
dy życiowe w biegu o 11 sek. i w pływa−
niu o 4 sek. W trójboju Sergiusz Sorys
zakończył zawody na czwartym miejscu.
W strzelaniu uzyskał rewelacyjny wynik
184 punktów. Jeśli utrzyma w pozosta−
łych edycjach pucharowych co najmniej
czwartą lokatę, zostanie powołany do
kadry narodowej i będzie reprezentował
Polskę w mistrzostwach Europy.

12 CZTEROOSOBOWYCH DRUŻYN
uczestniczyło w pierwszej edycji Młodzie−
żowej Ligi Strzeleckiej na wyremontowa−
nej rok temu strzelnicy LOK w Brzesku.
Regulamin przewidywał, że w drużynie
dwóch zawodników strzela z broni krót−
kiej, a dwóch z karabinka pneumatycz−
nego. Silną reprezentację wystawiła sek−
cja strzelecka LOK w Bielczy, Klub Spor−
towy „Wiking” oraz drużyny z ZSP nr 2
i Gimnazjum nr 2 w Brzesku. W klasyfi−
kacji drużynowej zwyciężył zespół Vikto−
rii Bielcza. Kolejne miejsca zajęły: Zie−
lonka I oraz KS Wiking I. Najlepszym
strzelcem w kategorii pistolet pneuma−
tyczny okazał się Dariusz Szawernoga
(szkoły ponadgimnazjalne) i Sergiusz
Sorys (gimnazjum). W gronie strzelców
z karabinka pneumatycznego wyróżniły
się: Lucyna Zelek (szkoły ponadgim−
nazjalne) oraz Oskar Triszewski (gim−
nazjum). Zwycięzcy odebrali nagrody
3 października z rąk burmistrza Jana
Musiała i prezesa LOK Mariana
Lamberta.

O DUŻYM SUKCESIE mogą mówić
młodzi „Wikingowie”, którzy z Między−
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików
w Mini−Dwuboju Nowoczesnym przy−
wieźli aż 6 medali. W swojej kategorii
złote medale wywalczyli Krystian Ba−
łabuch, Inez Machowska oraz Woj−
ciech Wojdak. Srebrny krążek zdobył
Kamil Zych. Brązowe medale przypa−
dły Andżelice Jeziorek oraz Marci−
nowi Michcie. Sportowcy trenują pły−
wanie pod okiem Marcina Kacera. Za−
wodnicy ze szkół podstawowych
województwa małopolskiego i podkar−
packiego rywalizowali w biegu na 600 m
oraz w pływaniu stylem dowolnym na
dystansie 50 m.

Sukcesy Wikinga

WYNIKI WALK – KADECI

54 kg: Mateusz Ptasiński – Krzysztof Zawada (obaj Magic Boxing) 2:1
63 kg: Konrad Sarad (Pałac Młodziezy) – Damian Zagórski (Morsy) 2:1

WYNIKI WALK – JUNIORZY

64 kg: Piotr Góra (Morsy) – Łukasz Kwiek (Pałac Młodzieży) 3:0
69 kg: Adrian Ozymko (Wisła) – Arkadiusz Michalik (Golden Team) rsc w I rundzie
69 kg: Piotr Michalik (Wisła) – Paweł Wójcik (UKS Boxing) 3:0
75 kg: Łukasz Bulsa (Morsy) – Piotr Półchłopek (Wisłok) 2:1
81 kg Radosław Czaja (Górnik) – Tomasz Wach (UKS Boxing) rsc w I rundzie
80 kg Radosław Ślęzak (Magic Boxing) – Bartosz Klaja (Wisła) 3:1

PRZEZ DWA DNI hala ZSP nr 1
w BRZESKU była areną strefowych eli−
minacji bokserskiego Pucharu Polski
kadetów i juniorów, reprezentujących
siedem klubów Małopolski i Podkarpa−
cia: Wisłę Kraków, Wandę Kraków,
UKS Boxing Nowa Huta, Górnika Wie−
liczka, Pałac Młodzieży Tarnów, Mor−
sów Dębica, Sądecki Klub Bokserski
„Golden Team” oraz Wisłokę Rzeszów.
Organizatorem turnieju był brzeski
klub bokserski „Magic Boxing”.
Wśród gości spotkaliśmy na widowni
m.in. dawnych wybitnych mistrzów bok−
su, ze Stanisławem Draganem – brą−
zowym medalistą igrzysk olimpijskich
w Meksyku w 1968 roku oraz Lucja−
nem Słowakiewiczem – medalistą
mistrzostw Europy w 1965 roku.
Poziom walk – co podkreślali wszyscy
– był wysoki, a pojedynki zacięte.
– W pierwszym dniu zawodów nie było
żadnych nokautów, ani walk zakończo−
nych przed czasem. Świadczy to o do−

brej kondycji zawodników – oceniał
sędzia Rafał Komar.
Nie zawiódł faworyt, 17−letni Rado−
sław Ślęzak, który przepustkę do fi−
nałowego turnieju o Puchar Polski wy−
walczył, zwyciężając niezwykle twarde−
go Bartosza Klaję z krakowskiej
Wisły.
Dodatkową atrakcją były dwie walki
towarzyskie. Na ringu starli się Mate−
usz Rzepka z Tarnowa z Jakubem
Tokarzem (Golden Team). Zwyciężył
jednogłośnie na punkty Tokarz. Sporo
emocji dostarczył też pojedynek Piotra
Franczyka i Pawła Folmera z „Magic
Boxing”. Po trzech zaciętych rundach zwy−
ciężył uczestnik turnieju w Norymber−
dze, 25−letni Franczyk.
Zawody odbyły się dzięki wsparciu Sta−
rostwa Powiatowego, Urzędu Miejskie−
go, Brzeskiej Witryny Internetowej oraz
firm Bekir i Metakol.

Karina GAWEŁ

Walki pod okiem mistrzów

Piotr Franczyk i Paweł Folmer wystąpili w barwach jednego klubu
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PIŁKA NOŻNA – III LIGA
30.09
OKS – AVIA Świdnik 0−0
OKOCIMSKI: Palej – Stanula, Weinar, Ja−
gła (53 Atanasković), Bizoń – Wawryka,
Kostecki (83 Drużkowski), Metz, Matras
(63 Karwat) – Imiołek (66 Kozieł), Policht.

6.10
GÓRNIK Wieliczka – OKS 0−2 (0−0)
Bramki: Policht, Karwat
OKOCIMSKI: Palej – Stanula, Weinar, Ata−
nasković, Bizoń – Wawryka, Metz (81 Ogar)
Kostecki, Matras (63 Karwat) – Imiołek (70
Kozieł), Policht.

14.10
OKS – WISŁA II Kraków 1−1 (1−0)
Bramka dla OKS: Policht
OKOCIMSKI: Palej – Stanula, Weinar,
Jagła (15 Atanasković), Bizoń – Wawry−
ka, Kostecki, Metz (71 Kozieł), Matras
(62 Karwat) – Policht, Imiołek.

21.10
SANDECJA N. Sącz – OKS 1−1 (0−0)
Bramka dla OKS: Karwat
OKOCIMSKI: Palej – Stanula, Weinar, Ata−
nasković, Bizoń – Wawryka, Kostecki, Ko−
zieł, Matras (69 Karwat) – Policht, Imiołek.
Po 14 kolejkach Okocimski z dorobkiem 17
punktów zajmował 10. miejsce w tabeli.

7 PAŹDZIERNIKA pasjonaci rowerów górskich zgro−
madzili się w lesie szczepanowskim, aby walczyć
o mistrzostwo gminy Brzesko. Organizatorem za−
wodów był Katolicki Klub Sportowy Olimp. Każdy
z uczestników miał do pokonania dystans 1500 m.
Rowerzyści rozpoczynali wyścig pojedynczo, ru−
szając z linii startu w odstępach minutowych. Naj−
szybszy był zawodnik z klubu Olimp, Łukasz Patul−
ski, który na pokonanie pętli potrzebował 2 min 44 s.
W kategorii chłopców od 3 do 6 lat zwyciężyli kolej−
no: Norbert Serwin, Eryk Janicki, Mikołaj Sarlej;
w grupie dziewcząt: Anna Pacura, Julia Dadej, Anna
Pieta; wśród chłopców od 7 do 10 lat: Dominik
Serwin, Jan Kozmiński, Marek Ostręga; w katego−
rii dziewcząt: Hanna Zemanek, Maria Dadej, Ane−
ta Miłek; spośród 11– i 12−letnich chłopców: Bar−
tłomiej Pudełek, Kamil Woda, Piotr Dadej, a w gru−
pie dziewcząt: Natalia Świątkowska. Jako młodzicy
prym wiedli: Łukasz Patulski, Adrian Stanuszek,
Grzegorz Pacura oraz Mirosława Cisak, natomiast
w kategorii junior: Artur Simon, Dominik Koczwa−
ra i Mateusz Solnicki. W grupie juniorów starszych
czołowe miejsca zajęli: Marcin Glapka, Tomasz Na−
walaniec i Paweł Bełda. W kategorii open, powy−
żej 19 lat najlepsi byli: Wojciech Nawalaniec, Bo−
gusław Gołębiewicz i Adrian Barnaś. (AP)

Górski start

Gra po faulu

PIŁKARSKI SEZON III LIGI dobiega
końca. O ile kibice na początku rozgry−
wek byli pełni niepokoju o losy drużyny
na trzecioligowym froncie, o tyle po ostat−
nich spotkaniach mogą patrzyć śmiało
w przyszłość swojego klubu. Przełomo−
wym momentem była pucharowa kon−
frontacja z Wisłą Płock, po której Oko−
cimski nie przegrał meczu, notując trzy
zwycięstwa oraz taką samą liczbę remi−
sów. Należy odnotować, że „biało−zielo−
ni” w tych sześciu konfrontacjach stracili
zaledwie dwa gole. W klasyfikacji najlep−
szych strzelców z siedmioma trafieniami
prowadzi Rafał Policht.
Po spotkaniu z Avią Świdnik „Piwoszom”
przyszło grać na wyjeździe z nieźle ra−
dzącym sobie w tym sezonie Górnikiem
Wieliczka. Okocimski nie ma już proble−
mów ze zdobywaniem punktów na ob−
cych boiskach i po bramkach Polichta oraz
Karwata, wygrał 2−0. W kolejnym meczu
brzeszczanie zmierzyli się  z rezerwami
krakowskiej Wisły. Już w 2. minucie pił−
kę w siatce umieścił niezawodny Policht.
Niestety, gol uśpił gospodarzy, którzy

oddali inicjatywę przyjezdnym i po tra−
fieniu Jacka w 67. minucie spotkanie za−
kończyło się sprawiedliwym podziałem
punktów.
Pierwsza połowa pojedynku z Sandecją to
festiwal niewykorzystanych sytuacji bram−
kowych. Druga odsłona meczu to niepod−
ważalna dominacja Okocimskiego, który
powinien objąć prowadzenie, gdyby nie
świetne interwencje bramkarza gospoda−
rzy. Sędzia w 90. minucie odgwizdał rzut
karny dla sądeckiej drużyny, który pew−
nie na bramkę zamienił doświadczony
kapitan sądeczan Świerad. Jednak tego
dnia „Piwosze” mieli szczęście. W doliczo−
nym czasie gry po faulu Polańskiego na
Karwacie, arbiter ponownie wskazał na
„wapno”, „jedenastkę” wykonywał Policht,
który trafił w słupek, a do odbitej piłki
dobiegł Karwat i umieścił ją w bramce.
Wprawdzie do końca rundy pozostał tyl−
ko jeden mecz z Orlętami Radzyń Podla−
ski, jednak śmiało można powiedzieć, że
piłkarze z Brzeska po zapłaceniu „fryco−
wego” na początku sezonu grają tak, jak
wymagają tego od nich kibice. (kr)

Od 6 do 67..

„CAŁA POLSKA BIEGA” – pod takim hasłem odbywały się w całym kraju biegi
uliczne. W Brzesku organizatorem imprezy był Urząd Miejski, a patronat objął bur−
mistrz Jan Musiał. Przedsięwzięcie wsparło Stowarzyszenie Kulturalno−Sportowe
z Jadownik oraz propagator biegów masowych Stanisław Kita. Na starcie stanęło
152 zawodników, którzy chcieli zmierzyć się na 4,5 kilometrowej trasie. Najmłodsza
była 6−letnia Ania Pacura, a najstarszy Stanisław Kita (67 lat).

SZKOŁY PODSTAWOWE: dziewczęta – 1. Patrycja Hudy (SP nr 2 w Jadownikach), 2. Róża
Małajowicz (SP nr 3 w Brzesku), 3. Agata Twardowska (SP nr 2 w Brzesku); chłopcy – 1. Filip
Ptasiński (SP nr 2 w Brzesku), 2. Kamil Pytel (SP nr 2 w Jadownikach), 3. Kamil Kurtyka (SP
nr 1 w Jadownikach). GIMNAZJA: dziewczęta – 1. Inga Płachta, 2. Katarzyna Kozub (PG nr 1
w Brzesku), 3. Natalia Kurtyka (PG w Jadownikach); chłopcy – 1. Dawid Curyło, 2. Mirosław
Dadej (PG w Jadownikach), 3. Grzegorz Pacura (PG nr 2 w Brzesku). SZKOŁY PONADGIMNA−
ZJALNE: dziewczęta – 1. Patrycja Synowiec, 2. Aleksandra Słowik, 3. Iwona Szewczyk (wszystkie
ZSP nr 1 w Brzesku); chłopcy – 1. Maksymilian Bartusiak (ZSP nr 1), 2. Michał Przybyło (ZSP
nr 2), Maciej Piekarz (ZSP nr 1). SENIORKI: 1. Monika Baran, 2. Małgorzata Sajdak, 3.
Barbara Sztyller. SENIORZY: 1. Marcin Topolski, 2. Krzysztof Wojtal, 3. Krzysztof Kukułka.

Każdy mógł wziąć udział.
W tym biegu liczyły się chęci

fot. M. Kotfis
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Młodzi ludzie mają jakiś wybór. Mogą
siedzieć w domu przed komputerem lub
zrobić coś innego, niekonwencjonalnego.
– Staramy się w nasze spektakle wpla−
tać pewne symbole. Uważny widz bez
wątpienia to zauważy. Może jednak w róż−
ny sposób je interpretować. Pokazujemy,
że jest alternatywa. Nie dajemy jasnej
odpowiedzi na pytanie: „Co mam zrobić
ze swoim życiem?”, ale skłaniamy do
myślenia, szukania – twierdzi Jan Wa−
resiak, opiekun zespołu.

Ognista akademia
Dziewczyny opowiadają, jaka to frajda,
a zarazem mordęga ćwiczyć z ogniem.
– Ostatnio mam poprzecierane ręce od ma−
chania. Dużo ćwiczymy – mówi Magda.
– Jednak już po pierwszym występie spo−
tkałam się z uznaniem i podziwem ludzi.
Głównie znajomi mówili, że taki projekt
to coś fajnego – uśmiecha się.
Udział w występach to próba własnej
wytrzymałości. Na pierwszy rzut oka wi−
dać, że taniec dobrze wpływa na koordy−
nację ruchową. Szczególnie nadgarstki są
świetnie wyćwiczone. Na treningach rzadko
pojawia się ogień ze względu na bezpie−
czeństwo. Nocne pokazy budzą u widzów
wątpliwości: – Kolega zapytał ostatnio, czy
my tam faktycznie mamy prawdziwy

Płonący tancerze

„Dzieci Ognia” ze Szczepanowa ćwiczą obok remizy strażackiej. Kilka minut przed godziną
piętnastą w miejscu prób zjawia się osiemnastu członków grupy. Przychodzą też okoliczni
mieszkańcy. W pobliżu przystaje mały chłopiec. Urwis od zawsze. Podchodzi mała dziewczynka
ze skakanką i wymachuje nią, jakby chciała pokazać, że też potrafi się ruszać jak starsi koledzy.

ogień, czy to jest jakaś atrapa – śmieje
się Andrzej Urban, główny trener.
Skąd pomysł na projekt właśnie w Szcze−
panowie? – Kiedyś widziałem występ jed−
nej dziewczyny. Tańczyła z ogniem. Kom−
pletnie mnie to zachwyciło. Od razu wie−
działem, kto poprowadzi grupę.
Powiedziałem Andrzejowi, który jest na−
uczycielem tańca oraz ratownikiem na
brzeskim basenie: „Słuchaj, będziesz
uczył ludzi tańczyć z ogniem”. Andrzej
uśmiechnął się i odpowiedział zdziwiony:
„Co?!” I tak się to zaczęło. Jesienią 2005
roku nasz projekt „Akademia Tańca –
Dzieci Ognia” został zaakceptowany przez
warszawską Fundację Rozwoju Filantro−
pii – wspomina Waresiak.

Pogańskie smoluchy
Sprzęt do treningów to łańcuchy zakoń−
czone zrolowanym kocem gaśniczym, na−
sączonym substancją łatwopalną, tzw. poi
oraz kije. Magda i Angelika korzystają
ze specjalnych płonących wachlarzy.
Większość przedmiotów wykonali samo−
dzielnie członkowie grupy. Nasączone ole−
jem opałowym narzędzia bardzo brudzą.
Z czarnym nosem, umazanym przez tre−
nera prezentującego mi narzędzia pracy
grupy, wyglądam jak pogański smoluch.
Taniec z ogniem wywodzi się od plemie−

nia Maori żyjącego w Nowej Zelandii. Ko−
biety zajmowały się tam tkactwem.
W chwilach wolnych od pracy doskonali−
ły swoje umiejętności w dość nietypowy
sposób. Kręciły kamieniami zaczepiony−
mi na sznurkach. W czasie ćwiczeń pra−
cowały im nadgarstki, czyli to, co jest
najbardziej potrzebne do zajęć manual−
nych. Po pewnym czasie zauważyły, że
ich ciało w trakcie machania wprawia się
w taniec. Zaczęły wykorzystywać swoje
możliwości w różnego rodzaju obrzędach.
Mężczyźni widząc, jak na kobiecą sylwet−
kę i zręczność wpływa ów rodzaj ćwiczeń,
sami zaczęli używać takich przyrządów,
aby poprawić swoją kondycję ruchową.
Sczepanowskie „Dzieci Ognia” to najwięk−
szy tego typu projekt w Polsce. Grupa się
rozwija. Jest zespołem otwartym na lu−
dzi. Andrzej wymyśla nowe figury. – Na
razie oswajaliśmy się z ogniem i sprzę−
tem. Teraz będziemy stawiać na dyna−
mikę – zapowiada. Planuje warsztaty dla
osób, które chciałyby tańczyć.

Magdalena Socha
tańczy z ognistym
wachlarzem

Na początek skarpetki z piłeczkami
Jeśli ktoś chce ćwiczyć, musi najpierw
nauczyć się machać kijem z piłkami te−
nisowymi. Początki z ogniem są dla no−
wicjuszy zbyt niebezpieczne. Ruchy z ob−
ciążonym łańcuchem wymagają wysiłku
wszystkich mięśni, wzmacniają koordy−
nację ruchową. Wiem coś na ten temat,
bo próbowałam machać jednocześnie
w różne strony dwiema skarpetami z pi−
łeczkami tenisowymi w środku.

Gabriela SMULSKA

Nocne ewolucje
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