


�

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY listopad 2007

Frekwencja wyborcza w gminie 
była niewiele niższa od krajowej 
i wyniosła 53,23 proc. Miesz-

kańcy preferowali PO i PiS, obdarzając 
obie partie odpowiednio 6 296 i 6 594 
głosami. LiD uzyskał poparcie 919 
osób, a PSL – 766. Polityczne sympatie 
przełożyły się na typowanie nazwisk. 
Jan Musiał otrzymał 4 422, a Edward 
Czesak 4 417 głosów. Zupełnie inaczej 
proporcje ukształtowały się w całym 
okręgu tarnowskim obejmującym po-
wiat brzeski, bocheński, dąbrowski, 
proszowicki, tarnowski i wielicki. Tam 
reprezentant PiS-u otrzymał poparcie 
17 944 głosujących, a kandydat PO – 
7 705. Inna przedstawicielka Brzeska 
na liście PO, Katarzyna Pacewicz-
Pyrek, dostała 1 493 głosów.
Ziemię tarnowską reprezentować będzie 
w sejmie dziewięciu posłów – pięciu 
z PiS, trzech z PO i jeden z PSL.
Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym mandatu sejmowego nie 
można łączyć z funkcją burmistrza. 
W tej sytuacji 31 października Rada 
Miejska orzekła wygaśnięcie mandatu 

wybory

Brzesko
ma dwóch posłów!

21 października wyborcy zadecydowali, iż do Sejmu desygnują burmistrza Jana Musiała, 
którego na swoją listę zaprosiła Platforma Obywatelska, oraz przedłużyli mandat Edwardowi 
Czesakowi z Prawa i Sprawiedliwości.

Tak głosowaliśmy na zwycięzców
Siedziba obwodu wyborczego Jan Musiał Edward Czesak
Miejski Ośrodek Kultury 384 319
Spółdzielnia Mieszkaniowa 284 194
Cech Małych i Średnich Przedsiębiorców 287 225
Szkoła Podstawowa nr 3 411 335
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 379 332
Gimnazjum nr 1 262 249
TKKF „Sokół” 266 152
Szkoła Podstawowa nr 2 537 359
Jasień 250 342
Poręba Spytkowska 165 221
Okocim 229 149
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadownikach 227 290
Gimnazjum w Jadownikach 210 330
Mokrzyska 254 417
Bucze 94 198
Sterkowiec 73 101
Szczepanów 103 198
SP ZOZ 7 6
Razem 4 422 4 417

Wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, oddając na 
mnie głos w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej, wyrażam 
ogromną wdzięczność. Dziękuję osobom wspierającym 

moją kampanię wyborczą – przyjaciołom, bliskim i licznej grupie 
oddanych wolontariuszy. Bez Waszych głosów, pełnej poświęcenia 
pracy i wszelkiej pomocy mój sukces wyborczy nie byłby możliwy. 
To nasze wspólne zwycięstwo. Serdecznie dziękuję!
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem Mieszkańców 
Gminy Brzesko, którą miałem zaszczyt i satysfakcję kierować 
przez ostatnie dziewięć lat. Dzięki Wam oraz moim oddanym 
współpracownikom w Urzędzie Miejskim tak efektywnie udawało 
się zmieniać oblicze naszej małej Ojczyzny.
W tym czasie starałem się najlepiej jak potrafiłem, by nie zawieść 
Waszych oczekiwań. Teraz jako poseł także zrobię wszystko, żeby 
spełniały się marzenia. Wsłuchując się jeszcze wnikliwiej niż 
dotychczas w Wasze postulaty i sugestie, nie ustanę w wysiłkach 
zmierzających do tego, by wszystkim żyło się lepiej.

Jan Musiał
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej

Jana Musiała. W terminie do 90 dni 
Brzesko musi wybrać nowego włodarza 
gminy. Do chwili objęcia urzędu przez 

nowego burmistrza jego kompetencje 
sprawować będzie osoba wyznaczona 
przez Prezesa Rady Ministrów.    (D)
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Na okładce:

Jak Jan Musiał i Edward Czesak
pomogą Brzesku w parlamencie?

Fot. arch i M. Targosz

Brzesko wysłało do sejmu ludzi z przeciwnych stron zarysowanej w War-
szawie barykady. Dzięki temu gmina ma pełną reprezentację. Zadowoleni 
czują się zarówno zwolennicy niewidzialnej ręki rynku i liberałowie, jak 

i zapiekli konserwatyści, entuzjaści państwa opiekuńczego. Mimo to stwier-
dzenie, że głosiciele wszelkich opcji politycznych zyskali przedstawicieli byłoby 
nadużyciem. Podobnie jak popadanie w zachwyt. Nie dorównaliśmy przecież do 
średniej krajowej frekwencji. Wciąż górują rozparci w fotelach sybaryci i tacy, 
którym wyborcza rozgrywka jest najzupełniej obojętna. Ich dominacja zadziwia 
w społeczności tak aktywnej w organizacjach pozarządowych, jednocześnie jed-
nak stanowi dobitną przestrogę – w Brzesku jest jeszcze wiele do zrobienia, by 
wyrwać mieszkańców z marazmu.

Być może do przełamania owej postawy dojdzie, bo w sejmie szykuje się 
spektakl nieustannego rozliczania większości przez opozycyjną mniejszość. 

Obecność przeciwników w każdej zbiorowości zmusza do nieustannego kory-
gowania błędów i pilnego zważania na każdy krok. W demokracji to sytuacja 
nader pożądana. Brak opozycji byłby klęską tego najlepszego z dotychczas 
wymyślonych ustrojów.
Nad dyskusją wisi jednak groźba jej zwyrodnienia i przekształcenia w przerzu-
canie się sloganami w nadziei na zdobycie poklasku publiki. Taka sytuacja to 
nie lada sprawdzian dla obu parlamentarnych reprezentantów Brzeska. Jeśli 
pogrążą się w politykierstwie, nie starczy im czasu i energii na działania na rzecz 
lokalnej społeczności, a na to przecież liczymy wszyscy. Gdy nie zdobędą się na 
zasypanie przepaści i nie wzniosą ponad zakreślone przez partyjną wierchuszkę 
podziały, nie będą mogli zjednoczyć swych wysiłków, by gmina przemawiała 
przez nich głosem zdwojonym. Zwielokrotniona udziałem obu posłów siła prze-
bicia i solidarne lobbowanie za Brzeskiem jest wszak nieodzowne, gdy zapali 
się zielone światło i lokalne samorządy ruszą do wyścigu o dotacje. A unijne 
rozdawnictwo na lata 2007-2013 może osiągnąć w skali kraju poziom aż 60 mld 
euro, czyli ok. 240 mld zł!

Akcja sejmowego spektaklu może więc rozwinąć się na kilka sposobów: każdy 
z posłów zadziała na własną rękę bądź zjednoczą siły i zaczną walczyć o dobro 

gminy lub też zorganizują nam pasjonujące rozgrywki na oświadczenia prasowe 
i wzajemne wytykanie sobie prawdziwych lub zmyślonych błędów. Ewentualne 
pozytywne skutki w pierwszym wypadku będą zapewne mniejsze niż przy wyborze 
rozwiązania drugiego. Gdy zwycięży koncepcja trzecia… Cóż, dyskusja okaże się 
pasjonująco gorąca, ale bezowocna.
Tylko od brzeskich parlamentarzystów zależy, jak wykorzystają mandaty i zaufa-
nie, które otrzymali. Jeśli ich rywalizacja będzie toczonym zgodnie z zasadami 
fair play pojedynkiem na skuteczność, to bardzo możliwe, iż mecz zakończy się 
przejściem kibiców na jedną stronę. Gdyby zaś zdecydowali się na współdziałanie, 
zyskają obaj. A najwięcej Brzesko.

Iwona Dojka

Co ugrają
posłowie?
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Zaskoczył Pana wynik wyborów?
– Mile! Start w wyborach do parlamen-
tu był wielkim wyzwaniem. Miałem 
nadzieję i jednocześnie przeczucie, że 
jako trzeci z kandydatów PO dołączę 
do reprezentacji okręgu tarnowskiego 
w sejmie. Nawet w czasie ogłoszenia 
wyników konkursu na najlepszego 
sołtysa Małopolski zażartowałem do 
Aleksandra Grada i Urszuli Augu-
styn, że w ich towarzystwie chętnie 
bym się widział. Pani Augustyn wy-
pomniała mi to potem jako prorocze 
słowa. Konkurencja na liście PO była 
ostra, a szacunki na zdobycie mandatu 
w Brzesku niewielkie, zwłaszcza że 
o miejsce w sejmie ubiegał się także 
wywodzący się z naszej gminy poseł 
PiS-u Edward Czesak.

W gminie otrzymał Pan 
ok. 4,5 tys. głosów. Reszta – ponad 
3 tys. – pochodziła z zewnątrz. Jak 
Pan uważa, co zdecydowało o tym, 
że tak duże poparcie uzyskał Pan 
poza Brzeskiem?
– Po pierwsze – wyborcy cenią sobie 
doświadczenie kandydata. Na pewno 
zwrócili uwagę na to, iż już trzecią 
kadencję jestem burmistrzem. Jak 
podkreślałem, w sejmie potrzeba sa-
morządowców z dorobkiem. Po drugie 
– Brzesko kojarzy się w Polsce z im-
ponującymi osiągnięciami w rozwoju 
infrastruktury. Wyborcy głosowali więc 
na burmistrza Brzeska, bo „tam się 
dobrze dzieje”. Przypuszczam też, że 
o promocji mojej osoby zadecydowała 
popularność i szacunek, jakimi cieszę 
się w środowisku wójtów i burmi-

n

n

Według Jana Musiała rolą parlamentarzysty 
jest pozytywnie pojmowany lobbing w woje-
wództwie małopolskim, ministerstwach i wnio-
skowanie o nowelizację nieżyciowych ustaw

– Wyborcy docenili osiągnięcia gminy – mówi Jan Musiał,
były już burmistrz Brzeska, nowo wybrany poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tam się dobrze dzieje...
strzów okolicznych powiatów. Myślę, 
że mieszkańcy powiatu myśleli katego-
riami regionu i postrzegali mnie jako 
reprezentanta całej ziemi brzeskiej. 
Te wszystkie czynniki złożyły się na 
dobry wynik poza gminą, który w efek-
cie zaważył na zdobyciu przeze mnie 
mandatu poselskiego.

Czy jest możliwa współpraca 
między Panem a posłem Czesakiem, 
pomimo że stoją panowie po przeciw-
nej stronie politycznej barykady?
– Nie mówiłbym o „politycznej bary-
kadzie”. W tej chwili PiS znajduje się 
w opozycji, jednak ideologicznie jest 
bardzo bliski PO. Nie wyobrażam so-
bie, abyśmy różnili się w głosowaniach 
mających znaczenie dla rozwoju gospo-
darczego regionu. Oczywiście, możemy 
mieć inne zdanie w zakresie spraw 
odmiennie ujętych w programach obu 
partii, zwłaszcza jeśli chodzi np. o po-
datek liniowy. To jednak nie oznacza 
sporu. Różnice nie wykluczają prze-
cież szacunku. Deklaruję współpracę 
w sprawach dobra wspólnego, szcze-
gólnie gospodarki i rozwoju regionu 
oraz pomoc dla samorządowców.

Czy już zastanawiał się Pan nad 
tym, czym zajmie się w sejmie?
– Chcę zająć się sprawami, na których 
najlepiej się znam. Zgłosiłem więc 
akces do kilku komisji: infrastruktury, 
ochrony środowiska, finansów oraz 
współpracy rządu z samorządami. Nie 
wiem jeszcze, do którego zespołu zosta-
nę zaangażowany. Chciałbym zderzyć 
mechanizmy działające na szczeblu 
państwa z tym, jak funkcjonują one 
w samorządach.

Czy tak wysoki szczebel działań 
przełoży się na sytuację w Brzesku?
– Parlamentarzysta spełnia podwójną 
rolę. Ma głos w procesie tworzenia 
ustaw normujących życie społeczne, 
gospodarcze, kulturalne i w ten sposób 
wpływa na funkcjonowanie każdego 
obywatela w przestrzeni publicznej. 
Druga funkcja polega na utrzymy-
waniu kontaktu z okręgiem i ziemią, 
z której poseł został wybrany, wsłuchi-
wanie się w problemy samorządowców 
oraz pomoc w realizacji konkretnych 
spraw na szczeblu regionu. To rów-
nież pozytywnie pojmowany lobbing 
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w województwie małopolskim, mini-
sterstwach, ale także wnioskowanie 
o nowelizację nieżyciowych ustaw.

Czy fakt, iż startował Pan z listy 
PO oznacza zmiany w samym Brze-
sku? Czy na forum Rady Miejskiej 
dojdzie do współpracy między PO 
a Wspólnotą Samorządową, z której 
się Pan wywodzi?
– Poparcie ze strony PO nie może być 
połowiczne i – co dla mnie jest oczy-
wiste – oznacza konsekwentne współ-
działanie. Liczę na to, że PO nawiąże 
współpracę ze Wspólnotą. Drugą alter-
natywą jest PiS. Będę zabiegał również 
o to, by nowy burmistrz otrzymał 
poparcie większości Rady Miejskiej. 
Sytuacja odwrotna, czyli sprzeciw 
większości tego gremium wobec wło-
darza gminy, byłaby nieszczęściem dla 
Brzeska. Dla sprawności rządzenia 
nowo wybrany burmistrz powinien 
mieć za sobą większość radnych, zaś 
ich poczynania winna kontrolować 
opozycja. Taką procedurę akceptują 
wszystkie dojrzałe demokracje jako 
mechanizm gwarantujący sprawność 
zarządzania gminą.

Kogo poprze Pan jako kandydata 
na burmistrza?
– Za wcześnie, by odpowiedzieć na to 
pytanie. Chciałbym poprzeć osobę, 
która nie będzie politykiem optującym 
twardo na rzecz swojego ugrupowania, 
tylko człowieka potrafiącego dążyć 
do porozumienia. Abstrahując od 
przyszłości, chciałbym podziękować 
wyborcom za ich decyzję i zaufanie. 
Wierzę, że będę ich dobrze reprezen-
tował w sejmie. Co istotne, mój man-
dat poselski zaakceptowali najbliżsi 
współpracownicy. Dziękuję także im, 
zwłaszcza sekretarzowi gminy Bo-
gusławowi Babiczowi, za wspieranie 
mojej trudnej decyzji i współudział 
w wyborczym sukcesie.

Rozmawiała Iwona DOJKA
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31 października Rada Miejska 
uchwaliła wygaśnięcie mandatu burmi-
strza. Czy to konieczność?
– Ordynacja wyborcza do Sejmu RP 
i ustawa o bezpośrednim wyborze 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast przewidują zakaz łączenia sta-
nowisk posła i burmistrza. Jeśli urzę-
dujący burmistrz zostanie posłem, to 
do 14 dni od daty podania oficjalnych 
wyników wyborów przez Państwową 
Komisję Wyborczą musi złożyć na ręce 
marszałka sejmu oraz radzie gminy 
rezygnację z pełnionego aktualnie 
mandatu. W przeciwnym razie jego 
mandat poselski wygaśnie.

Kto będzie zarządzał gminą do cza-
su wyborów nowego burmistrza?
– Bardzo lakonicznie kwestię tę regu-
luje ustawa o samorządzie gminnym, 
bowiem poświęca jej tylko jedno zda-
nie, zgodnie z którym w momencie wy-
gaśnięcia mandatu burmistrza przed 
upływem kadencji – a taką sytuację 
mamy obecnie w Brzesku – premier 
wyznacza osobę pełniącą obowiązki 
burmistrza do czasu przeprowadzenia 
nowych wyborów. Zarządzone przez 
premiera wybory odbędą się do 90 dni, 
licząc od daty wygaśnięcia mandatu. 
Dla nas oznacza to głosowanie przed 
31 stycznia.

Dlaczego razem z Janem Musiałem 
swoje stanowiska musieli opuścić 
jego zastępcy?
– Ustawa o samorządzie gminnym jedno-
znacznie postanawia, że wraz z wygaśnię-
ciem mandatu burmistrza automatycznie 
odwołani zostają jego zastępcy.

Jak będzie funkcjonował Urząd 
Miejski po rezygnacji dotychczasowe-
go burmistrza? Czy decyzje wydane 
przez pracowników wszystkich wydzia-
łów utrzymają moc obowiązującą?
– Paraliż absolutnie nam nie grozi. Na 
pewno premier niezwłocznie wyznaczy 
tzw. komisarza pełniącego obowiązki 
burmistrza, który przejmie jego pełne 
kompetencje do momentu wyborów. 

n
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Paraliż nam nie grozi

Bogusław Babicz od siedmiu lat współpracuje z Janem Musiałem i pilotuje gminne inwestycje. 
Gwarantuje, że dzieło ustępującego burmistrza nie zostanie przerwane. Rozważa też start 
w wyborach na nowego włodarza gminy.

Jeśli nie nastąpi to szybko, to również 
nie ma mowy o niemocy decyzyjnej 
urzędu, ponieważ ustępujący bur-
mistrz udzielił sekretarzowi gminy pi-
semnego upoważnienia do kierowania 
gminą w tym czasie.

Przerwanie ciągłości władzy rodzi 
niebezpieczeństwo zatrzymania rozpo-
czętych już procesów inwestycyjnych 
i pracy nad poszukiwaniem dotacji. 
Czy można to zagrożenie wykluczyć 
w stu procentach?
– Takie zagrożenie nie istnieje. Wszyst-
kie projekty będą kontynuowane. 
Mam uprawnienia, które pozwolą bez 
przeszkód ogłosić przetargi czy też 
wydawać rozmaite wiążące decyzje. 
Również już złożone lub dopiero przy-
gotowywane wnioski o unijne dotacje 
będą na bieżąco kontrolowane bądź 
dopracowywane.

Przed odejściem Jan Musiał nie 
dopiął na ostatni guzik uchwały budże-
towej na przyszły rok.
– Jeszcze dziś, w ostatnim dniu urzę-
dowania (rozmowa przeprowadzona 
została 31 października – red.) bur-
mistrz spotkał się ze swoimi najbliż-
szymi współpracownikami, by omówić 
podstawowe założenia do budżetu oraz 
plany inwestycyjne na przyszły rok. 
Projekt uchwały na pewno będzie goto-
wy i zgodnie z ustawą do 15 listopada 
zostanie przekazany Radzie Miejskiej. 
Jeżeli w tym czasie obowiązki burmi-
strza obejmie już „komisarz”, to on 
przedstawi założenia planu finansowe-
go gminy. W innym wypadku, zgodnie 
z otrzymanymi upoważnieniami sam 
przekażę radnym ostateczny projekt 
budżetu.

Czy w związku z tym, że w ostat-
nich latach był Pan jednym z naj-
bliższych współpracowników Jana 
Musiała i uczestniczył w realizacji naj-
większych projektów inwestycyjnych, 
będzie Pan kandydował w wyborach 
na stanowisko burmistrza?
– Istotnie, zastanawiam się nad ubie-
ganiem się o tę funkcję. Od blisko 
siedmiu lat pracuję jako sekretarz 
gminy i jestem jednym z najbliższych 
współpracowników burmistrza. Znam 
więc od podszewki mechanizmy funk-
cjonowania Urzędu Miejskiego, kon-

n

n
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struowania budżetu, przygotowywania 
projektów inwestycyjnych i wniosków 
o środki unijne. Jednak samo przygo-
towanie merytoryczne do pełnienia tej 
odpowiedzialnej funkcji nie wystarczy. 
Zdecyduję się kandydować tylko wów-
czas, gdy otrzymam poparcie radnych 
Wspólnoty Samorządowej. Ważna 
też będzie dla mnie opinia przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych 
i innych środowisk opiniotwórczych. 
No i wreszcie, moja kandydatura 
musiałaby zostać oficjalnie poparta 
przez ustępującego burmistrza Jana 
Musiała.

Które przedsięwzięcia są w tej 
chwili dla gminy kluczowe?
– Jesteśmy o krok od pozyskania 
środków z Funduszu Spójności na 
dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej. 
Ten projekt zrealizuje Międzygminny 
Związek ds. Wodociągów i Kanalizacji, 
którego Brzesko jest członkiem. Osobi-
ście pełnię społecznie funkcję przewod-
niczącego zarządu tego gremium, gdyż 
desygnował mnie do jej objęcia właśnie 
burmistrz Musiał. To jednak nie jedyne 
duże przedsięwzięcie. Kolejne stanowi 
budowa centrum bibliotecznego. W tej 
chwili gmina znajduje się na etapie 
dopracowywania porozumienia z mar-
szałkiem województwa małopolskiego 
w sprawie wspólnej realizacji tej in-
westycji. Nie mniej ważne jest dalsze 
uzbrajanie terenów przemysłowych 
i mieszkaniowych na Pomianowskim 
Stoku; pozyskiwanie inwestorów; rewi-
talizacja rynku brzeskiego, która spra-
wi, iż swoim wyglądem będzie stanowił 
wizytówkę miasta i zaproszenie dla tu-
rystów; budowa mieszkań socjalnych; 
modernizacja placówek oświatowych 
i budowa następnych hal sportowych. 
Inne dziedziny również leżą w polu 
mojego zainteresowania: chociażby 
pomoc społeczna czy współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi. Mam 
świadomość wielu zadań, które czekają 
gminę. Nie tylko jednak mam świado-
mość ogromu pracy stojącego przed 
nowym burmistrzem, ale wykorzystu-
jąc dotychczasowe doświadczenia, wie-
działbym, jak organizować działania, by 
cele te skutecznie realizować. 

Rozmawiała Iwona DOJKA
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Dziesięciu radnych stworzyło 
klub. Akt ogłosił Lech Pikuła. 
– Chcemy kontynuować osią-

gnięcia Wspólnoty Samorządowej z po-
przedniej kadencji oraz wspierać działa-
nia burmistrza Jana Musiała jako jego 
zaplecze polityczne – zadeklarował.

Czy sołtys to polityk?
Rajcy wystąpili z pomysłami i pyta-
niami. Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
prosiła o wsparcie wystosowanego do 
starostwa wniosku o remont chodnika 
przy ul. Staropolskiej w Brzesku. – Po-
wiat rozpatrzy możliwość sfinansowa-
nia tej inwestycji do 50 proc. wysokości 
jej kosztów – wyjaśnił wieceburmistrz 
Bogdan Dobranowski. – Musimy ten 
pomysł uwzględnić również w naszym 
budżecie – wskazał na perspektywę 
przyszłych prac.
Radna wróciła do kilkakrotnie zgła-
szanych wątpliwości dotyczących 
typów pism, pod jakimi sołtysi mogą 
umieszczać służbowe pieczątki. – Po-
winno się ich używać w dokumentach 
związanych z realizacją celów statu-

Kto się tłumaczy?

Inwestycje to wiodący temat obrad Rady Miejskiej 10 października. W cieniu dużych 
projektów nie zginęły jednak sporne „drobiazgi”.

towych, jednak ciężko je odróżnić od 
politycznych, gdyż sołtys jest ponie-
kąd politykiem w swojej społeczności 
– tłumaczył zawiłości sekretarz gminy 
Bogusław Babicz.
Wysuwając argument o istnieniu 
zagrożenia dla użytkowników drogi, 
Adam Kwaśniak zaapelował o li-
kwidację parkingu przy domu towa-
rowym na ul. Legionów Piłsudskiego. 
W odpowiedzi Bogdan Dobranowski 
przytoczył opinię Powiatowej Komendy 
Policji. – Liczba kolizji w tym miejscu 
nie jest wyższa od przeciętnej – mó-
wił. – Parking porządkuje ruch na 
tym odcinku. Podkreślił konieczność 
skonsultowania pomysłu. – Sprawa 
ta wymaga omówienia w komisjach 
i z przedsiębiorcami. Parking ma 
wpływ na funkcjonowanie firm w oko-
licy – wskazał rynkowe realia. 
– Rejonowe Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji podjęłoby się 
wykonawstwa, a burmistrz byłby 
gotów zapewnić pieniądze z rezerwy 
– opisywał warunki budowy wodociągu 
na ul. Poprzecznej. – Musimy złożyć 
wniosek o pozwolenie na budowę. Po-
stępowanie administracyjne może się 
spowolnić – omawiał proces przygoto-
wania inwestycji, którego zakończenie 
przewidział na grudzień.
Przedłużają się procedury przekazania 
państwu Górkom na własność lokalu 
przy pl. Żwirki i Wigury. – Rodzice 
pięcioraczków mają już umowę najmu 
i zameldowanie, ale remont jeszcze 
się nie zakończył – mówił sekretarz 
Babicz.

Meteopata
Październikowe posiedzenie miało 
wyjątkowo bogaty program. Oprócz 
zagadnień oświaty umieszczono w nim 
informację o funkcjonowaniu Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, niezrealizowanych od 1996 
roku gminnych projektach i dotacjach 
pozyskiwanych od 2002 roku.
– Nasza działalność jest uzależniona 
od warunków atmosferycznych, które 
determinują sprzedaż i przychody 
– tłumaczył specyfikę zakładu wi-
ceprezes Edward Rozwadowski. 
– Termomodernizacja budynków je 
obniża – przypomniał.

W tym roku MPEC włączył do sieci 
ciepłowniczej budynek nr 1 przy ul. 
Ogrodowej. Prace przy pozostałych, po-
siadających numery 2 i 3, przewidziano 
na lata 2008-2009. – Nasze ceny za-
twierdza Urząd Regulacji Energetyki. 
Praktycznie nie przewidują one zysku 
– stwierdził. – Ceny dla odbiorców usłu-
gi z ciepłowni „Rejonowa” niewiele się 
zmienią, maksymalnie o trzy procent. 
To wynika ze wzrostu kosztów trans-
portu i cen węgla – wyjaśniał. – Wzrost 
odczują klienci, którzy pobierają ciepło 
z ciepłowni gazowych. Od stycznia bę-
dzie to podwyżka rzędu 5-10 proc.
Po ogrzewaniu kolejne miejsce w pro-
gramie obrad zajęła oświata. – Nie 
ma czynników, które przeszkadzałyby 
funkcjonowaniu szkół i przedszkoli 
– Józef Cierniak, naczelnik Wydzia-
łu Edukacji, Kultury i Sportu, zaczął 
swoje wystąpienie. – W tej chwili 
mamy dwa języki: angielski i niemiec-
ki. Starostwo już bierze pod uwagę 
systematykę języków w gimnazjach 
prowadzonych przez gminę Brzesko 
i przymierza się do wprowadzenia kon-
tynuacji – rozwiewał obawy o chaos 
w procesie kształcenia.

pomysł w poczekalni
Listę niezrealizowanych inwestycji 
rozpoczęła sprawa dobudowy po-
mieszczeń do magistratu. Samorząd 
posiada dokumentację, ale koncepcja 
nie znalazła się w tegorocznym bu-
dżecie. Wykonane uzbrojenie Pomia-
nowskiego Stoku nie obejmuje całości 
terenu. – Koszt drogi jest dość wysoki 
– wiceburmistrz Dobranowski przy-
pomniał sprawę dojazdu do gruntów 
komercyjnych w tym miejscu. – Mamy 
deklarację marszałka województwa, że 
sfinansuje ten projekt. Jednak w tym 
roku zostały ogłoszone nabory jedynie 
na drogi regionalne, a nie gminne. Tak 
więc czekamy…
Gmina dysponuje projektem technicz-
nym i pozwoleniem na budowę kanali-
zacji na ul. Starowiejskiej i Przemysło-
wej. Urzędnicy przygotowali materiały 
do wystąpienia o zezwolenie budowla-
ne na takie same prace na okocimskim 
Kamieńcu. Starostwo wydało także 
decyzję na wodociąg w części wsi. Do-
kumentację techniczną sfinansowało 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Okocimskiej. Jednak całość kosztów 
to 900 tys. zł. – Sami nie jesteśmy 
w stanie temu podołać. Poszukujemy 
funduszy unijnych – referował zastęp-
ca burmistrza. – Być może uda się 
uzyskać dotację w przyszłym roku.
Brzesko ma także 16-procentowy udział 
w międzygminnej inwestycji, którą jest 

wojewoda unieważnił
Wydział Prawny i Nadzoru 
Urzędu Wojewódzkiego zawy-
rokował 8 października o nie-
zgodności z prawem zapisów 
uchwały o wydawaniu BIM-u. 
Zdaniem prawników wojewody 
przyznanie radnym uprawnie-
nia do powoływania i odwoły-
wania redaktora naczelnego 
narusza przepisy, gdyż wy-
kracza poza kompetencje rady 
gminy zakreślone w ustawie 
o samorządzie gminnym. Organ 
kontrolujący odebrał radzie 
redakcyjno-programowej możli-
wość występowania z wnioska-
mi dotyczącymi „podstawowej 
działalności” BIM oraz prawo 
do przyjmowania rocznego spra-
wozdania redaktora naczelnego. 
Decyzję umotywował zapisami 
prawa prasowego stanowiącego, 
iż winno to być gremium jedynie 
opiniodawczo-doradcze.   (d)
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szósty etap rozbudowy magistrali wo-
dociągowej z Bochni. – Chcielibyśmy 
ją przedłużyć od ul. Mickiewicza do 
mieszkaniowej części Pomianowskiego 
Stoku – wyjaśniał plany samorządu 
Bogdan Dobranowski. Inna przewi-
dziana magistrala: Brzesko – Gnojnik 
– Nowy Wiśnicz, ma zasilać w przy-
szłości Porębę Spytkowską. – Pojawiła 
się nadzieja skorzystania z Funduszu 
Spójności. Jednak na przeszkodzie stoi 
warunek, że sieć nie może być rozdziel-
na – tłumaczył niuanse poszukiwań 
finansowania. – Koszt wodociągu dla 
wsi wyniesie 6 mln zł – dodał.
– Dotychczasowa kanalizacja nie 
przyjmuje wszystkich wód opado-
wych – przypomniał jeszcze o pro-
blemie mieszkańców ul.19 Stycznia. 
– W czasie narad nad przyszłorocznym 
budżetem będziemy rozważać, jak wy-
korzystać dokumentację i gdzie szukać 
pieniędzy.

na 16. miejscu
– Część tego projektu jest już wykony-
wana – wiceburmistrz przywołał pro-
blem budowy kolektora, stanowiącego 
część kanalizacji dla os. Szczepanow-
skie, a także dla firmy, której urucho-
mienie da 50 nowych miejsc pracy.
Samorząd złożył już wnioski o dotacje 
do Funduszu Spójności na budowę 
kanalizacji na ul. Leśnej, Os. Kopaliny, 
ul. Wiejskiej, Rzeźniczej, Okocimskiej 
oraz w północnej części miasta (ul. 
Kopernika, Bagienna, Wyspowa, 
Wodna, Słotwińska, Młyńska, Mo-
kra, Stawowa, Głucha i Łączyńska), 
a także na ul. Klonowej i Klonowej 
Bocznej w Jasieniu oraz przy granicy 
wsi z Brzeskiem.
– Nasz projekt znajduje się na 16. 
pozycji na liście koncepcji kluczowych 
– Bogusław Babicz tłumaczył zasady 
ubiegania się o środki z Funduszu 
Spójności. – Dopełniliśmy wszelkich 
czynności z naszej strony – uspokajał. 
– Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska zgłosił drobne uwagi do umowy 
z Carlsbergiem w sprawie oczyszczalni 
ścieków. Czekamy na odpowiedź firmy 
– relacjonował negocjacje z dysponen-
tem środków. – Przedstawiciele NFOŚ 
doradzili, żebyśmy ostateczne studium 
wykonalności sfinansowali sami. Będą 
to koszty kwalifikowane do projektu, 
a więc zwrócą się w formie dotacji.
Sekretarz gminy zapowiedział począ-
tek prac przy kanalizacji na przyszły 
rok. – Jeśli wstępne studium wyko-
nalności uzyska akceptację, będziemy 
państwa prosić o zatwierdzenie wy-
datków na realizację jego ostatecznej 
wersji – zwrócił się do radnych.

przegraliśmy z dużymi
– Co z naszym centrum bibliotecznym? 
– dopytywał Józef Kubas. – Mamy 
akceptację zarządu województwa. 
Następnym etapem powinno być pod-
pisanie umowy – odpowiadał Bogdan 
Dobranowski. – Projekt porozumienia 
w tej sprawie został przygotowany 
i skonsultowany z Departamentem 
Edukacji. Jednak powstał nowy Depar-
tament Inwestycji Regionalnych i on 
przejął zadanie – opisywał przyczyny 
opóźnienia. – Województwo nie ma 
pieniędzy na wykonanie dokumentacji 
i zaproponowało, żeby ten koszt poniosła 
gmina. Nie przystaliśmy na to – tłuma-
czył. – W styczniu, kiedy w budżecie 
małopolskim będą już nowe środki, 
ogłosimy przetarg na dokumentację 
techniczną. Po jego otwarciu podpiszemy 
umowę z województwem zawierającą 
wstępne warunki dalszej współpracy.
– Zasadą Funduszu Norweskiego 
było dotowanie rewitalizacji rynków 
dużych miast – kierownik Biura 
Promocji i Rozwoju Rafał Najdała 
tłumaczył porażkę w ubieganiu się 
o pieniądze na odnowienie centrum 
Brzeska. – W tym roku przyznano 
dotacje na dwa tego typu projekty 
w dużych ośrodkach – kontynuował 
wątek. – W Małopolskim Regionalnym 
Programie Operacyjnym będą szanse 
na dofinansowanie rewitalizacji. Na-
szym atutem są zaawansowane prace 
nad dokumentacją – obudził nadzieje. 
– Pierwsze nabory zostaną ogłoszone 
w ostatnim kwartale następnego roku 
lub w pierwszym 2009 roku – przed-
stawił perspektywę czasową.

więcej czasu na sprawozdanie
Kilka uchwał roznieciło dyskusję. 
Krzysztof Ojczyk bronił pomysłu 
rozszerzenia planu miesięcznego spra-
wozdania burmistrza. – Taki projekt 
uchwały doprecyzuje to, o czym była 
mowa na ostatniej sesji – twierdził. 
Natomiast Jerzy Tyrkiel oponował. 
– Zmierzam do tego, by uniknąć mar-
nowania czasu publicznego i naszego 
– przypomniał procedurę wymaga-
jącą czytania miesięcznego wykazu 
wydawanych przez burmistrza zarzą-
dzeń, które są powszechnie dostępne 
w internetowym Biuletynie Informa-
cji Publicznej. – Takie szczegółowe 
przygotowywanie sprawozdania jest 
bezsensowne – wtórował Lech Piku-
ła. Podobny charakter miała ocena 
wiceburmistrza Dobranowskiego, 
dotycząca wprowadzenia dodatkowego 
punktu w wystąpieniu: – Przygotowa-
nie informacji o realizacji wszystkich 
inwestycji zajmie kilka dni.

– Uważam, że to bardzo dobra popraw-
ka – o zmianie, jaka trafi do statutu 
gminy, orzekł przewodniczący Ojczyk. 
Poparło go 12 głosów.

pytania nie na miejscu?
Zgodnie z ustawą o samorządzie gmin-
nym rajcy musieli zadecydować, czy 
udzielą zgody na rozwiązanie przez 
pracodawcę umowy z Mirosławem Wi-
śniowskim.12 osób zagłosowało za od-
mową, jedna opowiedziała się za zgodą, 
a pięć wstrzymało się od rozstrzygnięcia. 
Zanim to nastąpiło, Tadeusz Ciurej 
usiłował przerwać dociekania radnych 
na temat przyczyn zwolnienia, mówiąc: 
– To są pytania nie na miejscu!
Czyżby radny nie musiał się tak tłu-
maczyć jak burmistrz?

Iwona DOJKA

UChwały XII SESJI

* Rada Miejska nadała tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Brzeska ks. 
Stanisławowi Gutowskiemu.
* Radni zmienili statut gminy, posze-
rzając comiesięczne sprawozdanie 
z działalności burmistrza o informa-
cję o inwestycjach.
* Korekta budżetu na ten rok wynikła 
m.in. ze zwrotu kosztów przejazdu 
osób niepełnosprawnych i młodzieży 
do Szazhalombatty, gdyż w podróż 
udali się uczestnicy projektu finan-
sowanego ze środków unijnych po-
zyskanych przez partnerskie miasto. 
W uchwale zapisano także: ponad 7 
tys. zł dotacji, jaką otrzymało Gim-
nazjum w Jadownikach, zwiększenie 
udziału gminy w finansowaniu budo-
wy chodnika przy ul. Staropolskiej 
w Jadownikach, 12 tys. zł przeznaczo-
nych na rozpoczęcie procedury prze-
targowej w celu wydzielenia gruntu 
pod budownictwo wysokie na os. Sol-
skiego, 30 tys. zł na wyższe wydatki na 
kanalizację na Os. Szczepanowskim 
oraz 32 992 zł dotacji dla nowego 
przedszkola sióstr służebniczek przy 
pl. Kazimierza Wielkiego.
* Uchwałą zmieniono kwoty transz 
z tytułu udziału gminy w inwestycji 
powiatu (budowa chodnika przy 
ul. Staropolskiej w Jadownikach). 
W tym roku wyniesie ona 57 500 zł, 
a w przyszłym – 92 500 zł.
* Radni odrzucili wniosek Powszech-
nego Towarzystwa Emerytalnego 
„Dom” SA o rozwiązanie z Mirosła-
wem Wiśniowskim umowy o pracę.
* W głosowaniu uznano skargę na 
działanie burmistrza za bezzasadną.
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Aż dwie komisje – rewizyjna i roz-
patrująca sprawy gospodarki 

komunalnej – zainteresowały się wnio-
skiem obecnych właścicieli budynku 
kina Iwony i Waldemara Gocla-
nów o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy na zakupionych przez nich 
działkach w mieście. Przedsiębiorcy 
zamierzają bowiem postawić dwa blo-
ki wielorodzinne wraz z parkingami 
i wjazdami oraz dwa pawilony handlo-
wo-usługowe, o powierzchni 1 500 m2 
każdy. Radni z zespołu rewizyjnego po-
stanowili odłożyć rozstrzygnięcie spra-
wy do spotkania z inwestorami. Nato-
miast członkowie Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa dodatkowo zadecydowali 
o zapoznaniu z zagadnieniem zarówno 
Zarządu Osiedla Kościuszki-Ogrodo-
wa, jak i mieszkańców dzielnicy.
Rajcy pochylili się również nad proś-
bą spółki EPA ze Szczecina o zmianę 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Brzesko, co 
umożliwiłoby firmie stworzenie w Wo-
kowicach infrastruktury technicznej 
do produkcji energii z poruszanych 
wiatrem wirników. Zespół zajmujący 
się gospodarką finansową zadecydował 
o konieczności sporządzenia opinii na 
temat oddziaływania inwestycji na 
środowisko i rozpatrzenia, czy gmina 
skorzysta na budowie. Członkowie 
grupy rozpatrującej sprawy gospo-
darki komunalnej postanowili poznać 
osąd Rady Sołeckiej wsi, spotkać się 
z przedstawicielem przedsiębiorstwa 
i ponownie zająć się problemem na 
następnym posiedzeniu.
Sytuacja MPK była przedmiotem 
specjalnego posiedzenia połączonych 
komisji: rewizyjnej i gospodarki ko-
munalnej. Grupa pracująca nad finan-
sami wystąpiła o umorzenie czterem 
osobom zaległości w opłatach z tytułu 
budowy kanalizacji. Komisja Prawa, 
Porządku Publicznego i Promocji po 
wizji lokalnej na cmentarzach woj-
skowych zaapelowała o ich renowację. 
Radni zajmujący się oświatą, kulturą 
i sportem zaproponowali nową wyce-
nę pensji dla pracowników placówek 
edukacyjnych, którzy nie są nauczy-
cielami, zawnioskowali o sporządzenie 
ekspertyzy konsumpcyjno-mykologicz-

W GRuDNIu CAN-PACK zakoń-
czy montaż nowej linii produkującej 
puszki napojowe. Dla Brzeska ozna-
cza to ponad 100 dodatkowych miejsc 
pracy. Przedsiębiorstwo potrzebuje 
przede wszystkim operatorów urzą-
dzeń z wykształceniem średnim 
technicznym oraz inżynierów pa-
rających się mechaniką, elektryką, 
elektroniką oraz przeróbką metali. 
Pożądani są również specjaliści 
w zarządzaniu zespołem i logistycy. 
Nowi pracownicy zajmą się urucho-
mieniem jednej z najnowocześniej-
szych linii produkcyjnych i będą 
czuwać nad jej funkcjonowaniem.
Wydajność instalowanych urządzeń 
to 900 mln puszek na rok. Dzięki 
inwestycji produkcja wzrośnie z do-
tychczasowego poziomu 1,7 mld do 
2,6 mld rocznie. Obecnie zatrud-
nienie w Fabryce Puszek Napojo-
wych w Brzesku wynosi ok. 480 
osób. Natomiast w zakładach roz-
sianych po całym świecie pracuje 
dla firmy ponad 2,5 tys. ludzi. (mat)

CARLSBERG POLSKA podsumo-
wał sprzedaż. Od stycznia do sierpnia 
firma odnotowała jej 15-procentowy 
wzrost oraz zwiększenie udziałów 
w rynku do 14,6 proc. Do końca sierp-
nia odbiorcy kupili 3,3 mln hl piwa, 
czyli o 425 tys. hl więcej niż w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego. Ro-
śnie popularność Harnasia i Mocnego. 
Pierwszej marki Carlsberg sprzedał 
o 107 tysięcy hl, a drugiej o 14 proc. 
więcej w segmencie piw mocnych.
– Ta sytuacja to wynik znaczących in-
westycji w nowe rozwiązania produk-
towe, produkcyjne, a także związana 
jest z systemem sprzedaży – wyjaśnia 
Marcin Piróg, prezes Zarządu Carls-
berg Polska. – Doskonałe przyjęcie 
przez rynek wprowadzonego w marcu 
tego roku nowego opakowania marki 
Carlsberg jest jednym z naszych naj-
większych sukcesów w tym okresie.
W tym roku firma postawiła na 
odważną kampanię reklamową pod 
hasłem „Dobry Harnaś, ale zbój” oraz 
na niezwykłą, największą w historii 
marek przedsiębiorstwa akcję spon-
soringową finału międzynarodowych 
regat stu największych żaglowców 
świata „The Tall Ships’ Races 2007” 
w Szczecinie.

(MK)

poszukują pracowników

więcej piwoszy

Stałe zespoły radnych od września opiniowały projekty uchwał przedstawione do głosowania 
na sesji 10 października oraz występowały z własnymi pomysłami.

Walka z wiatrakami
nej budynku szkolnego w Wokowicach 
oraz o utworzenie w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Brzesku punktu sprzedaży 
pamiątek. Ponadto wysoko ocenili 
działalność Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i zaproponowali sformalizowa-
nie jego współpracy z MOK-iem.
14 września spotkali się także członko-
wie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
Na październikowej sesji ich pomysły 
przedstawiła Jadwiga Kramer. 
Wśród koncepcji znalazła się sprzedaż 
budynku przy ul. Browarnej zajmo-
wanego niegdyś przez Pocztę Polską 
i przeznaczenie pozyskanych środków 
na „cele mieszkaniowe”, a także zbycie 
dworku przy ul. Solskiego oraz zapew-
nienie w przyszłorocznym budżecie 
pieniędzy na opracowanie dokumen-
tacji rozbudowy i zagospodarowania 
poszkolnego obiektu w Jasieniu-Grą-
dach dla lokatorów. Społecznicy wy-
stąpili o podjęcie rozmów z zarządem 
Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie 
pozbawienia zadłużonych lokatorów 
możliwości korzystania z mediów ma-
jących wpływ na wysokość czynszu.
– Można rozważyć i podjąć rozmowy 
o możliwości przekazania zespołu 
dworskiego Stowarzyszeniu Miłośni-
ków Ziemi Okocimskiej, które po jego 
odremontowaniu miałoby tam siedzi-
bę, jakąś izbę regionalną, i teren do 
urządzania imprez plenerowych dla 
miejscowej społeczności – na forum 
Rady Miejskiej zaproponowała prze-
wodnicząca komisji Kramer. – Oczy-
wiście, gmina musiałaby stamtąd 
wykwaterować lokatorów – dodała. (I)

Składam podziękowania
Rodzinie i Przyjaciołom
za troskliwość i pomoc,

jaką okazali mi i mojej zmarłej 
Mamie w trudnych chwilach.
Na ręce Ordynatora Oddziału

Chorób Płuc SP ZOZ w Brzesku
kieruję wyrazy wdzięczności

dla lekarzy, pielęgniarek i personelu 
medycznego za staranną i kompe-

tentną opiekę medyczną roztoczoną 
nad moją Mamą, Anną Targosz.

Monika Targosz
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Stanisław Lis, prezes zarządu Fir-
my Marketingowej Hektor, spotkał 
się 3 października z przedstawi-
cielami instytucji, które zgłosiły 
już swoje projekty do istniejącego 
programu rewitalizacji Brzeska, 
oraz tych, co dopiero zamierzają 
to uczynić.

– Wszystkie dokumenty posiadane 
przez samorządy wymagają uaktual-
nienia, czyli oszacowania kosztów lub 
określenia czasu wykonania inwestycji 
– wyjaśnił przyczynę narady. – Bez 
tego nie można ubiegać się o wsparcie 
finansowe – przestrzegł.
Firma Hektor na zlecenie Urzędu Miej-
skiego przygotowuje „Lokalny program 
rewitalizacji obszaru miejskiego Brze-
ska na lata 2008-2015”. – Poprzedni 
dokument jest dobry, lecz wymaga 
dostosowania do Strategii Rozwoju 
Kraju 2006-2015, Narodowej Strategii 
Spójności 2007-2013 i do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 – wy-
liczał wymogi prezes Lis.
Program rewitalizacji stanowi nie-
zbędny załącznik do wniosków o pozy-
skanie środków z funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej, Mechanizmów 
Finansowych EOG i innych funduszy. 
Dotyczy tylko terenów w granicach 
administracyjnych miasta. Wyklucza 
budowanie od podstaw, natomiast 
uwzględnia wszelkie remonty, od-
twarzanie budowli i rewitalizację 
wybranych obszarów. Projekty takich 
przedsięwzięć zgłaszać może zarówno 
samorząd, jak i fundacje, stowarzysze-
nia, parafie, wspólnoty mieszkaniowe, 
biblioteki,  szkoły. – Wpisanie zadania 
do programu rewitalizacji jest pierw-
szym krokiem. Następny to przygo-
towanie dokumentacji aplikacyjnej, 
uzyskanie pozytywnej opinii dla wnio-
sku, przygotowanie inwestycji, jej za-
kończenie i rozliczenie – wyliczał pre-
legent. – Pieniądze publiczne, również 
te z Unii Europejskiej, nie są dawane 
za darmo. Służą wyrównaniu rozwoju 
różnych obszarów – zwrócił uwagę na 
zakładane cele. Jako najważniejszy 
wymienił pobudzanie aktywności 
mieszkańców. Przypomniał, iż kwota 
dofinansowania stanowić może od 60 
do 85 proc. kosztów przedsięwzięcia.

(D)

8 października, opierając się na przeli-
czeniu wydatków celowych na jedne-

go mieszkańca, tygodnik samorządowy 
„Wspólnota” ogłosił wyniki rankingu 
w tej kategorii. Badanie wskazało 
samorządy „o najwyższym wysiłku in-
westycyjnym”. W skali całego kraju, 
wśród miast w randze siedziby powia-
tu, Brzesko zajęło 16. lokatę.
Gmina już nieraz brylowała na wyso-
kich miejscach w sporządzanej przez 
gazetę hierarchii skutecznych samo-
rządów. W 2002 roku debiutowała na 
16. lokacie w zakresie wykorzystywa-
nia zagranicznych dotacji. Rok później 
spadła na 24., by w 2004 roku wspiąć 
się na pozycję trzecią, a w 2005 roku 
– na drugą. Dwa lata temu przeciętna 
kwota pozyskanych środków unij-
nych wyniosła 673,17 zł na osobę, co 
dało 84,07 proc. finansowania ogółu 
inwestycji.

pierwszy krok
po dotacje

Inwestycje docenione!
– Taki wynik w rankingu wynika z rozwo-
ju sieci kanalizacji burzowej i sanitarnej 
oraz wodociągowej, a także rozbudowy 
dróg i chodników – tłumaczy przyczyny 
sukcesu burmistrz Jan Musiał.
Katalizatorem rozwoju infrastruktury 
była niewątpliwie dotacja z funduszu 
Phare. Dzięki prawie 6 mln euro sieć 
kanalizacyjna w zeszłym roku powięk-
szyła się o ponad 100 km, osiągając dłu-
gość 162,6 km. Przyłącza posiada już 
niemal 70 proc. budynków w gminie, 
a 90 proc. ma dostęp do wodociągu.
W tym roku Urząd Miejski przygotował 
dokumentację techniczną stanowiącą 
podstawę do ubiegania się o dotacje na 
dalszą rozbudowę sieci. Późną jesienią 
zaczną się roboty przy chodnikach 
w Porębie Spytkowskiej, Szczepanowie, 
przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach i przy 
Kopernika w Brzesku. Remont ul. Sol-
skiego to już kwestia 2008 roku.  (da)

PO RAZ PIERWSZy Małopolskie 
Stowarzyszenie Sołtysów wyniki kon-
kursu na najlepszego spośród nich 
ogłosiło w Brzesku.14 października 

kobiety rządzą sołectwami

okazało się, że trzecie miejsce zajęła 
Apolonia Warzecha, była sołtys Ja-
downik, a czwarte – Grażyna Mlecz-
ko z Okocimia.
W 2006 roku tytuł najlepszego i czek 
na 10 tys. zł na realizację potrzeb wsi 
odebrał od marszałka województwa 
Janusza Sepioła sołtys Jasienia, 
Leszek Klimek. Czwarty był naów-
czas Józef Gładki z Wokowic. W tym 
roku zwyciężył Stanisław Kaszyk 
z gminy Łużna w powiecie gorlickim. 
W wyborze organizacja kierowała się 
kilkoma kryteriami: osiągnięciami 
inwestycyjnymi, w które zaangażował 
się sołtys, jakością jego współpracy 
z mieszkańcami i samorządem gmin-
nym, udziałem w lokalnych inicjaty-
wach i sposobem promocji wsi oraz 
opinią wójta lub burmistrza.   (gaw)
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Nie tylko jury konkursu doceniło pracę
sołtys Okocimia
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Brzesko jest najlepszą gminą w Małopolsce 
pod względem rozwoju infrastruktury 

technicznej w 2006 roku.
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FuNDACJA PROFILAKTyKI WyCHOWAWCZEJ w Brzesku 1 października 
rozpoczęła cykl zajęć warsztatowych mających na celu aktywizację zawodową 
i społeczną osób o obniżonym stopniu rozwoju intelektualnego.
Raz w tygodniu przez dwie godziny doradca zawodowy zapoznaje uczestników 
z zasadami aktywnego poruszania się po rynku pracy, prezentuje wybrane 
zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, tłumaczy procedury uzyskiwania orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności. – Dzięki temu uczestnicy poznają formalności potrzebne 
do zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i prawa pracownicze. Warsztaty 
pozwolą im na wyzbycie się poczucia niższej wartości, panowanie nad stresem, 
rozwiną zainteresowania, podniosą kompetencje i umiejętności organizowania 
własnej pracy – wyjaśnia Zofia Aleksiewicz, autorka projektu „Integrujmy się 
społecznie dla lepszego jutra”, na który zdobyła dofinansowanie, wygrywając 
konkurs ogłoszony przez małopolskiego wojewodę. – Na ogłoszenie o naborze 
ofert m.in. od organizacji pozarządowych natknęłam się w „Gazecie Krakow-
skiej”. Wymieniono w nim zadania, które były zbieżne z celami fundacji, np. 
wyrównywanie szans edukacyjnych, podtrzymywanie i stymulowanie aktywności 
życiowej i społecznej osób niepełnosprawnych – opisuje przyczyny przystąpienia 
do wyścigu o dotację.
Zajęcia dla 35 uczestników odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Złotej i w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzesku. Wielu 
z nich pochodzi z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Nie potrafią poradzić sobie 
z poszukiwaniem zatrudnienia na skutek własnej niezaradności i braku wiedzy 
o regułach panujących na otwartym i chronionym rynku pracy. – Chcemy przygo-
tować ich do samodzielności i umiejętności funkcjonowania w zespole – tłumaczy 
Zofia Aleksiewicz. W ramach listopadowych spotkań zaplanowała wycieczkę do 
Zakładu Pracy Chronionej, Zakładu Aktywizacji Zawodowej i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. – W akcję zamierzamy włączyć wolontariuszy, którzy poprowadzą 
zajęcia dostosowane do możliwości i oczekiwań beneficjentów – kreśli zamiary. 
– Będą w niej uczestniczyć również członkowie Młodzieżowej Rady Gminy. To 
dla nich najlepsza szkoła aktywności społecznej – podkreśla.    (ID)

W momencie śmierci bliskiego 
uderza człowieka świadomość 
niczym nie dającej się zapełnić pustki.

ks. Józef Tischner

Moniko, w trudnych chwilach
po śmierci Twojej Mamy,

anny Targosz
jesteśmy z Tobą.

Redakcja

Zofia PROKOPEK (lat 79, Wokowice)
Tadeusz BIałKa (55, Okocim)
honorata FUDaLEJ (85, Brzesko)
Janina LUDKOwSKa (82, Jadowniki)
aleksandra KRÓL (77, Przyborów)
Józefa PawLIK (51, Niedzieliska )
Mieczysław JĘDRyKa (76, Okocim)
Genowefa MULTaRZyŃSKa (93, Jasień)
Mieczysław BRZĘK (68, Jurków)
Jan TOTa (83, Poręba Spyt.)
Genowefa SaCha (78, Jurków)
Ludwik TURLEJ (101, Mokrzyska)
Marcin KONSTaNTy (60, Biesiadki)
anna SZwED (81, Maszkienice)
Edward CZESaK (82, Strzelce Wielkie)
anna TaRGOSZ (67, Brzesko)
Franciszek ZaBIJaK (86, Wola Przemyk.)
wacław DZIaD (72, Chronów)
Stefania CEBULa (81, Porąbka Uszewska)
Józef SaCha (74, Biesiadki)
Józef KUKUłKa (80, Mokrzyska)
Maria GIBała (95, Brzesko)
Józef KłUSEK (83, Brzesko)
Józef ZIELIŃSKI (67, Brzesko)
Rozalia FIJałKOwSKa (80, Jasień)
aniela OLChawa (83, Tymowa)
Juliana RaDZIĘTa (85, Wojakowa)
antoni SMOLEŃ (75, Porąbka Uszewska)
Jerzy BOGUSZEwSKI (70, Biadoliny Szlach.)
Bronisława CURyłO (70, Bielcza)
Stanisław BaSISTa (78, Gosprzydowa)
Maria BIEL (77, Gosprzydowa)
Zofia DZIĄĆKO (84, Brzesko)
Janina KUBOŃ (76, Grabno)
Piotr KUCZEK (84, Jadowniki)
Stefan KRÓL (74, Strzelce Wielkie)
andrzej DRaBIK (50, Wokowice)
Bronisław wILK (76, Strzelce Wielkie)
Tadeusz CZaPKOwICZ (67, Maszkienice)
Zbigniew PRZyByłO (64, Brzesko)
Barbara GĘŚLa (69, Tymowa)
Józef JEZIOREK (46, Poręba Spytk.)
Józefa DZIaDUła (70, Sufczyn)
helena ZaJĄC (84, Gnojnik)
Tadeusz haBRyłO (78, Brzesko)
władysław SZUBa (57, Brzesko)

ODESZLI
w październiku

Pierwsze sukcesy mają już za sobą

promocja wyróżniających się

TEGOROCZNE STyPENDIA burmi-
strza Brzeska trafiły do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, którzy 
wykazali się osiągnięciami na niwie 
sportowej, kulturalnej lub naukowej. 

Dziewięciu wyróżnionych wytypowały 
dyrekcje placówek spośród laureatów 
konkursów na szczeblu wojewódzkim 
lub ogólnopolskim. – Także stowarzy-

szenia miały możliwość zgłaszania 
kandydatów, ale z niej nie skorzystały 
– tłumaczy Józef Cierniak, naczel-
nik Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu.

10 października z rąk burmi-
strza Jana Musiała pamiąt-
kowe dyplomy odebrali: Michał 
Zając, Monika Klecka, Bo-
żena Bawół, Maciej Pajor, 
Karol Podgórski, Wojciech 
Wojdak, Sergiusz Sorys, 
Łukasz Patulski i Adrian 
Stanuszek. Pierwszy z nich, 
wyróżniający się matematyk, 
zdobywca drugiego miejsca 
w Olimpiadzie Matematycznej 
Gimnazjalistów i trzeciego 
w Małopolskim Konkursie 
Matematycznym dla Gimna-
zjalistów otrzymał 3 tys. zł, zaś 
pozostali po 2 tys. zł – wypła-
cane w miesięcznych ratach. 

– Chcemy wspierać i promować takie 
postawy i osiągnięcia – tłumaczył bur-
mistrz cel ustanowienia corocznych 
stypendiów.            (iwd)

szkoła gotowości do pracy
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NOWE ROZWIąZANIA zapropono-
wali sołtysom Waldemar Dziedzic 
i Konrad Dobrowolski z Krakow-
skiego Biura Geodezyjnego i Terenów 
Rolnych. 11 października przedstawili 
tryb scalania gruntów. W brzeskiej 
gminie największe rozdrobnienie 
panuje w Jadownikach. Tam poszcze-
gólne działki mają przeciętnie 0,23 ha, 
a na jedno gospodarstwo przypada ich 
średnio po niespełna 14. Natomiast 
dla całego obszaru liczby te wynoszą 
odpowiednio: 0,34 ha i 4,99. 
– Do każdego hektara scalonej ziemi 
można uzyskać maksymalnie 900 euro 
unijnej dotacji, m.in. na drogi dojazdo-
we do pól i meliorację – zachwalał dyr. 
Dziedzic. – W latach 2007-2013 jesteśmy 
w stanie uzyskać 11-12 mln euro.
Inna zaleta projektu to możliwość 
uzyskiwania rolniczych dopłat przysłu-
gujących jedynie na tereny pow. 1 ha. 
Dlatego od 2004 do 2006 roku na sca-
lanie gruntów zdecydowało się dziewięć 
gmin. – Jest już kolejka na 2008 rok 
– przypomniał dyr. Dobrowolski. Akcja 
stanie się koniecznością w przeciętych 
autostradą wsiach. Tam wielu miesz-
kańców straci dostęp do części swojego 
gruntu.
Aby przedsięwzięcie mogło ruszyć, 
sołtysi muszą uzyskać deklarację 
przynajmniej połowy rolników lub 
właścicieli 50 proc. działek rolnych. 
Dopiero potem pracownicy biura na 
podstawie inwentaryzacji w terenie 
ustalą grunty do zalesienia lub wymia-
ny. O ostatecznym efekcie prac zadecy-
duje geodeta razem z radą scaleniową, 
czyli przedstawicielstwem rolników. 
– Scalenie nie musi dotyczyć całej wsi, 
a jedynie jej fragmentu – tłumaczył 
zawiłości dyr. Dobrowolski. Procedurę 
kończą czynności prawne, wykonanie 
dróg, przepustów, mostków i likwidacja 
wysokich miedz.
– Kiedy zamiast wąskich pasków 
powstaną prostokąty i kwadraty, to 
posypią się wnioski o zmianę prze-
znaczenia gruntu – wskazał na za-
grożenie przekształcania rolniczej 
ziemi na tereny budowlane naczelnik 
Wydziału Geodezji, Gospodarowania 
Mieniem i Rolnictwa Józef Makuch. 
Nie istnieje też mechanizm, który 
blokowałby dzielenie już scalonych 
działek. Duże obszary na pewno skuszą 
inwestorów, dla których bliskość au-
tostrady to niewątpliwy atut.   (da)

kwadraty
zamiast pasków

Dla dyrektor placówki, Bogumiły 
Sali, wydarzenie jest kontynu-

acją dzieła Jana Götza, fundatora 
okocimskiej szkoły. – Może dzięki tej 
inwestycji zostanie odkryty talent na 
miarę naszych olimpijczyków? – prze-
widywała w czasie uroczystości.
– Serdecznie dziękujemy księże Stani-
sławie – burmistrz Jan Musiał zwrócił 
się do ks. Stanisława Gutowskiego, 
wieloletniego proboszcza parafii Trójcy 
Przenajświętszej. Kapłan dał przyczy-
nek do budowy, nieodpłatnie przekazu-
jąc należący do kościoła grunt. Budowa 
zaczęła się w 2005 roku. Wykonany 
przez Andrzeja Kaczmarczyka, 
architekta z Suchej Beskidzkiej, pro-
jekt sfinansowało SMZO, zaś budowa 
to dzieło firmy „Stamar” Stanisława 
Gurgula.
– Macie autentyczny powód do dumy! 
– Jan Musiał zwrócił się do mieszkań-
ców wsi. – Hala, w której się znajdu-
jemy, jest wynikiem jednego z etapów 
realizacji strategii rozwoju gminy 
Brzesko – wskazując na program in-
westycyjny samorządu, przypomniał 
budowę gimnazjum w Jadownikach 
i sali sportowej w Jasieniu.
Roman Ciepiela, wicemarszałek wo-
jewództwa, zakreślił szerszą perspek-
tywę: – Mamy środki zabezpieczone 

Moment otwarcia, na który czekał Okocim (w głębi od prawej: ks. Stanisław Gutowski 
i ks. Bolesław Klaus)

Mekka przyszłych olimpijczyków

W powstaniu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Okocimiu mają swój udział: 
samorząd, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej i Ministerstwo Sportu. Otwarcie 
obiektu nastąpiło 15 października.

z funduszy europejskich, które trzeba 
wykorzystać. Patrząc na tę salę, wiem, 
że zrobimy to dobrze.
Obecny na obchodach rektor Akademii 
Wychowania Fizycznego z Krakowa, 
prof. Janusz Zdebski, wpadł w ton 
nostalgii. – Życzę wam wszystkim, 
abyście spełniali swoje marzenia. 
Pamiętam Okocim sprzed kilku lat. 
Wiele się zmienił – powiedział, po czym 
wskazał na kolegę wywodzącego ze wsi 
swoje korzenie: – Entuzjazmu do Oko-
cimia nauczył mnie dr Jan Blecharz. 
Termin uroczystości nie był przypad-
kowy. Wybór wynikł z przypadającego 
dzień wcześniej święta Komisji Edu-
kacji Narodowej. Z tej okazji sześciu 
pedagogów (Sabina Jakubowska-
Kocot, Adriana Bogacz, Berna-
deta Tucznio, Monika Legutko, 
Agnieszka Zgraja i Maria Nowak) 
otrzymało akt nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego. Czternaście osób 
odebrało nagrody burmistrza Brzeska 
(dyr. Bogumiła Sala, Barbara Sta-
chowicz, Izabela Brzyk, Dorota 
Kwaśniak, Barbara Surowiecka, 
Barbara Kohla, Marta Gardziel, 
Jolanta Olchawa, urszula Szuba, 
Jadwiga Czuj, Dorota Wojtyś, Te-
resa Kwaśniak, Krystyna Węgrzyn 
i dyr. Zenon Kubala).      (D)

FINaNSOwaNIE INwESTyCJI
Całość kosztów zamknęła się sumą 3 200 289,10 zł. Gmina postarała się o dotację z ministerial-
nego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 220 tys. zł oraz dołożyła 1 905 089,10 zł. 
Natomiast Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej przekazało 1 075 200 zł.
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Panie Profesorze, proszę zdradzić, 
jak polemizuje Pan z tymi, którzy uwa-
żają, że małe miasta to nie miejsce na 
rozwijanie szkolnictwa wyższego?
– Mam wiele argumentów. Popatrzmy 
na historię. W Stanach Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii najlepsze uczelnie 
powstawały poza zwartymi centrami 
miast. Przykładem jest Oksford i Cam-
bridge czy też Harvard University, 
gdzie dwukrotnie przebywałem jako 
visiting profesor, oraz Massachusetts 
Institute of Technology. Harvard i MIT 
gromadzą ok.75 proc. laureatów nagro-
dy Nobla. Samo Cambridge jest porów-
nywalne z Brzeskiem. Wiele uczelni 
wybiera siedzibę poza centrami miast, 
ponieważ, tak jak wielkie firmy, kal-
kulują koszty. Z uwagi na ten czynnik 
wybierają lokalizację, gdzie wydatki 
na działalność są niższe; a tak dzieje 
się właśnie na peryferiach. Ponadto 
na stworzenie wielkich kampusów 
potrzeba znacznego obszaru. Również 
student korzysta na peryferyjnym usy-
tuowaniu uczelni, gdyż ponosi niższe 
koszty nauki. Według poczynionych 
przez Małopolską Szkołę Wyższą 
obliczeń wydatki na studiowanie 
w Brzesku – biorąc pod uwagę zarów-
no czesne, jak i wpisowe – są niższe 

n

To dobry rok także dla prof. Stanisława Lisa. W październiku odebrał doktorat honoris 
causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie

Lepiej na prowincji

Małopolska Szkoła Wyższa od tego roku może poszczycić się pierwszymi absolwentami. 
Rektor uczelni, prof. Stanisław Lis, jest zadowolony z ich osiągnięć. W rozmowie z Iwoną 
Dojką podsumowuje zmiany pierwotnej wizji kształcenia brzeskich żaków.

niż w Krakowie. Dzięki temu dyplom 
mniej kosztuje! Co istotne, jest on po-
równywalny z uzyskanym w wielkim 
mieście, ponieważ w Brzesku wykłada 
kadra wywodząca się z Uniwersytetu 
Ekonomicznego i Akademii Pedago-
gicznej.

W tym roku uczelnię opuszczą 
pierwsi absolwenci. Jak ocenia Pan 
ich przygotowanie do pracy lub dalszej 
nauki?
– Trzy lata temu przyjęliśmy ok.120 
studentów. Do tej pory wypromowali-
śmy 65. W planie mamy jeszcze pięć 
promocji. To oznacza, że nie wszyscy 
sprostali poziomowi studiów. Prawie 
40 proc. słuchaczy nie ukończyło trze-
ciego roku. To bardzo wysoki współ-
czynnik. Natomiast osoby dopuszczone 
do egzaminu dyplomowego w wielu 
przypadkach zaskakiwały komisję 
znakomitym przygotowaniem. Bodajże 
1/3 z nich uzyskała wynik bardzo do-
bry, ok. 20 proc. – wynik dostateczny, 
a reszta – dobry. Istotny jest przy 
tym fakt, iż prace licencjackie miały 
charakter empiryczny, np. dotyczyły 
oceny rynku pracy w Brzesku, analizy 
budżetu gminy, polegały na opracowa-
niu strategii rozwoju gminy. Duża ich 
część omawiała zagadnienia handlu 

n

międzynarodowego, m.in. ze Słowacją 
i krajami Unii Europejskiej. Myślę, 
że studenci są zadowoleni, ponieważ 
zbierając materiał do badań, mieli 
możliwość zapoznać się z realnymi 
procesami gospodarczymi.
Z przeprowadzonej przez uczelnię 
analizy wynika, iż znaczna część ab-
solwentów pracuje. Nie doszły do nas 
sygnały o kłopotach w tym zakresie. 
Ci, którzy postanowili kontynuować 
naukę, nie mieli problemu z dosta-
niem się na studia uzupełniające. 
Najczęściej wybierali Uniwersytet 
Ekonomiczny.

Doświadczenia trzech lat musiały 
wywołać modyfikację pierwotnych 
założeń funkcjonowania szkoły… 
– Oczywiście. Kiedy tworzyliśmy uczel-
nię, sądziliśmy, że będziemy prowadzić 
kierunek: ekonomia o specjalności 
międzynarodowe stosunki gospodar-
cze. O ile pierwszy nabór był satysfak-
cjonujący, to drugi już nie. Okazało się, 
iż kierunek nie był już dla studentów 
tak atrakcyjny. Zauważyliśmy jednak, 
że istnieje duże zapotrzebowanie na 
pedagogów. Dlatego zmodyfikowali-
śmy pierwotny plan i uruchomiliśmy 
pedagogikę o dwóch specjalnościach: 
opiekuńczo-wychowawczą i resocjali-
zacyjną z terapią przez sztukę. W myśl 
ustawy o szkolnictwie wyższym powo-
łaliśmy Zamiejscowy Wydział Nauk 
Stosowanych w Tarnowie, gdzie chce-
my prowadzić dwie specjalności: 
oligofrenopedagogikę z terapią przez 
sztukę oraz surdopedagogikę z edu-
kacją zdrowotną. Planujemy również 
kierunek: architektura krajobrazu. 
Oczywiście, siedzibą uczelni pozosta-
nie Brzesko.

Jaki będzie obecny rok akademicki?
– W tym roku przyjęliśmy 155 studen-
tów, w tym 120 na pedagogikę i 35 na 
ekonomię. Dzięki pomocy burmistrza 
Jana Musiała otrzymaliśmy dodatko-
we pomieszczenia, gdzie zorganizuje-
my cztery sale biblioteczne, z których 
studenci będą mogli korzystać nawet 
w soboty i niedziele. Zamierzamy kon-
tynuować wymianę kadry naukowej 
i studentów na mocy umowy z Uni-
versity of Buckingham oraz rozpocząć 
ten proces we współpracy z Uniwersy-
tetem Ekonomicznym w Bratysławie. 
Wczoraj (wywiad przeprowadzono 17 
października) rozmawiałem z rekto-
rem uniwersytetu w Perugii, prof. Giu-
seppe Calzoni, i dostałem zaproszenie 
do podpisania umowy z Wydziałem 
Ekonomicznym tej uczelni. Chcemy 
również nadal prowadzić praktyki stu-
denckie w Parlamencie Europejskim.
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Obowiązkiem państwa, przerzu-
conym na gminy, jest dowóz dzieci 
do szkół. Pomimo malejącej liczby 
uczniów wydatki samorządu na to 
zadanie rosną.

Na koszt gminy do gimnazjów do-
jeżdża 649 uczniów. 278 do PG nr 2 
w Brzesku przywożą autobusy MPK 
z Poręby Spytkowskiej, Bucza i Ja-
sienia. 167 młodych ludzi z Wokowic, 
Sterkowca i Szczepanowa tym samym 
środkiem transportu dociera codzien-
nie do PG w Jadownikach. 204 osoby 
z Mokrzysk i Okocimia przyjeżdżają do 
PG nr 1, które jako jedyne posiada wła-
sny gimbus. W czasie drogi młodzieży 
pilnują nauczyciele lub pracownicy 
pedagogiczni. Oprócz kosztów ich wy-
nagrodzeń samorząd pokrywa także 
eksploatację samochodów. W 2007 
roku PG w Jadownikach wydało na ten 
cel 110 640 zł, PG nr 1 ok. 217 tys. zł, 
a PG nr 2 – blisko 205 tys. zł.
Obowiązkiem gminy jest także za-
pewnienie dzieciom niepełnospraw-
nym transportu do specjalistycznych 
ośrodków. Urząd Miejski dzięki dofi-
nansowaniu z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
zakupił samochód Peugeot Boxer. 
Na zajęcia podróżuje nim ośmioro 
wychowanków z obszaru całej gminy 
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Zbylitowskiej Górze, 
w Tarnowie i SP nr 2 w Brzesku. 
Jeden pojazd nie wystarcza, dlatego 
prywatni przewoźnicy dowożą jeszcze 
16 podopiecznych do Ośrodka Spe-
cjalnego w Jadownikach Mokrych, 
Bochni i Złotej, SP nr 2 i 3 w Brzesku 
oraz do Przedszkola Integracyjnego 
przy ul. Armii Ludowej. Różnorodność 
ośrodków jest podyktowana dobrem 
dzieci i wolnym wyborem rodziców, 
którzy decydują o tym, jaka instytucja 
zaoferuje najlepszą rehabilitację.
Wydatki na transport niepełnospraw-
nych uczniów do szkół po ośmiu mie-
siącach tego roku wynoszą 60 tys. zł. 
Według danych Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu pod koniec roku kosz-
ty przekroczą próg 100 tys. zł, ponieważ 
liczba zgłaszających potrzebę przewozu 
rośnie. Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej umywa ręce od problemu, gdyż 
całkowicie zlikwidowało subwencję na 
dojazdy upośledzonych dzieci do spe-
cjalistycznych placówek.    (iwd)

bez biletu
do szkołySZKOŁA PODSTAWOWA w Porębie 

Spytkowskiej już trzeci rok koordynuje 
działania w międzynarodowym pro-
jekcie Socrates Comenius. Od 15 do 
20 października 15 uczniów i trzech 
nauczycieli przebywało na Słowacji. 
Przemysław Bychawski, Krzysz-
tof Borowiec, Krzysztof Dudek, 
Łukasz Florek, Mariusz Grozień, 
Marcin Jeziorek, Krzysztof Ję-
dryka, Wioletta Jędryka, Rafał 
Kokoszka, Karolina Malik, Anna 
Porębska, Nikodem Cabała, Ma-
teusz Kupiec, Karolina Piekarz, 
Paulina Zgraja zamieszkali u rodzin 
w Oždanach. Dzieci zwiedziły historycz-

Dzieci z Poręby Spytkowskiej uczyły się 
języka za granicą

Międzynarodowa nauka

ne miasto górnicze Banska Stiavnica 
oraz znajdującą się tam kopalnię złota 
i srebra, Oždany, Zaluzany, Lucenec, 
Rimavską Sobotę, Kastiel Betliar, 
Krasnohorskie Podhradie, Roznavę, 
jaskinię Domica. Spotkały się z władza-
mi miasta i obejrzały szkolny festiwal 
tradycji i kultury regionu.
– Wspaniała sceneria, perfekcyjnie 
przygotowany program oraz piosenka 
o przyjaźni dedykowana gościom wzru-
szyły wszystkich, licznie zgromadzo-
nych gości i uświadomiły, iż każdy na-
ród ma swoją piękną i niepowtarzalną 
kulturę i tradycję – zgodnie twierdzą 
Maria Tota i Renata Zawadzka, 
które wraz z anglistą Piotrem Nosa-
lem opiekowały się grupą. – Ucznio-
wie z Polski zaprzyjaźnili się również 
z rówieśnikami z Turcji, Włoch i Łotwy. 
Wspólnie spędzany czas mobilizował 
ich do porozumiewania się w języku 
angielskim – dodaje Nosal, animator 
konferencji na temat przyszłorocz-
nych zamiarów ogółu uczestników 
finansowanego przez UE projektu. 
– Ustaliśmy dokładny termin przyjaz-
du do Polski wszystkich delegacji ze 
szkół realizujących program Socrates 
Comenius. Spotkanie zaplanowaliśmy 
na ostatni tydzień maja 2008 roku 
– zapowiada nauczyciel. – Planujemy 
ugościć delegacje ze szkół z Turcji, 
Łotwy, Hiszpanii, Włoch i Słowacji, 
pokazać im naszą piękną ojczyznę, kul-
turę i tradycje, a także przysłowiową 
polską gościnność.   (MT i RZ)

OD WRZEśNIA uCZNIOWIE gminy Brzesko mogą się poszczycić efektem 
swojego projektu „Ścieżka ekologiczna”. Odnowiona droga, wiodąca od rancho 
„Pasja” do Szczepanowa nosi teraz miano... ekologicznej.
Czyż jednak zwykłą trasę przez las, z dziurami, zarzuconą śmieciami i znajdu-
jącą się w bliskim otoczeniu wysypiska odpadów można nazwać ekologiczną? 
Okazuje się, że można! Miłe zaskoczenie. Dziury są wyrównane żwirem na całej 
długości, na drzewach wisi wiele budek dla ptaków, spotkamy też na szlaku 10 
tablic informujących o faunie i florze szczepanowskiego lasu. A wszędzie czysto 
i miło, w oddali słychać pukanie dzięcioła. Jakiego? Oczywiście wiemy, bo o tym, 
że jest to dzięcioł zielony informuje tablica umieszczona na trasie. Atrakcją dla 
spacerowiczów są też paśniki i wieże obserwacyjne, jakie ustawiło tam Koło 
Łowieckie „Jedność”.
Projekt uczniowski należy więc ze wszech miar pochwalić. Szkoda tylko, że ta-
bliczki informujące o gatunkach drzew wkopane są zbyt płytko, więc mogą nie 
wytrzymać nie tylko silnego wiatru i deszczu, ale także stać się łatwym łupem 
dla chuliganów.
Mimo to polecamy trzygodzinny spacer urokliwą trasą lub równie przyjemną 
przejażdżkę rowerem. Nie zakłócą ich już może wyborcze plakaty jednego z kan-
dydatów do parlamentu, które wisiały na drzewach jeszcze w ostatnich dniach 
października. Czyżby pan senator był na bakier z ekologią?

Daniel Małajowicz

Ścieżka ekologiczno-wyborcza
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12 LICEALISTóW i 37 gim-
nazjalistów stanęło 18 paź-
dziernika przed komisją III 
Powiatowego Konkursu Poezji 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 
Wśród gimnazjalistów najlepsza 
okazała się Klaudia Wodka 
(PG w Woli Dębińskiej). Drugie 
miejsce zajęli Kamil Wojnicki 
(PG w Sufczynie) oraz Wojciech 
Mikosz (PG w Złotej), a trzecie 
– Ewelina Golec z Jurkowa. 
W grupie licealistów zwycię-
żył Łukasz Kurek (ZSP nr 1 
w Brzesku), a kolejne miejsca 
zajęły: Katarzyna Górka (ZSP 
nr 2 w Brzesku) i Dominika 
Kamysz (ZS w Szczurowej) 
oraz Agnieszka Górowska (ZS 
w Czchowie).

W PAźDZIERNIKu na Tar-
gach Książki w Krakowie wy-
dawnictwo Rafael zaprezento-
wało dwie publikacje Marka 
Latasiewicza, byłego redaktora 
naczelnego BIM. „Jan Paweł II 
poza protokołem. Mistrz dialogu” 
to zbiór relacji ze spotkań Ojca 
Świętego z młodzieżą, dzienni-
karzami, naukowcami, polity-
kami, a nawet zamachowcami. 
„Papieskie okno na Polskę” 
stanowi kronikę niezwykłych 
audiencji dla młodzieży z okna 
krakowskiej kurii biskupiej na 
ul. Franciszkańskiej.

20,25 LITRóW KRWI oddali 
w szpitalu dziecięcym w Pro-
kocimiu licealiści i nauczycie-
le. Przedsięwzięcie umożliwił 
sponsor – Carlsberg Polska SA. 
– To bardzo ważne, że młodzież 
ciągle chce pomagać i oddawać 
krew, najcenniejszy dar życia 
– twierdzi Wiesław Gibes, 
organizator akcji.

OSIEDLE OKOCIMSKIE ba-
wiło się na pikniku 7 paździer-
nika. Organizatorzy – Zarząd 
Osiedla, MOK, TKKF Sokół, Je-
rzy Tyrkiel, Młodzieżowa Rada 
Gminy oraz stowarzyszenie 
„Ostoja” – umieścili w progra-
mie m.in.: występ „Szkrabów”, 
Miejskiej Orkiestry Dętej, ze-
społów z MOK, konkursy, zna-
kowanie pojazdów przez policję, 
zawody sportowe, prezentację 
grupy akrobatycznej, lepienie 
w glinie i loterię fantową.

„Allons enfants de la Patrie,
le jour de gloire est arrivé!”  
(„I naprzód marsz, Ojczyzny dzieci,
bo nadszedł chwały naszej dzień!”)

Vive l’équité – niech żyje sprawiedliwość! Prawda w końcu zwycię-
ża, a zwycięstwo jej jest tym większe, im dłużej na nie czekano! 
– Dartagnan! Dartagnan! – rozentuzjazmowany tłum Paryża 

skanduje na ulicach. Pierwsza szpada stolicy, najpopularniejszy spośród 
muszkieterów wygrał. W gminie pokonał nawet dotychczasowego regenta, 
markiza Eduard’a!
Walka była zacięta. Co wieczór słychać było tętent kopyt w okolicy. To 
liczne poczty rozwoziły podobizny swych kandydatów, wieszając je po 
karczmach, zajazdach, na głównych traktach i rozstajach dróg. Długie 
i dziwne to były noce – mrok i ciemność skrywały często wiele niegodnych 
poczynań; niektórzy uważali, że ich żadne reguły nie obowiązują... Części 
się udało, innych złapała straż. Byli jednak i tacy, dla których honor 
i spokój sumienia pozostały na pierwszym miejscu.

***
W pałacu popłoch i zamieszanie. Radość zwycięstwa przyćmiona jest 
troską o dalsze losy stolicy. Dwór pełen obaw zastanawia się, kto zastąpi 
Dartagnan’a... W kuluarach trwają ciche rozmowy; mówi się, że może 
starosta Grégoire, może monsieur Piqulá – królewski podskarbi, może 
muszkieter Portos – sekretarz dworu... Wymienianych nazwisk jest więcej, 
bo i chętnych wielu. Jednakże w ferworze rzucania się na schedę znalazły 
się i takie osoby, które zatraciwszy poczucie realnych szans i zdrowego 
rozsądku, bezkrytycznie zgłaszają swe kandydatury. Jego eminencja kar-
dynał Christophe Richelieu powiesiłby sobie na piersi kolejne insygnia. 
– Tego łańcucha jeszcze nie nosiłem... – rozmarzył się. – Byleby tylko nikt 
nie wszedł mi w paradę!
Paryski lud uśmiecha się z pobłażaniem, słysząc ostatnie nowiny; dwo-
rzanie nie wierzą w tak niepokojący rozwój sytuacji, ale też niczego nie 
są pewni – teoretycznie wszystko może się zdarzyć, a gdyby tak się stało, 
to stolicy groziłby zupełny paraliż...

***
W koszarach Królewskich Muszkieterów euforia powoli opadła, wszyscy 
wiedzą, że to jeszcze nie koniec. To nie sztuka wygrać i odejść, nie patrząc 
wstecz. Dartagnan czuje ciężar w sercu. Urzędnicy dworscy, kanceli-
ści, starostowie, dworzanie – z tyloma osobami był związany przez te 
wszystkie lata; nie może teraz zostawić ich na łaskę losu. – Chyba poprę 
Portosa – zastanawia się. – Doświadczony jurysta, sekretarz dworu, 
mądry, rozsądny, spokojny. Z pewnością nie zawiedzie naszych nadziei, 
poprowadzi politykę dworu we właściwym kierunku. Bez obaw można 
będzie złożyć naszą przyszłość w jego ręce. Doskonale zna problemy 
stolicy, od lat pomagał w pracy przedstawicielom gminu, mieszkańcy 
lubią go i cenią, dworzanie znają i szanują. I co ważne – muszkieter! 
A przecież „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” Cichy i bezkom-
promisowy Aramis wraz z bezpośrednim i niepokornym Atosem również 
nie pozostawią go samego!

KRONIKARZ

Allons enfants de la Patrie,
czyli obywatelskie obserwacje

druga strona lustra
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Etymologia nazwy Mokrzysk wią-
że się z topografią terenu. Wieś 
leży bowiem na mokradłach, 

czyli jak powiedzieliby przodkowie: 
„na mokrzeszach”. Miejscowość, której 
początki sięgają XI wieku, pierwotnie 
należała do wielowioskowej parafii 
św. Marii Magdaleny i św. Stanisława 
w Szczepanowie. Mieszkańcy nie mieli 
własnego cmentarza. Zmarłych grze-
bali najpierw na placu wokół kościoła, 
a potem w Szczepanowie. 
Erygowana w 1981 roku parafia p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Mokrzyskach objęła większą, za-
chodnią część wsi oraz kilkanaście 
sąsiednich domów z Jodłówki i Grą-
dów Jasieńskich (obecnie w granicach 
sołectwa). Tereny położone 
na wschód pozostały przy 
parafii w Szczepanowie. 

biała góra
nadana zmarłym
Od początku swego istnienia 
parafia kontynuowała roz-
poczęte wcześniej energicz-
ne starania o pozyskanie te-
renu na cmentarz. Całością 
działań kierował miejscowy 
proboszcz ks. Marian Wal, 
współpracujący z radą pa-
rafialną. Przezwyciężając 
wiele trudności, już po roku 
sfinalizował przedsięwzięcie 
i doprowadził do poświęcenia nekropo-
lii 31 października 1982 roku. Aktu 
dokonał bp Władysław Bobowski. Od 
tego czasu mieszkańcy Mokrzysk, 
ich rodziny i ludzie związani z tą 
miejscowością grzebią swych bliskich 
na cmentarzu leżącym na skraju 
zalesionego wzniesienia, nazwanego 
Białą Górą. 
Nekropolia powstała na gruncie o łącz-
nej powierzchni 6600 m2, stanowią-
cym hipoteczną własność miejscowej 
parafii. Na obszar składa się teren 
o powierzchni 5100 m2 zakupiony 
w 1982 roku od Tadeusza i Heleny 
Wesołowskich oraz część sąsiedniej 
1500-metrowej działki, stanowiącej 
darowiznę Karoliny Zając. Kwestie 
własnościowe uregulowano dopiero 
w 1995 roku przy okazji nabycia 

Miejsce pamięci

Cmentarz to miejsce budujące poczucie więzi z tymi, którzy swym życiem współtworzyli lokalne 
dzieje. O zabiegach wokół stworzenia nekropolii w Mokrzyskach pisze Stanisław Pagacz.

pozostałej części (obecnie poza ogro-
dzeniem) od następców prawnych 
donatorki, Alicji i Leszka Dudków. 
Przygotowania organizacyjne oraz pra-
ce budowlane trwały około pięciu lat. 
W 1982 roku powstał projekt, wydano 
pozwolenie budowlane, ogrodzono 
teren i urządzono cmentarną alejkę, 
wzdłuż której rosną drzewa żywotnika. 
Kaplicę wzniesiono w 1984 roku. 
Cmentarz zaprojektowała archi-
tekt Małgorzata Bugajska-Pala, zaś 
kierownikiem budowy był Ludwik 
Lechowicz. Wśród osób bezpośrednio 
zaangażowanych w przedsięwzięcie 
znaleźli się: Ludwik Barnaś, Wit 
Chmielarz, Tadeusz Góra, Tadeusz 
Pasierb i inni.

via sacra
Brama i ogrodzenie cmentarne mają 
znaczenie nie tylko praktyczne, ale 
i metaforyczne – wyznaczają sym-
boliczną granicę między żywymi 
a umarłymi. Otoczony nimi teren jest 
świętą przestrzenią ciał oczekujących 
na zmartwychwstanie.
W 1995 roku bramie nadano szcze-
gólną formę estetyczną. Ozdabiają 
ją posągi Pana Jezusa Miłosiernego, 
Matki Boskiej z Lourdes, św. Józefa 
z Dzieciątkiem Jezus i dwóch aniołów. 
Postacie wykonała wytwórnia figur 
sakralnych w Piekarach Śląskich.
Wewnętrzną przestrzeń obiektu sakra-
lizuje kaplica i pięciometrowy betono-
wy krzyż przypominający, że dawniej 
cmentarze lokowano wokół kościołów. 

Jedyna alejka wznosi się po przekątnej 
cmentarnego czworoboku, od bramy 
do kaplicy usytuowanej w północnej 
części cmentarza. Kaplica cmentar-
na wzniesiona na planie prostokąta 
z wejściem od strony południowej ma 
dach dwuspadowy, pokryty blachą 
miedzianą, a na kalenicy – blasza-
ną wieżyczkę na sygnaturkę, która 
dzwoni podczas pogrzebów. Wnętrze 
udostępnia się do przechowywania 
zwłok oraz krewnym modlącym się za 
duszę. Podziemna kondygnacja mieści 
krypty na 14 trumien dla zmarłych 
kapłanów. 

ktoś szepce
Pierwszą osobą, której doczesne 
szczątki spoczęły na cmentarzu w Mo-
krzyskach, była Maria Sowińska 
(zmarła 8 listopada 1982 roku, pogrzeb 
11 listopada). Najwcześniejsze na-
grobki powstały w pobliżu kaplicy, po 
wschodniej stronie nekropolii. Ta część 
nadal jest wykorzystywana pod lokali-
zację kolejnych pochówków. Po stronie 
zachodniej, przy kaplicy, znajdują się 
groby dzieci oraz sióstr zakonnych ze 

zgromadzenia Franciszka-
nek Rodziny Maryi. 
W okresie 25 lat istnienia 
cmentarza pochowano na 
nim ciała 255 zmarłych 
katolików i jedną członkinię 
sekty Świadków Jehowy 
(stan na 31 maja tego roku). 
Na cmentarzu znajduje się 
14 grobów dzieci. 
Cmentarz w Mokrzyskach 
to element tożsamości gru-
powej wsi i składnik jej 
kultury. Zwiedzając go, na-
potyka się groby o różnych 
formach. Niektóre z nich 
mają wyjątkowy, oryginal-

ny charakter. Nie brak tu wytworów 
solidnego rzemiosła i przykładów 
dobrej sztuki nagrobnej z wymowną 
symboliką. Ikonografia jest zgodna 
z duchem chrześcijańskim. W in-
skrypcjach da się zauważyć treści 
zakorzenione w Biblii i ugruntowane 
w tekstach staropolskiej meditationis 
mortis. Zwiedzający spostrzeże liczne 
filozoficzne treści o przemijaniu świata 
i ludzkiej kondycji w aspekcie indywi-
dualnego losu. Oto przykłady: „Drże-
niem płomyka, liści szelestem ktoś ci 
tu szepce, nie umarłem... jestem”, „To 
co mnie spotkało, nikogo nie minie. Ja 
jestem już w domu, wy jeszcze w gości-
nie”, „To co dałeś, wziąłeś, Twoje było 
Boże. Największą boleść przyjmuję 
w pokorze.”
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Nagrobki to kronika miejscowości
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NOWA POZyCJA na brzeskim rynku 
księgarskim to „Dzieje parafii Wojako-
wa 1772-1939” autorstwa ks. Stani-
sława Tokarskiego i ks. Dariusza 
Piechnika. Publikacja stanowi kon-
tynuację tomu obejmującego okres 
wcześniejszy od 1335 roku.
Badacze we wstępie do opracowania 
deklarują: „Jest nadzieja, że będzie 
ono stanowić inspirację do poznawania 
i poszukiwania bardziej szczegółowych 
informacji o życiu i działalności tej 
wspólnoty parafialnej”. Sami ułatwili 
przyszłym badaczom drogę, wzbogacając 
książkę o wykaz źródeł archiwalnych 
i bibliografię opracowań naukowych. 
Cennym uzupełnieniem jest także zesta-
wienie liczby mieszkańców i parafian, 
lista osób walczących, przebywających 
w obozach i poległych w czasie I wojny 
światowej oraz ludzi obdarzonych powo-
łaniami kapłańskimi i zakonnymi.
Mimo wstępnych deklaracji autorzy wy-
dobyli z historii regionu drobiazgowe in-
formacje, m.in. o wyposażeniu parafialnej 
świątyni, a nawet obyczajowe motywy, np. 
wynagrodzenia dla XIX-wiecznych organi-
stów lub fragmentaryczny spis akuszerek 
od 1663 roku. Wykazali się szerokim 
warsztatem metodologicznym. Wspólnotę 
parafialną zanalizowali jako fenomen 
socjologiczny oraz religijny. Dając szero-
kie tło historyczne, wskazali, iż sakralny 
wymiar rzeczywistości nie był oddzielony 
od codzienności. Szczególnie da się to za-
uważyć w rozdziale poświęconym I wojnie 
światowej, gdzie historycy kościoła zamie-
nili się w świeckich naukowców. W ten 
sposób duchowni udowodnili, iż na miej-
scowej pamięci o przeszłości oba wymiary 
życia dobitnie wycisnęły swój ślad. (iwd)

powrót do korzeni

Kapliczki, krzyże i figury odkąd 
tylko zaczęto je stawiać, wywo-
ływały wiele emocji zarówno 

w sferze wiary, jak i krajobrazowego 
ich postrzegania. Tak czy owak, nie 
sposób ich przeoczyć w czasie wędró-
wek po ulicach Brzeska. Są żywym 
świadectwem wiary naszych praojców, 
tożsamości narodowej i kulturowej. 
Stanowią trwały element miejscowe-
go krajobrazu. Jako ślady sakralne 
bądź architektoniczne organizują ład 
w przestrzeni.
Kapliczki to błagania i dziękczynie-
nia wyryte w kamieniu, wyrzeźbione 
w drewnie, wyniesione na drogi i do 
pól. W takim rozumieniu można je 
określić mianem wędrownych modlitw, 
podążamy bowiem do nich, by u ich 

Perełki kultu (2)

Często przechodzimy obojętnie obok tych symboli wiary naszych przodków. Zaabsor-
bowani codziennymi obowiązkami może nie zawsze dostrzegamy, że w ogóle istnieją, 
i tylko z przyzwyczajenia zdejmujemy czapkę czy też czynimy znak krzyża, wyuczony 
w dzieciństwie. Tymczasem ludzie, którzy przyczynili się do ich powstania, chcieli wyrazić 
swoją autentyczną więź z Bogiem. 

stóp się pomodlić. Wybierzmy się za-
tem we wspólną wędrówkę, podczas 
której odkryjemy kolejne przydrożne 
skarby kultu religijnego.  

niejasny powód dziękczynienia
Kapliczka św. Antoniego stoi przy sta-
nowiącej przedłużenie ul. Browarnej 
drodze do Okocimia. Zbudowana z ka-
mienia i cegły oraz otynkowana, w rzu-
cie poziomym ma kształt wydłużonej, 
półkolistej absydy. Nakrytą daszkiem 
i zamykaną metalową bramką bryłę 
wieńczy zakończona krzyżem wieżycz-
ka. W ściankach bocznych na wysoko-
ści bramki za filarkami budowniczy 
zostawił wolną, półowalną przestrzeń. 
W ściance szczytowej nad wejściem 
widnieje płaskorzeźba: oko w trójkącie 
będące symbolem opatrzności bożej. 
Wewnątrz, w ściance południowej, 
w małej niszy za szkłem stoi gipsowa 
figura św. Antoniego. Niżej, na małej 
półeczce wierni umieszczają kwiaty.
Pewnym jest, że fundatorem kaplicz-
ki był Jan Albin Götz Okocimski, 
przedostatni właściciel okocimskiego 
browaru. Dokładną datę powstania 
ustalić trudno. Według relacji starszych 
mieszkańców, pamiętających jeszcze 
czasy barona, zabytek powstał ok.1920 
roku. Również ustalenie powodu funda-
cji sprawia problemy. Jedni twierdzą, 
że kapliczka została pobudowana przez 
Jana Götza jako wotum dziękczynne 
za ocalenie jego syna Antoniego z po-
żogi pierwszej wojny światowej, inni 
są zdania, że nie chodziło tu o jakąś 
szczególną łaskę otrzymaną przez 
Antoniego Götza. Jedno zdaje się nie 
ulegać wątpliwości, a mianowicie, że 
powstanie kapliczki ma jakiś związek 
z Antonim Götzem, synem Jana. Nie 
sposób również stwierdzić, kto był wy-
konawcą małej budowli.
Obiekt zachował się do dziś w dobrym 
stanie. Opiekuje się nim okoliczna 
ludność. W latach 70. XX wieku zaj-
mowała się nim szczególnie rodzina 
Szostów pamiętająca „dobre czasy za 
pana barona”. 

Według parafialnych archiwów ta figura 
Chrystusa Frasobliwego z osobliwością 
ikonograficzną w postaci czaszki pod stopą 
Syna Boga powinna stać przy ul. Piaskowej. 
Wiadomość okazała się fałszywym tropem. 
Jeśli ktokolwiek może udzielić informacji 
o historii statui, proszony jest o kontakt z re-
dakcją lub ks. Stanisławem Tokarskim.
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Tajemnice i niedomówienia
Na ul. Wiejskiej, na betonowym cokole 
obłożonym sztucznym kamieniem, 
w przeszklonej ze wszystkich stron 
i zwieńczonej półokrągłym, betono-
wym daszkiem gablocie spoczywa 
gipsowa figura św. Józefa trzymające-
go na ręku Dzieciątko Jezus. Nad ta-
blicą znajduje się wykonany z metalu 
kinkiet oświetleniowy. Z jakiej okazji 
Albina i Józef Brzykowie ufundowali 
tę kapliczkę, nie da się jednoznacznie 
ustalić. Prawdopodobnie uczynili to 

z pobożności. Faktem jest, iż obiekt 
powstał w 1928 roku. 
Kto był wykonawcą obiektu, trudno 
ustalić. Podobno rzemieślnik z Ja-
downik. Teraz kapliczką opiekują 
się córki fundatorów mieszkające po 
przeciwnej stronie ulicy. 
Po odnowieniu w 1977 
roku całość znajduje się 
w bardzo dobrym stanie.
Aura tajemnicy i nieja-
sności otacza także figurę 
Matki Bożej Niepokalanej 
z ul. Jasnej. Jak wskazuje 
napis umieszczony u do-
łu cokołu, obiekt został 
ufundowany przez Jana 
i Marię Kusiaków w roku 
1899. Nie da się już dziś 
ustalić, co dało asumpt do 
fundacji. 
Na  dwustopniowym 
fundamencie z betonu 
ustawiony jest cokół z ni-
szą, w której znajduje 
się figura Matki Bożej 
Niepokalanej. Jak gdy-
by przedłużenie cokołu 
stanowi krzyż z wizerun-
kiem Pana Jezusa. Nad 
napisem wskazującym 
na fundatorów umiesz-
czono kolejny: „Któryś 
za nas cierpiał rany Jezu 
Chryste zmiłuj się nad 
nami”. Opierając się na 

tym szczególe, można 
przypuszczać, że w in-
tencji fundatorów pierw-
szoplanowym elementem 
obiektu jest krzyż, a nie 
kapliczka Matki Bożej.
Wykonana z betonu imi-
tującego kamień całość 
powstała w pracowni V. 
Samka w Bochni; o czym 
świadczy napis na cokole. 
Obiekt odnowiono w roku 
jubileuszowym 2000. 

napisy ścierał czas
Kapliczka Serca Jezu-
sowego przy ul. Leopol-
da Okulickiego już nie 
istnieje. W 1952 roku 
ufundowali ją Genowefa 
i Stanisław Bratkowie 
jako wotum dziękczyn-
ne za uzdrowienie syna, 
który przeszedł poważną 
operację serca. Początko-
wo spoczywała na słupie 
w ogródku, przed domem 
od strony północnej. Koło 
niej rosły dwa duże jałow-

ce. Następnie przeniesiono ją na pół-
nocną stronę budynku należącego do 
nieżyjących już państwa Bratków. Ca-
łość ma dziś formę oszklonego z trzech 
stron prostokąta zwieńczonego u góry 
trójkątem z krzyżykiem.

Kapliczką Matki Boskiej na ul. Po-
przecznej najpierw opiekowały się 
panie: Król i Cieślikowa z ul. Wiejskiej, 
następnie: Robert Cieślik, Jerzy Palej 
oraz Jadwiga i Maria Styrnowie. Figurę 
odnowił znany grafik, Damian Styrna.
Gipsowa statuetka przedstawiająca 
Najświętszą Marię Pannę Niepoka-
lanie Poczętą stoi w przeszklonej ze 
wszystkich stron, zwieńczonej półkoli-
stym betonowym daszkiem kapliczce, 
usytuowanej na betonowym cokole 
i kilkustopniowym fundamencie. 
W płytkiej niszy znajduje się napis: 
„Matko Różańcowa, Módl się za 
Nami. Brzesko-Kopaliny. Ufundowa-
no 11 XI 1926 roku, odrestaurowano 
11 XI 1999”. 
Na starym, położonym w lesie cmen-
tarzu cholerycznym, przy ul. Leśnej 
za torem kolejowym, po lewej stronie 
drogi prowadzącej na Grądy znajduje 
się kamienny krzyż. Kiedyś na jego 
postumencie można było zobaczyć 
nieczytelny napis. Wyryta na nim data 
1864 została zatarta podczas ostatnie-
go remontu.

ks. Stanisław TOKARSKI

zabyTki sakralne

Kamienny zbawiciel wznosi się nad gro-
bami ofiar epidemii

Powód fundacji betonowego monumentu z ul. Jasnej
do dziś jest nieznany

Św. Antoni z kapliczki przy drodze do Okocimia
był patronem Antoniego Götza
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cmentarz parafialny w Brzesku
w obiektywie Artura Gawendy
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BIM nie był pierwszy. Starsi mieszkańcy pamiętają 
cieniutką gazetę, którą przed II wojną światową 
wydawał księgarz Krauter. Niestety, pomysł 

upadł i wraz ze swoim twórcą przeminął z wiatrem historii.
Brzesko nie miało swojego głosu, gdy władzę nad dziejami objęła 
„jedynie słuszna władza”. Dopiero wolnościowy przełom 1989 roku 
sprawił, że ludzie przestali się bać. Grupa pasjonatów uznała, iż 
ich mała ojczyzna zasługuje na własną gazetę. Potrzebowali forum, 
gdzie mogliby pokazać, jak wartościowym dziedzictwem dysponują. 
Taką rolę od września 1992 roku pełnić miał Brzeski Magazyn In-
formacyjny. Na łamach ukazywały się opracowania naukowe, jakich 
próżno szukać w bibliotekach i naukowych periodykach. Brzesko 
zaprezentowało wspaniałe karty w historii.
Za tworzenie lokalnego miesięcznika zabrali się zapaleńcy. Ich ener-
gia dała owoc w postaci niepowtarzalnej kroniki regionu. O tym, że 
redakcja ani na chwilę nie spoczęła na laurach, świadczą zmiany, 
jakim podlegał miesięcznik. Od naukowo-kulturalnego magazynu, 
wydawanego w skromniutkiej szacie graficznej, powoli ewoluował 
w kierunku tematyki społeczno-kulturalnej. Zawsze jednak przy-
świecał mu cel aktywizacji społeczności i promocja małej ojczyzny. 
Dziennikarze informowali o sukcesach i nieraz byli ich pierwszymi 
świadkami. To oni prezentowali mieszkańcom problemy, o jakich 
nie pisały regionalne dzienniki, bo w nawale materiału i w efekcie 
szczupłości miejsca nie mogły prezentować ich tak szczegółowo, jak 
sobie tego życzyli brzeszczanie. To na łamach BIM-u wypowiedzieć 
mogli się lokalni twórcy kultury oraz działacze, którym nigdy publi-
kacji nie odmawiano. Nie blokował ich także wydawca.

Zdarzało się jednak, iż dokładność i rzetelność w informowaniu oraz 
kontrolowanie lokalnej władzy ściągały na głowy redaktorów gromy. 
Wiele uwagi poświęcali pismu miejscowi politycy. Tylko w tym roku 
sprawę miesięcznika poruszyli na pięciu spośród ośmiu zwyczajnych 
sesji Rady Miejskiej. Rzucali różne pomysły zmian. Chociażby taką, by 
czasopismo zmienić w biuletyn drukowany na kartce formatu A4. Na 
sali obrad padł i taki pogląd, że gazeta prawu prasowemu nie podlega. 
Wreszcie postanowiono, że radni są najbardziej kompetentni do tego, 
by redaktora naczelnego wybierać. Uparcie tkwili przy stworzonym 
prawnym bublu, mimo że dwukrotnie sprowadzał ich na grunt obo-
wiązującego prawa wojewoda, uchylając chybione uchwały.
Nie ucierpiała też niezależność pisma, bo nadzór prawny okroił 
rozbuchane przez uchwałodawców uprawnienia rady programowo-
redakcyjnej i dostosował je do wymogów prawa prasowego, ograni-
czając kompetencje organu do roli opiniotwórczej.
Niewątpliwie rację ma prasoznawca dr Zbigniew Bajka, twierdząc 
w zamieszczonej w innym miejscu rozmowie, iż lokalna prasa bu-
dzi namiętności rodem z szekspirowskiej tragedii. Któż jednak nie 
obawiałby się świadków historii?

Nie trzeba nikogo rozsądnego przekonywać, że Brzesko zasłużyło na 
własny miesięcznik. Wystarczającym argumentem może być fakt, że 
każdego miesiąca, nieprzerwanie od 15 lat, pismo trafia statystycznie 
do co piątego brzeskiego domu. Niewiele lokalnych gazet może poszczy-
cić się tak długą działalnością i – co z satysfakcją należy podkreślić 
– wysoką oceną poziomu zamieszczanych publikacji. Wydają ją nie tylko 
Czytelnicy, ale i ludzie profesjonalnie zajmujący się prasą.
Przez ten czas BIM udokumentował spory kawał historii regionu, 
dał świadectwo aktywności i dorobku dużej grupy mieszkańców. Nikt 
nie poda w wątpliwość faktu, iż dzięki gazecie możemy pokazać, że 
nasza mała ojczyzna ma czym się pochwalić. Nawet jeśli w przy-
szłości papier zastąpi wirtualna przestrzeń Internetu, to dorobek 
gazety pozostanie dziedzictwem całego Brzeska. Bez względu na to, 
czy „politykom” to się podoba czy nie...

Iwona Dojka

To już 15 laT!

Magazyn 
pełen Brzeska
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MARIA MAREK (dyrektor Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej):
– Czytam każdy numer BIM-u. Re-
dakcja zbiera i umieszcza na łamach 
wiadomości dotyczące Brzeska, z któ-
rymi trudno przebić się w innej prasie: 
„Gazecie Krakowskiej” lub „Dzienniku 
Polskim”. Miesięcznik obrazuje życie 
całej gminy, prezentuje akcje charyta-
tywne, wizyty sławnych krajan, inwe-
stycje i plany samorządu, osiągnięcia 
uzdolnionej młodzieży… Pozytywne 
opinie o gazecie słyszę od czytelników 
przychodzących do biblioteki. Nie ocze-
kuję żadnych zmian. BIM jest dobry.

KS. JóZEF DRABIK (proboszcz pa-
rafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Ap. w Brzesku):
– Kiedy w 2004 roku objąłem jako pro-
boszcz parafię św. Jakuba w Brzesku, 
dwa czasopisma: „Kościół nad Uszwicą” 
oraz BIM, stały się moimi czasopisma-
mi, na które zawsze z niecierpliwością 
czekam. Brzesko jest po miejscowości 
rodzinnej moją drugą małą ojczyzną, 
więc zapewne jak wszyscy mieszkańcy 
Brzeska żyję problemami tego miasta. 
Te problemy są mi bliskie także dzięki 
prasie lokalnej, jaką jest BIM. Miesięcz-
nik oceniam bardzo pozytywnie, robiony 
jest profesjonalnie i porusza wszystkie 
tematy, nawet te niewygodnie ukazują-
ce czasem naszą ludzką małostkowość. 
Za to go cenię i życzę Mu z okazji małego 
jubileuszu, by trwał i ciągle się rozwijał 
na naszym małym medialnym rynku.

ELżBIETA LORANTy (kierownik 
Zespołu Pieśni i Tańca „Jadowni-
czanie”, opiekun młodzieży w Domu 
Ludowym w Jadownikach):
– Czytam BIM. Życzyłabym sobie, aby 
gazeta drukowała stałą rubrykę ze 
wspomnieniami o ludziach zasłużonych 
dla regionu. Niewątpliwie miesięcznik 
jest potrzebny. Jego atut stanowi to, 
że jest magazynem ilustrowanym 

i przyciąga wzrokowo. Podoba mi się 
to, iż zawiera aktualności: informacje 
o bieżących wydarzeniach i brzeskiej 
kulturze. Jestem za promocją zespo-
łów ludowych na łamach. O kulturze, 
zwłaszcza tej typowo ludowej, należy 
pisać, bo jeśli ona zginie, to po nas.

JóZEF KuBAS (radny, były dyrektor 
LO w Brzesku):
– Wszystkie numery BIM-u od wrze-
śnia 1992 roku przeczytałem od deski 
do deski. Po 15 latach stwierdzam 
ewolucyjny postęp w redagowaniu 
i wydawaniu tego pisma poruszającego 
ważne sprawy mieszkańców naszej 
gminy. Wszystkie moje artykuły poja-
wiały się na łamach gazety na bieżąco. 
W niektórych numerach miesięcznika 
pojawiała się zbyt duża promocja na-
szej władzy gminnej przy dość nikłym 
przedstawianiu ważnych problemów 
zwykłych ludzi. Życzę BIM-owi kolej-
nych sukcesów i myślę, że nowa rada 
programowa będzie gwarantem postę-
pu w redagowaniu i wydawaniu pisma, 
które trafi pod strzechy wszystkich 
domostw w naszej gminie.

ANDRZEJ GRABOWSKI (poeta, 
satyryk, organizator corocznej Mię-
dzynarodowej Galicyjskiej Jesieni 
Literackiej):
– Uważam, że tego rodzaju pisma są 
bardzo potrzebne, wręcz nieodzowne. 
Duże dzienniki nie poświęcają tyle miej-
sca na kulturę, co lokalne gazety. BIM 
szalenie się poprawił. Jest ciekawie 
prowadzony. Znajduje się w nim miejsce 
na szeroką tematykę – od kultury po 
sprawy środowiska. Nic redakcji nie 
umknie. To jedno z lepszych i ciekaw-
szych pism regionalnych w Polsce.

ALICJA KOźMIńSKA (społecznik, 
pracownik filii tarnowskiej Biblioteki 
Pedagogicznej):
– W ciągu 15 lat BIM bardzo się zmie-
nił. Dla mnie i czytelników najcen-
niejszy jest czas, gdy znaczącą część 
gazety stanowiły teksty prezentujące 
osoby zasłużone dla miasta i regio-
nu. Docenianie tych postaci tworzy 

pozytywną aurę zachęcającą innych 
do działania. BIM ma stałe grono 
czytelników. To ważny głos w życiu 
społecznym. Ludzie szukają w nim 
informacji o wydarzeniach, których 
byli uczestnikami. Bardzo podobają 
mi się okolicznościowe, świąteczne 
wypowiedzi proboszczów.

MARIA KARAś (społecznik z Poręby 
Spytkowskiej, opiekun zespołu „Porę-
bianie”):
– Robiąc „Gips”, wzorowaliśmy się 
na BIM-ie. Przeglądaliśmy gazetę 
i chcieliśmy wprowadzić do pisma o wsi 
podobne rozwiązania. Z uwagą czytam 
BIM. Nie ma gazety, która tak szeroko 
omawiałaby to, co dzieje się w mieście 
i okolicy. Dzięki BIM-owi wiemy np. jaki 
będzie budżet, co uchwala się na sesjach 
Rady Miejskiej, co się wydarzyło… 
Słowa uznania dla Marka Latasiewicza 
i obecnej pani redaktor. Nie wyobra-
żam sobie, by miesięcznika miało nie 
być. O naszych problemach nikt tak 
wyczerpująco nie pisze. Gazeta nie jest 
stronnicza. Uwzględnia opinie różnych 
stron i nie zawsze lubianych osób.

KS. JóZEF MuLARZ (proboszcz pa-
rafii Miłosierdzia Bożego, społecznik, 
animator kulutury):
– BIM jest potrzebny. Myślę, że pełni 
rolę zbiornika, w którym gromadzą się 
wody wspomnień. Zapewnia pamięć 
historyczną. Jednak zbyt szczegółowo 
przedstawia wydarzenia na obradach 
Rady Miejskiej. Myślę, że większości 
czytelników to nie interesuje. Liczy się 
efekt finalny w postaci uchwał.

MAŁGORZATA CuBER (dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury):
– MOK był matecznikiem BIM-u. Ten 
związek pozostał do dziś. Gazeta druku-
je przecież aktualności z kręgu kultury. 
To sprawy, które mnie interesują, a ja-
kich na próżno szukam w regionalnych 

Jak nas 
widzą?
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Mam wrażenie, że prasa lokalna 
to zjawisko w Polsce nowe, związane 
z przełomem 1989 roku. Czy to trafna 
intuicja?
– Do 1989 roku najniższy szczebel 
prasy lokalnej stanowiła prasa wo-
jewódzka, wydawana przez RSW 
„Prasa-Książka-Ruch”. W niektórych 
regionach wychodziły jeszcze gazety 
zakładowo-miejskie, np. w Jastrzębiu, 
Tychach i Nowej Hucie. Takie perio-
dyki wydawały duże zakłady, które 
organizowały życie całych miast lub 
dzielnic. Natomiast właściwa eks-
plozja prasy lokalnej nastąpiła już 
w 1989 roku, kiedy powstawały pisma 
komitetów obywatelskich. Czasami 
przepisywano je w kilkudziesięciu 
egzemplarzach na maszynie i rozpo-
wszechniano. Były bardzo siermiężne 
i proste. Powstawały w celu wsparcia 
pierwszych wolnych wyborów parla-
mentarnych i późniejszych, samorzą-
dowych. Wiele komitetów promowało 
w ten sposób swoich kandydatów. 
Takie gazety sięgały aż do szczebla 
dzielnicy, a nawet osiedla. Sam przed 
pierwszymi wyborami samorządowymi 
wydałem na swoim osiedlu pięć, może 
sześć egzemplarzy takiego czasopisma. 
Muszę przyznać, że spośród promowa-
nych przeze mnie kandydatów 80 proc. 
dostało się do rady osiedla.

Co działo się potem z lokalnymi 
pismami?
– W kolejnym etapie rozwoju część 
niezależnych wydawnictw upadło. Dla 
jednych było to naturalne, bo ukazy-
wały się tylko w celu zapewnienia 
sukcesu wyborczego, natomiast inne 
pozostały na rynku i dały początek 
małym, ale bardzo profesjonalnym 
gazetom. Te z nich, które na łamach 
z powodzeniem wypromowały rad-
nych, burmistrzów czy prezydentów, 
przeszły „na garnuszek” samorządów, 
tworząc grupę pism samorządowych. 
Oprócz nich na rynku pojawili się tacy, 
dla których wydawanie gazet stało się 
biznesem. Oni umacniali swoje tytuły 
lub wykupywali całą grupę czasopism 

n

n

dziennikach. Redakcja stara się wyłowić 
i opisać sukcesy młodych, dobrze zapo-
wiadających się ludzi. Mam nadzieję, że 
koło dziennikarskie z naszego ośrodka 
także uaktywni się na łamach.

JERZy WyCZESANy (historyk sztu-
ki, były redaktor naczelny BIM):
– W 1992 roku ościenne miejscowości 
miały już lokalne gazety i Brzesko 
też na taką zasługiwało. Ówczesny 
dyrektor ośrodka kultury, Jan Gwiz-
dała zabiegał o powstanie pisma, 
które opisywałoby sprawy interesujące 
mieszkańców, sylwetki ludzi związa-
nych z regionem i lokalną historię. 
Powstanie miesięcznika było ważnym 
wydarzeniem. Mija 15 lat od tego czasu 
i gazeta wciąż funkcjonuje. To oznacza, 
że zapotrzebowanie na tego typu prasę 
istnieje. Jednak w mojej ocenie za mało 
w obecnym BIM-ie tekstów historycz-
nych; przecież stanowią one kolejną 
cegiełkę w tworzeniu historii Brzeska.

KRZySZTOF SZyDŁOWSKI (muzyk, 
lider zespołu Frunee, wychowawca 
młodzieży):
– BIM jest potrzebny. Chciałbym wie-
dzieć, co się dzieje w moim mieście, nie 
tylko w zakresie kultury. Interesują 
mnie m.in. losy pałacu Götza, sesje 
Rady Miejskiej, sport. To, że Brzesko 
jest małe, nie znaczy, że nie może mieć 
swojej gazety. W tej chwili nie ma al-
ternatywy, a lepsze coś niż nic.

ARTuR GAWENDA (artysta fotograf):
– Uważam, że ta gazeta bezwzględnie 
jest potrzebna miastu. Buduje naszą 
tożsamość, jest nie tylko kroniką, ale 
również wyznacznikiem społecznej kul-
tury. Myślę, że brakuje w niej otwartości 
na świat, więcej korespondencji, relacji 
z regionu, ilustracji. Ale w stosunku 
do poprzednich lat i tak wydawnictwo 
oceniam na 5 z minusem.

Redaktor lokalnej prasy nieustannie podlega weryfikacji i permanentnej kontroli ze strony 
czytelników, którzy każdy fakt mogą sprawdzić. – To zmusza do udokumentowanego, 
wyważonego i solidnego działania. Banalne sprawy w skali regionu budzą namiętności jak 
w szekspirowskiej tragedii – mówi dr Zbigniew Bajka z Ośrodka Badań Prasoznawczych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z Iwoną Dojką, redaktor naczelną BIM-u.

Jak koszula ciału
na danym terenie i za-
kładali wydawnictwa. 
Także duże redakcje, 
chcąc podporządko-
wać sobie prasę na 
wybranym obszarze, 
„maczały w tym palce”. Równocześnie 
pojawiały się zupełnie nowe pisma 
finansowane przez samorządy, które 
bądź to rodziły się z potrzeby infor-
mowania, bądź też jako narzędzie 
propagandowe, by dać opór krytyce 
ze strony istniejących już pism. Na 
marginesie tego procesu powstawały 
także gazety wydawane przez stowa-
rzyszenia, prasa parafialna i ogłosze-
niowo-informacyjna utrzymująca się 
z publikacji reklam. Niejako czkawką 
wróciły pisma zakładowo-miejskie jako 
gazety korporacyjne lub zakładowe 
właśnie.
Obecnie szacuje się, że około 40 proc. 
tytułów lokalnych to prasa samorządo-
wa. Istnieje potrzeba takich gazet, bo 
w nich władza „spowiada” się z tego, 
co robi. Jeśli chodzi o realizację funkcji 
kontrolnej wobec władzy, to najlepiej 
wywiązuje się z niej prasa niezależna. 
Jednak wiele takich tytułów przejęły 
duże firmy, np. Polskapresse, która 
bezpłatnie dołącza je do swoich gazet 
regionalnych. Na skutek tego licz-
ba gazet niezależnych wyraźnie się 
zmniejszyła.

Wolność polityczna niekoniecznie 
musiała pociągnąć za sobą wolność 
słowa. Jako redaktor naczelny spo-
tykam się z zarzutami o zależność 
miesięcznika od wydawcy. Tymczasem 
rzeczywistość podpowiada inne pocho-
dzenie nacisku. Grupie radnych udało 
się stworzyć, a następnie doprowadzić 
do przegłosowania uchwały przydają-
cej gazecie ciało kontrolne w postaci 
rady programowej. Kolejnym wprowa-
dzonym w czyn pomysłem był przepis 
o nadaniu Radzie Miejskiej uprawnie-
nia do powoływania i odwoływania 
redaktora naczelnego. Ostatnią regu-
lację uchylił wojewoda jako niezgodną 
z prawem. Nadzór ograniczył również 
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w znacznym stopniu kompetencje rady 
programowej. Panie Doktorze, jak 
małe periodyki mogą bronić się przed 
naciskami lokalnych polityków?
– W samej radzie programowej nie ma 
zagrożenia, bo takowe organy funk-
cjonują przy niektórych redakcjach. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy powołuje 
się ją, aby doprowadzić do zamknię-
cia pisma lub wyrzucenia redaktora 
naczelnego… Powinien to być organ 
doradczy, ale na pewno nie może mieć 
w kompetencjach możliwości wpływa-
nia na politykę personalną.

Jednak właśnie takie kompetencje 
w pierwotnym zamyśle zostały tej 
radzie przydane!
– To niezgodne z prawem. Tylko właści-
ciel może zatrudnić i zwolnić redaktora 
naczelnego.

Wydawcą BIM-u jest Urząd Miejski.
– Wobec tego tylko burmistrz jako 
przedstawiciel wydawcy składa podpis 
pod umową. Rada programowa może 
jedynie wysuwać opinie.

Pismo udostępnia swoje łamy 
radnym, także opozycyjnym wobec 
wydawcy. Niektórzy korzystają z tej 
możliwości. Jednak – sądząc po ilości 
tekstów – robią to niechętnie.
– Skoro coś się komuś nie podoba, a ist-
nieje możliwość wypowiedzenia się, 
to należy z tego korzystać. Przy czym 
chodzi nie o to, by „komuś przywalić”, 
ale o prezentowanie w prasie infor-
macji z różnych punktów widzenia, 
zarówno radnych, jak i czytelników. 
Symptomatyczny pod tym względem 
był w swoim czasie Radomyśl, gdzie 
wychodziły cztery gazety lokalne i każ-
da z nich reprezentowała inną grupę 
lokalnych interesów.  Wbrew pozorom 
takie małe gazety, ukazujące się na 
ograniczonym terenie budzą niekie-
dy większe emocje niż ogólnopolskie 
dzienniki. Przecież w małych miejsco-
wościach wszyscy się znają i rozważają 
każde wydrukowane słowo. Pani musi 
mieć świadomość, że każde napisane 
zdanie będzie czytane i analizowane. 
Mniej denerwują się politycy w War-
szawie… Gazeta lokalna jest bliska 
jak koszula ciału. Jej dziennikarze 
piszą o sprawach, które czytelnicy 
znają lub łatwo mogą sprawdzić ich 
wiarygodność. Pani jest nieustannie 
poddawana weryfikacji. To jest siła 
gazety, ale jednocześnie niebezpieczeń-
stwo permanentnej kontroli na skutek 
bliskości spraw i ludzi. To zmusza do 
udokumentowanego, wyważonego 
i solidnego działania. Banalne sprawy 
w skali regionu budzą namiętności jak 
w szekspirowskiej tragedii.
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To się istotnie daje odczuć. Zasta-
nawia mnie jeszcze jedna sprawa. Nie 
tylko we wspomnianym przez Pana 
Radomyślu, lecz w niedalekiej Bochni, 
położonej ok. 10 km od Brzeska uka-
zuje się kilka gazet, w Brzesku – tylko 
jedna. Czy jest jakaś zależność między 
stopniem aktywności mieszkańców 
a ilością lokalnych pism?
– Gdyby wszystkie wydawnictwa 
bocheńskie, prężne od strony edytor-
skiej, zjednoczyły się, to powstałby 
porządny tygodnik. Jednak na rynku 
grają emocje i interesy. Większość tam-
tejszych pism znajduje się w rękach 
prywatnych. Połączenie nie dałoby im 
takich zysków, jakie mają obecnie. Z te-
go, co wiem, właściciele bocheńskich 
czasopism prezentują różne poglądy 
polityczne: od lewicowych do bardzo 
prawicowych, pisowskich. Żaden z nich 
z możliwości wpływania na opinię pu-
bliczną nie chce zrezygnować.

To znaczy, że ilość czasopism 
niekoniecznie przekłada się na aktyw-
ność społeczną, ale raczej na tempe-
raturę dyskusji politycznej?
– Oczywiście. Boje i ataki, agresywny 
przekaz nierzadko przekłada się na 
poczytność.

BIM ma za sobą 15-letnią tradycję. 
Czy to wiele jak na gazetę o zasięgu 
gminy?
– To dużo, zważywszy na czynniki eko-
nomiczne i kwestie polityczne. Długa 
tradycja oznacza, że każda zmieniająca 
się władza dostrzegała przydatność 
pisma. 15 lat ukazywania się świadczy 
również o tym, że gazeta wkompo-
nowała się w lokalną rzeczywistość 
i jest potrzebna. Na pewno po latach 

n

n

n

zostanie także doceniona jako swoista 
kronika miasta i okolicy. Żyjąc dniem 
dzisiejszym, nie zdajemy sobie sprawy, 
jak ważna dla późniejszych badaczy 
lokalnej historii jest prasa.
Pismo na pewno bardzo się zmieniło 
i zapewne będzie się dalej zmieniać. 
Istotne dla prasy lokalnej jest dawanie 
miejsca czytelnikom, sondowanie ich 
oczekiwań, pokazywanie, że przema-
wia się w ich imieniu. Namawiam 
ludzi z lokalnych gazet, aby włączali 
się w miejscowe akcje i patronowali 
wydarzeniom.

Gdyby podsumować to, co Pan 
mówi, to lokalna gazeta oprócz 
podtrzymywania temperatury dysku-
sji politycznej pełni funkcję kroniki, 
promuje regionalne akcje…
– Jeśli pyta mnie pani, jakie funkcje 
spełnia takie pismo, to odpowiadam: te 
same, co każda gazeta. Jej podstawowa 
rola to informowanie, po drugie – pre-
zentacja różnych opinii i poglądów, 
czyli tworzenie forum dyskusji, po 
trzecie – dokumentowanie, po czwarte 
– co uważam za pierwszoplanowe za-
danie tzw. małej prasy – integrowanie 
społeczeństwa miasta i gminy na bazie 
wspólnej historii, kultury, dokonań 
oraz planów; i wreszcie – gazeta winna 
spełniać funkcję kontrolną wobec wła-
dzy. Prasa jest głosem społeczeństwa 
obywatelskiego i ta jej kontrolna dzia-
łalność naraża ją nierzadko na krytykę 
ze strony różnych grup interesów. 
Warto jednak się narażać. Dyskutować 
też warto.

n

n



��

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY listopad 2007galeria sławnyCh brzeszCzan

Choć od 1962 roku mógłby się 
czuć krakowianinem, stanow-
czo zaprzecza takiemu statu-

sowi. – Z ziemią brzeską łączy mnie 
wszystko. Tutaj wszystko się zaczęło 
– mówi bez namysłu. 
„Wszystko” dla Zbigniewa Kuci ogra-
nicza się niewątpliwie do sportu, który 
wypełnia bez reszty całe jego życie. 
Najpierw jako zawodnika, potem in-
struktora i trenera oraz nauczyciela 
akademickiego. 

alpejczycy z okocimia
Jak każdy chłopiec pochodzący z Oko-
cimia, najwcześniej przypiął do butów 
narty, by szusować na Kamieńcu. Ro-
dzice nie przeszkadzali w rozwijaniu 
sportowych umiejętności, pamiętając 
zapewne swoje młodzieńcze treningi 
w przedwojennym Sokole. 
– Z początku ścigaliśmy się z chłopa-
kami dla zabawy, ale szybko trafiliśmy 
do sekcji w Okocimskim – wspomina. 
– Kierownikiem był Wiesław Golfryt, 
a trenerem Artur Hajduga. Tworzyli-
śmy naprawdę mocną grupę utalen-
towanych narciarzy. Świetnie jeździli 
bracia Kukułkowie, Jurek Brachuc, 
Adam Bogdani, Janusz Głuch, Kazi-
mierz Wolak, no i najlepszy wśród nas 
Janusz Witowski. 

Już tylko starsi Czytelnicy pamiętają brzeskich narciarzy, którzy bez kompleksów rywali-
zowali z najlepszymi zakopiańczykami. Również mało kto wie, że sekcja narciarska była 
pierwszą w Okocimskim Klubie Sportowym, a jeden z jej wychowanków do dzisiaj zajmuje 
ważną pozycję w Polskim Związku Narciarskim. Narty to jednak nie jedyna, lecz jedna 
z wielu pasji Zbigniewa Kuci.

Zbigniewa Kuci
życie bardzo aktywne

Byli na tyle dobrzy, że ćwicząc na oko-
cimskich pagórkach, z powodzeniem 
rywalizowali z prawdziwymi góralami. 
W mistrzostwach okręgu Witowski re-
gularnie stawał na podium, Kucia nie 
schodził poniżej piątego miejsca w trój-
kombinacji. To wystarczyło na zdoby-
cie przez niego II klasy sportowej, co 
miało znaczenie, gdy po skończonym 
Liceum Ogólnokształcącym wybrał 
studia na AWF w Krakowie. Jednak 
o tym wyborze nie decydowały jedynie 
sukcesy odnoszone w narciarstwie. Był 
niezwykle sprawny i szybki. 

postrach bramkarzy
W zimie jeździł na nartach, od wiosny 
pojawiał się na boisku piłkarskim. 
– Właściwie, to nie było wtedy sportu, 
jakiego bym nie uprawiał – podkreśla 
Zbigniew Kucia. – Grałem z kolegami 
w piłkę nożną i ręczną, ćwiczyliśmy 
gimnastykę, nie miałem sobie równych 
w powiecie w biegu na sto metrów, 
uzyskując wyniki poniżej 12 sekund. 
Ta wszechstronność i zamiłowanie do 
sportu to przede wszystkim zasługa 
Jana Ogieli, naszego nauczyciela wf 
w liceum, skutecznie dbającego o fizycz-
ną sprawność swoich wychowanków. 
Z drugiej strony, co w tamtych czasach 
można było robić? – zamyśla się...

W 1958 roku, mając 16 lat, zadebiuto-
wał w piłkarskiej III lidze. – Pamiętam 
ten mecz – zremisowaliśmy z Dalinem 
2:2. Trenerem był wówczas Romuald 
Meus, a niektórzy z partnerów w ze-
spole byli grubo po trzydziestce.
Gdy wywalczył miejsce w podstawo-
wym składzie Okocimskiego, strzelał 
sporo goli. Duet napastników: Zbigniew 
Dulemba – Kucia był postrachem 
bramkarzy. – Obaj byliśmy bardzo 
szybcy, chociaż graliśmy trochę ina-
czej. Zbyszek był typowym łowcą goli: 
jak dostał piłkę pod polem karnym 
przeciwnika, nikomu nie podawał, 
sam musiał oddać strzał na bramkę. 
Szkoda, że trenerzy nie potrafili w peł-
ni wykorzystać naszych predyspozycji 
– mówi z pewnym żalem Kucia.
Na AWF ponownie spotkał się z pracu-
jącym wówczas na uczelni Romualdem 
Meusem. Piłki nożnej nie wybrał jed-
nak jako specjalizacji. – Do zawodu po-
stanowiłem się tak przygotować, żeby 
zagospodarować zarówno lato, jak i zi-
mę – tłumaczy. – Dlatego skończyłem 
specjalizację trenerską z narciarstwa 
i pływania. Jestem także instruktorem 
żeglarstwa. 

politechnika zwycięża!
Ze znalezieniem pracy nie miał pro-
blemu, bo właśnie człowieka z takimi 
kwalifikacjami poszukiwała Politech-
nika Krakowska. Od 1968 roku nie-
przerwanie do dzisiaj pracuje w Stu-
dium Wychowania Fizycznego PK. Od 
jedenastu lat jest szefem tejże między-
wydziałowej jednostki, która dzięki 
jego staraniom została przekształcona 
w okazałe uczelniane Centrum Sportu 
i Rekreacji. W tym roku nabył prawa 
emerytalne, ale rektor przedłużył an-
gaż o następne dwa lata. 
– Tak się szczęśliwie złożyło, że za 
mojej kadencji kierowania Centrum 
Sportu i Rekreacji powstały dwa pięk-
ne obiekty przy ulicy Kamiennej i alei 
Jana Pawła II w Krakowie – mówi 
z dumą Zbigniew Kucia. – W tych 
obiektach dysponujemy kortami teni-
sowymi, boksami do squasha, krytą 
halą do gry w piłkę nożną, boiskami 
do piłki koszykowej i siatkowej, 
z bogato wyposażonymi siłowniami, 
salami fitnes oraz komfortowym 
zapleczem do odnowy biologicznej. 
Poza obligatoryjnymi zajęciami wf-u 
studenci rozwijają swe sportowe za-
interesowania w niemal 40 sekcjach.  
Nic dziwnego, że studenci Politechni-
ki Krakowskiej od wielu lat przodują 
w sportowej rywalizacji polskich 
uczelni. Nie mają sobie równych 
przede wszystkim w narciarstwie, W drużynie Okocimskiego. Trzeci od lewej Zbigniew Kucia.
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wygrywając w gronie ponad 250 
uczelni wyższych nawet z reprezen-
tantami AWF. 
Bogatą tradycję mają rozgrywane 
w Zakopanem od 1953 roku mistrzo-
stwa PK w narciarstwie alpejskim. 
Mają znakomitą obsadę, bierze w nich 
udział wielu mistrzów Polski. Zna-
komity poziom, wspaniała atmosfera 
i świetna organizacja zawodów to nie-
wątpliwe zasługa Zbigniewa Kuci. Sam 
jeszcze staje na starcie, wygrywając 
mistrzostwa w grupie pracowników, 
a uzyskiwane wyniki plasują go w czo-
łowej dziesiątce wśród studentów. 
– Przyszłoroczne mistrzostwa będą już 
55. z kolei. Już teraz szykuję formę, by 
nie wypaść gorzej niż w ubiegłych la-
tach – odgraża się młodszym rywalom 
narciarski oldboj, skrywając skutki 
nieszczęśliwej kontuzji, w wyniku któ-
rej ma 60-procent inwalidztwa... 

5 tysięcy żeglarzy
W kwietniu zaprasza na Kasprowy, 
a w sezonie letnim nad Jezioro Żywiec-
kie do Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego. 
– Od 35 lat studentom, ale nie tylko 
studentom, w formie zorganizowa-
nych kursów proponujemy szkolenia 
żeglarskie i windsurfingowe. Ośrodek 
ma w pełni wyposażone zaplecze noc-
legowe ze stołówką, własne kąpielisko, 
przystań, posiadamy wysokiej klasy 
sprzęt pływający. W tym czasie wyszko-
liliśmy około pięciu tysięcy żeglarzy 
i sterników jachtowych, a kilkunastu 
naszych absolwentów zdobyło patenty 
kapitanów żeglugi jachtowej – nie kryje 
satysfakcji Zbigniew Kucia. Absolutnie 
zasłużonej, gdyż ośrodek to w najwięk-
szej mierze jego dzieło. On był inicjato-
rem zakupu gruntu, budowy domków, 
zagospodarowania terenu. 

– Początki były bardzo trudne, bo 
uczelnia nie miała na ten cel pieniędzy. 
Materiały budowlane i niektóre for-
malności załatwiałem „na wariackich 
papierach” – wspomina. – Zapału nie 
brakowało też studentom, z którymi 
wykonałem sporo prac, także murar-
skich – dodaje.

narciarski vip
Organizacja sportowego życia uczelni 
to tylko wycinek godnej podziwu ak-
tywności 65-latka. Od 35 lat prowadzi 
pod auspicjami Polskiego Związku 
Narciarskiego centralne kursy dla na-
uczycieli akademickich. Do ubiegłego 
roku, przez 12 lat pełnił funkcję wice-
prezesa związku ds. narciarstwa ma-
sowego, w latach 2001-2006 pracował 
w zarządzie Komitetu Organizacyj-
nego Pucharu Świata w Zakopanem. 
Jakby tego było mało, w 1988 roku 

był współzałożycie-
lem Stowarzyszenia 
Instruktorów i Trene-
rów Narciarstwa PZN. 
– Podpisałem ponad 
3 tysiące uprawnień 
instruktorskich – su-
muje swą działalność 
szkoleniową aktualny 
prezes stowarzysze-
nia, który od 1991 
roku reprezentuje 
Polskę na światowych 
kongresach „Inter-
ski”. 
– Nie ma w Europie 
trasy narciarskiej, na 

której bym nie był – 
podkreśla i po chwi-
li uzupełnia listę 
społecznych funk-
cji o jeszcze jedną: 

prezesa AZS Zakopane, najlepszego 
w sportach zimowych klubu, którego 
ośmiu reprezentantów wystartowa-
ło w ostatniej zimowej olimpiadzie 
w Turynie!

Myślistwo dla relaksu 
Kraków, Zakopane, Żywiec. Francja, 
Austria, Włochy, Korea Południowa. 
Kalendarz podróży Zbigniewa Kuci 
jest szczelnie wypełniony. A jednak 
znajduje w nim lukę, by wpaść przy-
najmniej raz w tygodniu do Brzeska. 
Nie po to wszak, by wylegiwać się 
bezczynnie w rodzinnym domu przy 
ulicy Rzeźniczej. Wystrój mieszkania 
zdradza jeszcze jedno zajęcie, któremu 
oddaje się z upodobaniem od ponad 40 
lat. Na ścianach brakuje już miejsca 
na okazałe trofea myśliwskie. Na 
pierwsze polowania zabierali go byli 

Uratował przyszłego profesora!
Wakacje na przełomie lat 60. i 70. Zbi-
gniew Kucia najchętniej spędzał w roli 
ratownika na brzeskim basenie lub na 
kąpielisku w Czchowie. Tam właśnie, po-
niżej zapory doszło do zdarzenia, które 
mogło się zakończyć tragicznie. W pew-
nej chwili usłyszał krzyk i zauważył, jak 
nurt rzeki porywa młodego chłopca. 
Na pomoc pospieszyła kobieta, której 
chłopak kurczowo się uchwycił. Kobieta 
nie była w stanie z takim obciążeniem 
walczyć z nurtem. Kucia natychmiast 
skoczył za nimi. Na szczęście w samą 
porę. Przyholował chłopca do brzegu, 
kobieta zdołała dopłynąć sama. Po wyj-
ściu z wody okazało się, że uratowani to 
brzeszczanie: Stanisław Biernat – dzisiaj 
profesor nauk prawnych i sędzia NSA 
oraz Elżbieta Steinbach – wybitna ma-
larka, absolwentka ASP.

profesorowie liceum – Jan Ogiela 
i Błażej Palej. Od dwóch lat jest pre-
zesem miejscowego Koła Łowieckiego 
Hubertus. 
– Polowanie, obcowanie z naturą to 
najwspanialszy relaks. Pozwala zapo-
mnieć o pracy i codziennej gonitwie. 
To także świetny sport, wymagający 
kondycji i niemałych umiejętności 
– tłumaczy pan Zbigniew. 
Na obszarze 10 tys. ha, jakimi dyspo-
nuje brzeski Hubertus – od Rzezawy 
po Dębno i od Łoniowej do Lipnicy 
– poluje na sarny, jelenie, bażanty. 
Największą zdobyczą był jednak dzik, 
który po wypatroszeniu ważył ponad 
200 kg. – Dzięki polowaniom częściej 
bywam w Brzesku – uśmiecha się.

***
Zbigniew Kucia imponuje wysporto-
waną sylwetką i młodzieńczą werwą. 
Pytany o receptę na długowieczność, 
bez namysłu odpowiada: – Trzeba 
bardzo aktywnie żyć. Najważniejsze 
jednak, aby poświęcać dużo czasu 
swojej sprawności fizycznej w młodych 
latach. Potem to bardzo procentuje. 

Marek KOTFISZ Adamem Małyszem jako wiceprezes Polskiego Związku 
Narciarskiego na gali w Belwederze

Znawca narciarskich stoków
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SZAZHALOMBATTA zaprosiła Brze-
sko do udziału w projekcie finansowa-
nym ze środków Unii Europejskiej. 
Od 18 do 22 października zaprzyjaź-
niony samorząd z Węgier i lokalne 
stowarzyszenia zorganizowały cykl 
spotkań i konferencji dla mieszkań-
ców oraz delegacji z Włoch, Rumunii 
i Polski. Celem przedsięwzięcia było 
otwarcie dialogu międzykulturowego 
między artystami oraz osobami niepeł-
nosprawnymi. Do współpracy przystą-
pili także rzemieślnicy i przedsiębiorcy, 
którzy w organizacjach pozarządowych 
podglądali sposoby na aktywizację lu-
dzi, jakich dzielą obyczaje i język.
Brzesko reprezentowali podopiecz-
ni z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
(Grzegorz Czerkas, Ewa Małota 
i Monika Sarlej), ich opiekunowie 
(Stanisława Karwala-Ciaciek 
i Agnieszka Szewczyk) oraz Alek-
sandra Dziedzic, Halina Mrówka, 
Piotr Glonek, prezes MPK Krzysz-
tof Gawor i sołtys Szczepanowa Anna 
Lubowiecka. Artysta fotograf Mał-
gorzata Duśko w Szazhalombatcie 
wystawiła część fotoreportażu z Taj-
landii oraz cykl aktów „Bez twarzy”. 
Natomiast plastyk Andrzej Pałka 
wziął udział w międzynarodowym 
plenerze malarskim.
Zwieńczeniem imprezy było Święto 
Chórów zakończone wykonaniem „Car-
mina burana” przez 400-osobowy zespół 
oraz pokaz dorobku nowego członka 
Unii Europejskiej, Rumunii.  (i)

unijny projekt
bratanków

– To tu dzieci znajdują swój azyl. Na 
kilka godzin odrywają się od codzien-
ności, spotykają z przyjaciółmi, uczą 
się i bawią – mówi Agata Janicka. 
– Przychodzi tutaj około pięćdziesię-
cioro dzieci w wieku od siedmiu do 
osiemnastu lat. Codziennie pojawia 
się średnio dwadzieścia osób. Jest 
to młodzież głównie z osiedla, ale 
przychodzą także mieszkańcy innych 
rejonów miasta – precyzuje.
Problemem jest lokum w budynku 
kręgielni. Pomieszczenie o powierzchni 
ok. 12 m2 jest za małe, aby pomieścić 
kilkanaście młodych osób. Kłopot 
przestaje doskwierać w lecie, kiedy 
podopieczni Agaty Janickiej mogą 
korzystać z kortów tenisowych oraz 
boiska do gry w koszykówkę. – Pomi-
jam już brak miejsca do siedzenia dla 
większej grupy, ale nie ma nawet gdzie 
powiesić kurtek – zaznacza wycho-
wawczyni. – Lepsze warunki lokalowe 
z pewnością owocowałyby większą sku-
tecznością pracy z dziećmi – podkreśla. 
– Dzięki zaangażowaniu w sprawę 
przewodniczącego Osiedla Krzysztofa 
Stępaka coś zaczyna się dziać. Wcze-
śniej takiej pomocy nie było...

„przepraszam” wchodzi w krew
Najważniejsze jest indywidualne podej-
ście do dzieci. Na świetlicę przynoszą 
różne problemy. Potrzebują pomocy 
w nauce polskiego, chemii czy fizyki. 
Z niektórymi wychowankami wystar-
czy jedynie porozmawiać. Dobre słowo, 
pochwała za pozytywną ocenę albo zga-
nienie za jedynkę są tym, czego brakuje 
im w domu. – Umiejętność rozmowy 
o kłopotach jest częścią mego działania 
– wyjaśnia opiekunka. – Czasem nawet 
rodzice przychodzą po radę. Wtedy 
wiem, że moja praca z dzieckiem ma 
jakieś znaczenie, jest widoczna w domu 
czy w szkole. Choć tak naprawdę wy-
niki są niewymierne…
Świetlica stanowi poniekąd przedłu-
żenie działalności pedagogiczno-wy-
chowawczej szkoły. W niej tworzy się 
atmosfera, w której dzieci mogą czuć 
się bezpiecznie. Przyjacielskie relacje 

Gdy trzy lata temu Agata Janicka rozpoczynała pracę wychowawcy w świetlicy na ulicy 
Browarnej, w niewielkim pomieszczeniu zastała trzy połamane kredki i kilka kartek papieru. 
Puzzle, gry, malowanki przynosiła z domu. Obecnie ośrodek jest jednym z najprężniejszych 
w mieście. Założony w latach 80. przy TKKF „Sokół”, przez lata podlegał instytucjom 
oświatowym. Obecnie mieści się w strukturach MOK-u.

Potrzebują tego miejsca
z wychowawcą ułatwiają współpracę, 
ale dyscyplina obowiązuje. – Zdarzało 
się, że musiałam uczyć ich podstawo-
wych słów, jak „dziękuję” czy „prze-
praszam”. Niestety, rodzice rzadko 
zwracają uwagę na takie drobiazgi 
– tłumaczy Janicka. – Mam nadzieję, 
że wejdzie im to w krew...
W osiedlowej świetlicy czeka na chętnych 
od poniedziałku do czwartku, od 14.00 
do 19.00. Według regulaminu – w miarę 
potrzeb elastycznie zmienianego – przez 
pierwszą godzinę dzieciaki się bawią. 
Między 15.00 a 17.00 instruktorka 
pomaga im w nauce, a starsi koledzy 
w odrabianiu zadań domowych. Kolejna 
godzina poświęcona jest zajęciom spor-
towym: tenisowi ziemnemu lub stołowe-
mu, koszykówce czy kręglom, a potem 
podopieczni sami kształtują swój czas 
wolny. – Regulamin powstał po to, aby 
ułatwić współpracę między wychowawcą 
a młodzieżą. Wcześniej był problem, aby 
zapanować nad wszystkimi. Obecnie już 
wiedzą, kiedy jest pora na naukę, a kiedy 
na zabawę – tłumaczy pedagog.
Poza codziennymi zajęciami świetlica 
organizuje także zabawy okoliczno-
ściowe: andrzejki, bal karnawałowy, 
mikołajki, wspólne kolędowanie i dys-
koteki. Dużą atrakcją są wycieczki, np. 
do Zakopanego.

rozwiną skrzydła?
– Największą satysfakcją jest dla mnie 
radość i uśmiech dzieci, które przycho-
dzą i chcą się podzielić ze mną prze-
życiami w szkole, w domu, kolejnymi 
sukcesami czy... miłościami! Wtedy 
czuję, że oni mnie potrzebują i czerpią 
radość z przychodzenia na świetlicę. To 
daje mi siłę do działania. – uśmiecha 
się Agata Janicka.
– Aby można było zrobić więcej dla tych 
dzieciaków, potrzebny jest większy lokal 
– wraca do problemu Krzysztof Stę-
pak. – Wraz z prezesem TTKF „Sokół” 
Stanisławem Stolińskim planujemy 
przeniesienie ośrodka do pomieszczenia, 
w którym obecnie mieści się siłownia. To 
pozwoli rozwinąć świetlicy skrzydła!

Karina GAWEŁ

Uczestnicy międzynarodowego pleneru (drugi 
z prawej Andrzej Pałka, obok niego stoi Santa 
Csaba, węgierski rzeźbiarz z rumuńskiej Sovaty)
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Do tej pory miejscem, gdzie 
mogli się spotkać, była świe-
tlica Akcji Katolickiej w domu 

Jadwigi i Marka Adamczyków. W li-
stopadzie ks. Marian Wal udostępnił 
im w przedszkolu parafialnym blisko 
stumetrową salę po byłej siłowni. 
– Na razie trzeba ją osuszyć, potem 
wymalować i urządzić – wymienia 
plany opiekun młodzieżowej grupy, 
sołtys Bartłomiej Bieniasz. – Praca 
skonsoliduje młodzież.

nauka św. augustyna
Jak się okazuje, nie tylko konsoliduje. 
We wrześniu 16 młodych wokalistów 
z Mokrzysk wyśpiewało sobie trzecią 
nagrodę na Przeglądzie Piosenki 
Religijnej w Okulicach. – Pierwszy 
raz wysłałem ich na zewnątrz, bo 
byłem pewny, że mają co pokazać 
– wyjaśnia decyzję animator zespołu 
amatorskich muzyków. Ujął nastolat-
ków niekonwencjonalnością tego, co 
dotychczas miało dla nich formę nie-
mal nienaruszalnego odlewu z brązu. 
Zaproponował bluesową pieśń maryj-
ną, w której pobrzmiewało flamenco, 
reggae i country.
Do przeglądu młodzież zgłosiła się pod 
nazwą „Grupa Muzyczna JP II”. – Te-
raz wszyscy zgodzili się na „Sursum 
corda”, ponieważ jesteśmy z parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Poza tym jest to fragment drugiej 
modlitwy eucharystycznej, w której 
padają słowa: „W górę serca. Wznosi-
my je do Pana. (…) Dlatego z aniołami 

Rozwiązaniem mogłoby być piwo i bezczynne przesiadywanie na przystankach.
W Mokrzyskach za zachętę do pracy posłużył młodzieży śpiew i pierwszy sukces.

Serca poszły w górę
i wszystkimi świętymi głosimy Twoją 
chwałę, razem z nimi wołając...” – tłu-
maczy sens nazwy sołtys i gitarzysta 
zespołu w jednej osobie. – Przecież to 
święty Augustyn twierdził: „Kto śpie-
wa, dwa razy się modli”.
Grupa powstała spontanicznie po 
śmierci Jana Pawła II. Młodzi postano-
wili, że od tego dnia aż do beatyfikacji 
w każdą pierwszą sobotę miesiąca będą 
organizować papieskie apele. Począt-
kowo spotykali się co tydzień, analizo-
wali teksty przemówień Ojca Świętego 
i szukali ich związków z ewangelią. 
Nad tymi dociekaniami czuwał szafarz 
komunii świętej Władysław Małek.
Z biegiem czasu gorliwość stygła, po-
dobnie jak emocje związane ze śmiercią 
Ojca Świętego. Zapał pojawił się, gdy 
cotygodniowym spotkaniom zaczął 
towarzyszyć śpiew i gitara nowego 
sołtysa.

bez tabu
– W grudniu zaśpiewamy na kame-
ralnym wieczorze kolęd dla biskupa 
Wiktora Skworca – gitarzysta z do-
świadczeniami wyniesionymi z Aka-
demii Muzycznej wskazuje na napięty 
kalendarz. – W styczniu jesteśmy za-
proszeni na przegląd kolęd do Brzeska. 
Młodzież się cieszy. To ich motywuje!
Ilość zadań wciąż rośnie: oprawa mu-
zyczna ślubów i młodzieżowych mszy 
świętych, koncerty życzeń na jubile-
usze małżeńskie, jasełka, przedstawie-
nia teatralne... Jednak początki były 
trudne. Ćwiczenia hiperpoprawnej wy-

mowy budziły salwy śmiechu, a śpiew 
pozostawiał wiele do życzenia...
Teraz grupę tworzy blisko trzydzieścioro 
uczestników – gimnazjalistów, liceali-
stów i studentów. W przerwach piątko-
wych prób toczą się żywe rozmowy. – Nie 
ma tematów, których nie poruszamy 
– zaznacza Bartłomiej Bieniasz. – Na 
spotkanie grupy przyjść może każdy. Zja-
wiają się nawet niespodziewani goście, 
by pozostać na stałe. Często sami rodzice 
pytają o możliwość przysłania dziecka.

oszałamiający widok
– Młodzież bez zajęcia chwyta się prze-
różnych rzeczy. Jednak nawet z ulubio-
nych zajęć ucieknie, jeśli poczuje, że 
coś jej się narzuca – wyjaśnia tajniki 
pracy. – Czym ich zdobywać? Śpiewem, 
graniem, ciekawymi wyjazdami. 
W czerwcu chórzyści z Mokrzysk po-
jechali na spotkanie nad Jezioro Led-
nickie. W wakacje przeszlitatrzańskie 
szlaki. W krakowskim kinie „Pod Ba-
ranami” zobaczyli „Wielką ciszę”, film 
o zakonie trapistów. W październiku 
w nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca 
na przeglądzie w Okulicach burmistrz 
ufundował im wyjazd do Tarnowa 
na film „Katyń”. – Widok pogrążonej 
w ciszy młodzieży był oszałamiający 
– animator przywołuje wrażenie po 
seansie. – Okazało się, że młodzi wca-
le nie różnią się od nas, gdy byliśmy 
w ich wieku! Może krępują się uczuć 
i delikatności, uważają, że krzykli-
wość pomoże im przejść przez życie... 
– rozważa opiekun. Gdy przychodzi mu 
wyliczyć rezultaty pracy z podopiecz-
nymi, nie może skończyć: – Pewność 
siebie, mądre poczucie własnej war-
tości, głębokie myślenie, umiejętność 
wyrażania swojej opinii, dyskusji, 
wnioskowania, odpowiedzialność, 
obowiązkowość, tolerancja, docenianie 
wysiłku drugiego człowieka...

Iwona DOJKA
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Nazwa ośrodka budzi zdumienie. 
Skąd wzięło się określenie „dom” i jak 
rozumieć „samopomoc”?
– Określenie „Środowiskowy Dom 
Samopomocy” wskazał ustawodawca. 
„Środowiskowy” oznacza ograniczenie 
działania do terenu danej społecz-
ności. „Dom” odnosi się do miejsca 
życzliwego, przyjaznego, niosącego 
pomoc. „Samopomoc” to tworzenie 
w otoczeniu form aktywności, wyra-
bianie w uczestnikach umiejętności 
wzajemnej pomocy, np. pan mający 
problemy z poruszaniem się nie jest 
w stanie przynieść sobie porannej 
kawy do stolika, więc inni domownicy 
parzą ją i podają w jadalni. Dzięki 
takim postawom tworzy się specy-
ficzna więź polegająca na wzajemnej 
trosce i odpowiedzialności. Zresztą, 
na co dzień bardzo często zamiast 
pełnej nazwy używa się słowa „dom”. 

n

Dobry start
Środowiskowy Dom Samopomocy działa już od trzech lat. Dopiero tej jesieni uczestnicy 
zajęć rehabilitacyjnych po raz pierwszy zaprezentowali swoje osiągnięcia. O problemach 
ośrodka i efektach terapii mówi dyr. Jolanta Piech.

Podobnie uczestników zajęć określa 
się „domownikami”. Chcielibyśmy, aby 
nasi podopieczni czuli się komfortowo 
i bezpiecznie, czyli „jak w domu”.

Kim są Pani podopieczni?
– Specyfika ośrodka polega na tym, że 
gromadzi on osoby przewlekle chore 
psychicznie i niepełnosprawne intelek-
tualnie. Obecnie opieką obejmujemy 
37 uczestników z powiatu brzeskiego, 
w wieku od 18 do 60 lat. Podjęliśmy 
starania o powiększenie tej liczby o trzy 
osoby. Niestety, parametry budynku 
przy ul. Kościuszki nie pozwalają nam 
przyjąć więcej, a zapotrzebowanie 
w środowisku na rehabilitację niepeł-
nosprawnych jest większe. Może się 
wydawać, że trzy instytucje prowadzące 
terapię wystarczą, ale rzeczywistość 
wskazuje, iż jest inaczej.
Uczestników zajęć dowozimy z całego 
powiatu. Ponieważ dysponujemy tylko 
jednym, dziewięcioosobowym bu-
sem, mamy problem z zapewnieniem 
sprawnego transportu. Musieliśmy 
zorganizować dwie tury dojazdu, 
gdyż nie pomieścimy w samochodzie 
wszystkich osób. Kłopot staje się jesz-
cze bardziej dotkliwy, gdy zamierzamy 
wyjechać na wycieczkę lub do kina.

Jakie metody rehabilitacji oferuje 
ośrodek?
– O ile warsztaty terapii zajęciowej pro-
wadzą  głównie rehabilitację zawodową, 
to my jesteśmy nastawieni przede 
wszystkim na rehabilitację społeczną.
W ramach terapii oferujemy trening 
umiejętności samoobsługi i zaradności 
życiowej, umiejętności społecznych 
i interpersonalnych oraz spędzania 
wolnego czasu. Raz w tygodniu pro-
wadzone są zajęcia z muzykoterapii. 
Mamy dobrze wyposażoną salę re-
habilitacyjną. Zatrudniamy również 
psychologa i psychiatrę. Ze względów 
finansowych psychiatra pracuje czte-
ry godziny w miesiącu, a psycholog 
prowadzi zajęcia raz w tygodniu, 
jednak chciałabym, aby pracował 
częściej. Ten specjalista wspiera nie 
tylko podopiecznych. Raz w miesiącu 
prowadzimy terapię dla ich rodzin i ro-
dziców. Pomysł opiera się na założeniu, 
iż jej uczestnicy będą się wymieniać 

n

n

doświadczeniami i wzajemnie wspie-
rać nawet poza ośrodkiem. Spotkania 
odbywają się od niedawna, ale już 
widzę, że między ich uczestnikami 
wytworzyła się pewna więź. Wracając 
do poprzedniego pytania – ta koncepcja 
też ma związek z ideą samopomocy. 
Staramy się, by uczestnicy potrafili się 
wspierać również poza zajęciami, które 
trwają siedem godzin dziennie.

Jak się indywidualizuje rehabilita-
cję, skoro wychowankowie mają tak 
różne rodzaje upośledzeń?
– Każdy uczestnik ma indywidualny 
program terapii i bierze udział w je-
go opracowywaniu. Jeśli mamy do 
czynienia z nowym podopiecznym, to 
pierwsze trzy miesiące stanowią dla 
niego okres próbny, kiedy instruktorzy 
obserwują go i tworzą program reha-
bilitacji. Po tym okresie wdrażamy 
zamysł terapii. Co pół roku zespół 
rehabilitacyjny – to znaczy ja, wszy-
scy terapeuci, psycholog i psychiatra 
– spotykamy się i dokonujemy oceny 
„domowników”, omawiamy postępy 
każdej osoby, zwracamy uwagę, na co 
należy położyć nacisk w dalszej rehabi-
litacji. Dzięki temu każdego podopiecz-
nego traktujemy indywidualnie, stara-
my się go poznać i dostosować program 
do jego potrzeb. Równie istotna jest 
w tym zakresie współpraca z rodziną 
i lekarzami prowadzącymi.

Czy po trzech latach funkcjono-
wania placówki można już mówić 
o jakichś efektach?
– Trudno mi ocenić ten okres, ponieważ 
funkcję dyrektora ośrodka objęłam 
w maju. Natomiast o tym, że efekty są, 
świadczy fakt, iż kilka osób powróciło 
już do swojego środowiska. Niestety, 
nie słyszałam, aby podjęły pracę. Ne-
gatywne nastawienie pracodawców do 
niepełnosprawnych nie jest tylko brze-
skim problemem. Zapewne ta postawa 
bierze się z niezrozumienia natury cho-
rób tych osób. Tymczasem one potrafią 
być dobrymi pracownikami. Może mają 
problemy z punktualnością i obowiąz-
kowością, ale potrafią je wynagrodzić 
dokładnością. Promocja zatrudnienia 
niepełnosprawnych jest nieodzowna. 

W październiku na przeglądzie 
twórczości osób niepełnosprawnych 
w Nowej Hucie miała Pani okazję zoba-
czyć rezultaty terapii w innych ośrod-
kach. Jakie wnioski wypłynęły z porów-
nania z nimi brzeskiej placówki?
– To była nasza pierwsza prezentacja. 
Jestem przekonana, że nie odbie-
galiśmy poziomem od pozostałych 
uczestników imprezy, a w niektórych 
przypadkach byliśmy lepsi! Konkuren-
cja była bardzo duża, bo w przeglądzie 
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11 października uczestnicy terapii w ŚDS po 
raz pierwszy wystawili swoje prace na aukcję
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wzięło udział 40 grup z Małopolski 
i zagranicy. W każdym dniu występów 
publiczność wybierała najlepszy zespół. 
Co prawda nie zajęliśmy pierwszego 
miejsca, ale widzowie docenili nasze 
przedstawienie. Oprócz konkursu 
plastycznego i scenicznego wzięliśmy 
udział w zawodach tanecznych, a w ku-
luarach krążyły bardzo pozytywne 
opinie o tańcu pary z mojego ośrodka. 
Nie mieliśmy się czego wstydzić! To 
bardzo dobry start.

Jakie plany na przyszłość? Co 
zamierza Pani zmienić, a co należy 
wprowadzić?
– W tym roku we współpracy z Warsz-
tatem Terapii Zajęciowej z Zawady 
Uszewskiej po raz pierwszy zorganizo-
waliśmy zawody wędkarskie dla nie-
pełnosprawnych, na które przyjechały 
WTZ z Proszówek oraz ŚDS z Bochni 
i Krakowa. Jednak chciałabym, by 
w przyszłym roku była to już impreza 
samodzielna, na jaką zaprosimy inne 
„domy” i warsztaty. W najbliższym 
czasie planuję zabawę andrzejkową, 
także dla zaprzyjaźnionych ośrodków, 
a w okresie świątecznym – opłatek. 
Czynimy starania o zorganizowanie 
imprezy mikołajkowej i przygotowa-
nie paczek dla naszych domowników. 
Poza tym zamierzam przedzielić po-
mieszczenie, gdzie mieszczą się dwie 
pracownie; żeby jedna grupa nie prze-
szkadzała drugiej. Mam wiele planów 
inwestycyjnych, ale obawiam się o ich 
realizację z powodów finansowych… 
Przede wszystkim konieczna jest 
zmiana systemu ogrzewania. Obecnie 
korzystamy ze szpitalnej instalacji, co 
jest bardzo drogie. Z tego powodu będę 
starać się o wprowadzenie w ośrod-
ku własnego, etażowego systemu, 
zwłaszcza że pozwoli on zaoszczędzić 
spore środki finansowe przez obniżenie 

n

temperatury wieczorami, w weekendy, 
a także w ciągu dnia. Obecnie nie moż-
na tego zrobić ze względu na nieczynne 
termostaty i niedrożne kaloryfery. Bar-
dzo zależy mi na obniżeniu kosztów, 
ponieważ ośrodek otrzymuje niewielką 
dotację rządową w wysokości niespeł-
na 730 zł na jednego uczestnika tera-
pii. Kwota ta nie zmieniła się od 2004 
roku, a przecież od tego czasu wzrosły 
ceny. Nie stać nas na wycieczkę…

Stąd pomysł z aukcją prac?
– Tak. Dochód z li-
cytacji chcemy prze-
znaczyć właśnie na 
wycieczkę. „Domow-
nicy” to głównie osoby 
pochodzące z rodzin 
gorzej sytuowanych. 
Często bywa tak, że 
utrzymują się jedy-
nie z zasiłków z opie-
ki społecznej, skąd 
otrzymują w sumie 
300 do 400 zł. Zdarza 
się więc, iż mają pro-
blemy z uiszczeniem 
miesięcznej opłaty za 
pobyt w ośrodku, wa-
hającej się od czterech 
do dziewięciu złotych. 
Mamy tutaj osoby, 

których sytuacja jest naprawdę ciężka. 
Nie ogrzewają mieszkania i nie spo-
żywają ciepłych posiłków. Gdyby nie 
uczęszczały na terapię, byłyby nawet 
pozbawione ciepłych dań. Zbieramy 
również ubrania dla uczestników, 
bo niektórzy z nich mają problem ze 
zdobyciem odzieży.
Poszukujemy sponsorów. Obecnie na-
leżą do nich państwo Andżelika i Piotr 
Czyżyccy, którzy zakupili dla nas dwa 
komplety podkoszulków, dzięki czemu 
mamy jednolite stroje na spartakiady. 
Za pomoc jestem wdzięczna również 
Jolancie Ogar z Hurtowni Owocowo- 
Warzywnej „Frutoland”, Katarzynie 
Piechnik, Andrzejowi Piechnikowi 
i Jarosławowi Dynak – właścicielom 
„Auto-Mix”, Wojciechowi Gaudni-
kowi – właścicielowi firmy „Kelton” 
oraz Stanisławowi Zającowi i Tade-
uszowi Wesołowskiemu z przedsię-
biorstwa „Westra” za sfinansowanie 
zakupu wentylatorów. Nawiązałam 
teraz współpracę z Bankiem Żywności 
z Krakowa, skąd wczoraj (rozmowa 
odbyła się 17 października – red.) 
pierwszy raz – i jestem przekonana, 
że nie ostatni – otrzymałam produkty 
spożywcze. Zamierzam wnioskować 
także o żywność, z której można przy-
gotować paczki świąteczne.

Rozmawiała Iwona DOJKA

n

„40 lat minęło…” odśpiewali Przed-
szkolu nr 4 pedagodzy i absolwen-
ci, wśród których znaleźli się m.in.: 
zastępca burmistrza Bogdan Do-
branowski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk, prezes 
brzeskiego ZNP Helena Jewuła, 
dyr. Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej Małgorzata 
Nowicka-Put, dyr. Przedszkola 
w Mokrzyskach Ewa Tomana.

Święto było podwójne. 20 października 
oficjalnie placówka otrzymała patrona 
– Jana Brzechwę. Poświęcona wyda-
rzeniu kolorowa tablica ze zwierzę-
cymi bohaterami bajek poety zawisła 
przy wejściu.
– Przedszkole nr 4 było pierwszą pla-
cówką w powiecie budowaną z myślą 
o najmłodszych – przypomniała historię 
dyr. Maria Obruśnik. Budynek odda-
no do użytku w 1967 roku. 18 stycznia 
następnego roku nastąpiło uroczyste 
otwarcie. Jako pierwsza funkcję dy-
rektora pełniła Zofia Stós. Jej następ-
czynie to: Maria Wawryka, Jolanta 
Chołubińska-Kalinowska, Janina 
Pacura. W ciągu 40 lat mury placówki 
przy Ogrodowej 10 opuściło 1620 dzieci. 
– Niewiele placówek ma taką tradycję 
– podkreśliła w krótkiej przemowie 
urszula Blicharz, dyr. tarnowskiej 
delegatury Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty. – To przedszkole zawsze było 
twórcze i nadal takie jest. Jego pracow-
nicy realizują wiele programów – nie 
szczędziła pochwał metodyk Samorzą-
dowego Centrum Edukacji z Tarnowa, 
Grażyna Skrzekucka.
Zanim wystąpiły przedszkolaki dyr. 
Obruśnik i nauczycielka Bogumiła 
Jedynak odebrały nagrody burmi-
strza Brzeska.       (da)

Krakowiacy z „czwórki”

niewiele ma taką tradycję

Prace manualne to dobra forma terapii. Jej rezultatem są 
niepowtarzalne ozdoby wnętrz
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Filia tej instytucji powstała w Brze-
sku w 2000 roku. Ognisko swoje 

początki w Tarnowie zawdzięcza 
idei choreografa, prof. Wandy Zach. 
W czyn wprowadzili ją właśnie Edy-
ta Korus i Adam Kawa. Przez lata 
zmieniali siedzibę. Zajęcia prowadzili 
w Tarnowskim Centrum Kultury, 
w pomieszczeniach przy ul. Wałowej, 
by od 1997 roku osiąść w Mościcach. 
Od czterech lat ognisko stanowi część 
Mościckiej Fundacji Kultury, a obecnie 
Mościckiego Centrum Kultury.
– Istotne jest to, że dzieci 
z Brzeska nie muszą 
wcale jeździć do Tarno-
wa, bo dzięki doskona-
łym warunkom, jakie 
zapewnia mi dyr. Mał-
gorzata Cuber, mogę 
zajęcia prowadzić na 
miejscu – instruktorka 
Korus wyjaśnia zasady 
współpracy z MOK-iem.
Dwa razy w tygodniu 
w sali wystawowej ośrod-
ka ćwiczą dzieci już czte-
roletnie. Zaczynają od 
zabaw ruchowo-muzycz-
nych z elementami tańca 
klasycznego. – Początki 
to ćwiczenia z zakresu 
techniki wolnej i techni-
ki tanecznej – wyjaśnia 
ich nauczycielka. Ko-
rzysta zarówno z zare-
jestrowanych na płytach 
nagrań, jak i z pomocy 
akompaniatora Teresy 
Szydłowskiej.
W pełni doświadczają 
klasycznego tańca do-
piero starsze dziewczę-
ta. To one po kilku latach 
treningu występują w Tarnowie na 
scenie Mościckiego Centrum Kultury. 
– Rodzicom najlepszych proponuję 
wysłanie córek do bytomskiej szko-
ły baletowej. Obecnie uczą się tam 
dwie dziewczynki z okolic Brzeska. 
Po dziewięciu latach ukończą szkołę 
z dyplomem tancerza zawodowego 
– instruktorka opisuje efekty pracy.

* 11 października Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna zaprosiła 30 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z Brzeska i Szczurowej do recytowania 
wierszy Haliny Poświatowskiej w 40. 
rocznicę śmierci poetki. Pierwsze miej-
sce zajął Filip Górnisiewicz i Kami-
la Kansy, drugie – Wojciech Sukien-
nik i Dominika Kamysz, a trzecie 
Barbara Marmol i Kinga Płachta. 
Na wyróżnienie zasłużyła Katarzyna 
Gwóźdź i Daria Hołysz.
* 16 października w poszukiwaniu je-
sieni do Oddziału dla Dzieci trafili pod-
opieczni Przedszkola nr 9. Dowiedziały 
się, co to jest biblioteka oraz poznały 
zasady obchodzenia się z książką.
* PiMBP 24 października zorganizo-
wała konkurs recytatorski „Jesienne 
Impresje”. Spośród 24 uczniów z klas 
pierwszych, drugich i trzecich szkół 
podstawowych w powiecie najlepsza 
okazała się Julia Bober z SP nr 3 
w Brzesku. Kolejne lokaty zajęły: 
Katarzyna Sozańska (SP w Łękach) 
i Jakub Kusiak (SP nr 3 w Brzesku). 
Na wyróżnienia zasłużyli: Grażyna 
Nalepa (SP w Bielczy) i Grzegorz 
śledź (SP w Porębie Spytkowskiej).
* 26 października w MOK-u odbyło się 
spotkanie z Grzegorzem Kasdepke 
– autorem bajek, baśni i opowiadań 
dla dzieci, dziennikarzem, scenarzy-
stą, laureatem wielu prestiżowych 
nagród. Z gościem zaproszonym przez 
Oddział dla Dzieci PiMBP rozmawiały 
zieci z SP nr 2 i SP nr 3.    (mat)

w bibliotece

We wrześniu na zajęcia z baletu w MOK-u do nowego oddziału zgłosiło się 25 dziewczynek. 
– Grupy zawsze były pełne, ale ostatnie dwa, trzy lata to boom – ocenia zainteresowanie 
Edyta Korus, instruktorka z tarnowskiego Ogniska Baletowego.

Rytm to dyscyplina
Taniec modeluje sylwetkę dzieci. 
– Rozwija koordynację ruchową, po-
czucie przestrzeni, pamięć muzyczną 
i taneczną – tłumaczy Edyta Korus. 
Zdarza się, iż ortopedzi zalecają tę 
formę ruchu zamiast zwyczajowej 
rehabilitacji profilaktycznej. Za-
jęcia mają jednak większy wpływ 
na dzieci. – Dziewczynki potrafią 
rozpoznawać utwory klasycznych 
kompozytorów – wymienia zalety. 
– Taniec kształtuje poczucie dyscy-
pliny i odpowiedzialności.

Wszystkie brzeskie tancerki, nieza-
leżnie od wieku i stopnia zaawanso-
wania, raz w roku dają występ dla 
publiczności. Do tej pory czerwcowy 
pokaz odbywał się na kinowej, odpo-
wiednio oświetlonej i nagłośnionej, 
scenie. Dla jednych jest to początek 
kariery zawodowej, a dla innych przy-
gody z tańcem.    (i)

28 października Halina Kwiatkowska na 
zaproszenie MOK-u, starostwa i firmy 
„Jawor” wystąpiła z monodramem „Wielki 
Kolega” opartym na jej wspomnieniach 
o Karolu Wojtyle.
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Piękno zaklęte w ruchu

sztuka z papieżem
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6 PAźDZIERNIKA w lesie szcze-
panowskim 60 zawodników wy-
startowało w zawodach kolarskich 
„O mistrzostwo gminy Brzesko”. 
W ten sposób Katolicki Klub Spor-
towy „Olimp” podsumował sezon.
Na podium w kategorii dzieci od 7 do 8 
lat stanął Norbert Serwin. W grupie 
dziewcząt 9- i 10-latek najlepsza była 
Aneta Miłek. Wśród 11- i 12-latek 
kolejne lokaty zajęły: Paulina Gó-
ral, Hanna Zemanek i Agnieszka 
Dubiel. Wśród chłopców 9- i 10-
letnich najlepsi byli Jakub Pytel, 
Grzegorz Pawlikowicz i Szymon 
Parketny. W kategorii od 11 do 12 
lat wyróżnili się: Kamil Woda, Piotr 
Lis, Jan Koźmiński,  Dominik 
Serwin i Michał Słota. W grupie 
młodzików 13- i 14-letnich pierwszy 
był Krzysztof Pacura, drugi – Bar-
tłomiej Pudełek, a trzeci – Kamil 
Pogorzelski. Najlepszym juniorem 
młodszym okazał się Adrian Stanu-
szek. Następne miejsca zajęli Mate-
usz Salis i Konrad Szot. Spośród 
16-latek na podium stanęły Mirosła-
wa Cisak i Natalia świątkowska. 
W grupie starszych pań triumfowała 
Renata Kumorek. Artur Simon 
i Marcin Glapka byli najlepszymi 
juniorami w wieku od 17 do 19 lat. 
Kolejne lokaty w kategorii seniorów 
osiągnęli: Bogusław Gołębiewicz, 
Marek Serwin i Stanisław Golec. 
Najszybszymi weteranami okazali się 
Waldemar Szot i Maciej Kumorek.
Klub wspierali w tym roku: Jan 
Musiał, Józef Kołodziej, Edmund 
Leś, Wiesław Pukal, Jerzy Kubala, 
Stefan Koźmiński, Antoni Patulski 
i Irena Patulska.

(AK)

Tutaj stają się ludzie

Koncert „A to już szron naszego 
lata” towarzyszył obchodom 60-
tych urodzin oraz 40-leciu dzia-
łalności artystycznej Andrzeja 
Grabowskiego, organizatora Mię-
dzynarodowej Galicyjskiej Jesieni 
Literackiej. W tym roku,13 paź-
dziernika, po raz siedemnasty 
impreza zawitała do MOK-u.

– Poeci nie zjawiają się przypadkiem 
– przywitała miłośników literatury 
Maria Marek, dyrektor Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej. – An-
drzeju! Ty podobno skończyłeś 60 lat, 
a jesteś coraz młodszy – zażartował 
burmistrz Jan Musiał. – Jednocześnie 
jest to jubileusz 40-lecia twojej dzia-
łalności i niewątpliwie z roku na rok 
tworzysz coraz lepsze teksty.
Choć początek tonął w śmiechu, to 
artyści postawili na zadumę nad 
delikatnością i ulotnością ludzkiego 
istnienia. – Życie to ocean, który szybko 
wysycha. I nigdy nie za wiele wierszy, 
żeby je sławić – stwierdził ukraiński 
twórca, Stanisław Szewczenko. 
„Balladę niedokończoną” autorstwa 
Grabowskiego grupa „Ostatnia Wie-
czerza w Karczmie Przeznaczonej do 
Rozbiórki” zadedykowała tym, którzy 
odeszli, a jeszcze niedawno uczestni-
czyli w spotkaniach Jesieni Literackiej. 
Tadeusz Kwiatkowski-Cugow zwró-
cił się do miłośników słowa. – Dziękuję, 
że tworzycie ten klimat, że tak gremial-
nie przychodzicie na nasze koncerty 
poetyckie. Bywałem w wielu miejscach, 
ale tutaj jest jakiś szczególny klimat 
wrażliwości – podkreślił. – Można 
powiedzieć: ile razy byłeś w Brzesku, 
tyle razy stałeś się człowiekiem! (gaw)

gimnazjalne mistrzostwa

NA SALI GIMNASTyCZNEJ PG 
w Jadownikach rozegrano Mistrzo-
stwa Gminy Brzesko w tenisie sto-
łowym szkół gimnazjalnych. Zawody 
stanowiły eliminacje do turnieju po-
wiatowego. Wśród dziewcząt nie miały 
sobie równych reprezentantki PG z Ja-
downik, natomiast wśród chłopców za-
równo indywidualnie, jak i drużynowo 
triumfowali uczniowie PG nr 2 z Brze-
ska. Zawody zorganizował Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego.              (mk)

wyNIKI: Indywidualnie dziewczęta: 1. Monika 
Mamica,2. Kornelia Ciuruś, 3. Katarzyna Lubo-
wiecka; chłopcy: 1. Kacper Kania, 2. Filip Kania 
(obaj PG 2 Brzesko), 3. Marcel Kociołek (PG 1 
Brzesko); drużynowo dziewczęta: 1. PG Jadow-
niki (Monika Mamica, Katarzyna Lubowiecka, 
Kornelia Ciuruś), 2. PG 1 Brzesko (Marta Mą-
dra, Paulina Krok), 3. PG 2 Brzesko (Angelika 
Białek, Marta Góra); chłopcy: 1. PG 2 Brzesko 
(Filip Kania, Kacper Filip, Patryk Strąk), 2. PG 
Jadowniki (Dawid Ogiela, Konrad Szyszka, Ka-
mil Legutko), 3. PG 1 Brzesko (Marcel Kociołek, 
Grzegorz Baran, Marcin Strzelec).

koniec sezonu 
„olimpijczyków”

PIłKa NOŻNa – III LIGa
Piłkarze Okocimskiego grają „w krat-
kę”. Po dobrych występach na wła-
snym boisku zdecydowanie gorzej 
radzą sobie na wyjazdach. Szczególnie 
na obcych boiskach daje się odczuć 
brak kontuzjowanego Rafała Polichta. 
Przed ostatnim meczem w rundzie 
jesiennej (10 listopada z Naprzodem 
Jędrzejów) OKS z dorobkiem 18 punk-
tów zamował 10. miejsce w tabeli. 
12. kolejka
łaDa Biłgoraj – OKS 1:0 (1:0)
OKS: Kasprzycki – Stanula, D. Policht, 
Ogar, Mateusz Wawryka, Karwat, 
Kostecki (71 Kobylski), Metz, Bed-
narczyk (61 Ulas), Matras, Piotrowicz 
(83 Drużkowski)
13. kolejka
OKS – RESOVIa Rzeszów 4:0 (2:0) 
Bramki dla OKS: Piotrowicz, Karwat, 
D. Policht, Baruch 
OKS: Kasprzycki – Stanula, D. Po-
licht, Ogar, Mateusz Wawryka – Kar-
wat, Kostecki (83 Kobylski), Metz, 
Bednarczyk, Matras (79 Ulas) – Pio-
trowicz (89 Baruch).
14. kolejka
ORLĘTa Radzyń Podl. – OKS 1:0 (0:0)
OKS: Kasprzycki – Stanula, D. Po-
licht, Ogar, Mateusz Wawryka – Kar-
wat, Kostecki, Metz, Bednarczyk, 
Matras – Piotrowicz.
15. kolejka
OKS – hUTNIK Kraków 2:1 (1:0)
Bramki dla OKS: Matras, Karwat
OKS: Kasprzycki – Stanula, D. Policht, 
Ogar, Wawryka, Karwat, Bednarczyk 
(67 Ulas), Kostecki, Metz, Matras, 
Piotrowicz (80 Kobylski)
16. kolejka
PRZEBÓJ wolbrom – OKS 4:0 (2:0)
OKS: Kasprzycki – Stanula, D. Po-
licht, Ogar, Wawryka (69 Gąsieni-
ca), Karwat, Bednarczyk (56 Ulas), 
Kostecki (87 Baruch), Metz, Matras 
(74 Kobylski), Piotrowicz.
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Urodzinowe gratulacje dla mistrza słowa, 
Adama Grabowskiego
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9 września rozpoczęła się ogólnopol-
ska kampania edukacyjna „Ciąża 
bez alkoholu”, której celem jest 

promocja całkowitej abstynencji w cza-
sie ciąży i upowszechnianie wiedzy na 
temat negatywnego wpływu alkoholu 
na płód oraz ryzyka wystąpienia płodo-
wego zespołu alkoholowego. Dwie dzie-
wiątki w dacie symbolizują okres ciąży. 
Organizatorem akcji jest Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (PARPA), zaś adresaci 
to nie tylko kobiety spodziewające 
się dziecka i w wieku prokreacyjnym 
oraz wybrane grupy zawodowe, lecz 
całe społeczeństwo, gdyż zdarza się, 
że istotny wpływ na decyzję o piciu 
bądź niepiciu alkoholu w okresie ciąży 
mają inne osoby – członkowie rodziny, 
znajomi itp.

***
Kobieta w ciąży, która pije alkohol, 
naraża swoje dziecko na nieodwra-
calne uszkodzenia mające wpływ na 
jego rozwój. Badania przeprowadzone 
w Polsce pokazują, że co trzecia matka 
w wieku 18-40 lat piła alkohol w czasie 
ciąży. Kampania ma na celu przede 
wszystkim ograniczenie tego zjawiska, 
bowiem szkody wywołane przez alko-
hol w czasie ciąży są proporcjonalne 
do ilości „trunków” wypijanych przez 
kobietę. Oznacza to, że im więcej 
alkoholu przeniknie przez łożysko do 
organizmu dziecka, tym większe jest 
zagrożenie uszkodzeń płodu. 
Należy pamiętać, iż nie istnieje bez-
pieczna czy neutralna dawka, którą 
kobieta może wypić bez ryzyka. Warto 
wiedzieć, co powoduje alkohol wypija-
ny przez kobietę w ciąży. Spożywany 
w pierwszym trymestrze ciąży może 
wywołać bardzo poważne uszkodzenie 
mózgu lub ważnych organów (wątroba, 
nerki, serce), zaburzenie prawidłowego 
rozwoju komórek, deformację twarzy 
lub poronienie. W drugim trymestrze 
może spowodować uszkodzenie mózgu, 
komórek mięśni, skóry, gruczołów, ko-
ści dziecka bądź poronienie. Natomiast 
w trzecim trymestrze wiąże się z ryzy-
kiem zaburzenia rozwoju mózgu i płuc, 
opóźnienia przyrostu wagi dziecka 
i przedwczesnego porodu.
Należy pamiętać, że nie ma w tym 
względzie bezpiecznego dla płodu 

Matko pamiętaj! Picie w ciąży może się skończyć kacem na całe życie.

Ciąża bez alkoholu
okresu ciąży. Od chwili poczęcia 
cząsteczki alkoholu przenikają przez 
łożysko do organizmu dziecka. Wszyst-
kie jego narządy wewnętrzne mogą 
ucierpieć, a szczególnie podatny na 
działanie alkoholu jest mózg. Komórki 
mózgowe ulegają przekształceniom, 
pojawiają się nieprawidłowe połącze-
nia pomiędzy neuronami, a potem 
dochodzi do zniszczenia komórek lub 
całych obszarów organu. W efekcie 
brakuje połączeń między półkulami, 
które nie współpracują dostatecznie. 
Osoba z takim obciążeniem ma pro-
blemy z wiązaniem nowych informacji 
z wcześniejszym doświadczeniem, 
a także z wykorzystaniem wiedzy 
w działaniu. 

***
Skrajnie niekorzystnym skutkiem pi-
cia alkoholowego w ciąży jest syndrom 
FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy – Fe-
tal Alkohol Syndrome), czyli zespół 
umysłowych i fizycznych zaburzeń, 
które mogą objawiać się jako opóź-
nienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, 
anomalie rozwojowe u dziecka, zabu-
rzenia w uczeniu się. Efekty są groźne 
lub średnio nasilone i wyrażają się 
obniżeniem ilorazu IQ, zaburzeniami 
uwagi i zdolności uczenia się, aż do 
wad serca, dysfunkcji mózgu i śmierci 
włącznie. Wiele dzieci doświadcza po-
ważnych zaburzeń zachowania i funk-
cjonowania społecznego trwających 
przez całe życie.
Na świat przychodzi więcej dzieci 
z FAS niż z zespołem Downa. Po 
urodzeniu ważą niewiele, z trudem 
przybierają na wadze, a w późniejszym 
wieku mają niski wzrost. W okresie 
niemowlęctwa bywają nadmiernie 
wrażliwe na bodźce, nadaktywne i roz-
drażnione. Bywa, że ich rozwój psycho-
motoryczny jest znacznie opóźniony. 
Często mają trudności ze ssaniem 
i spaniem. Większość z nich ujawnia 
opóźnienie w rozwoju umysłowym. 
Osiągają słabsze wyniki w nauce, 
mają problemy z koncentracją uwagi, 
pamięcią, oceną i przewidywaniem 
zdarzeń. Trudno im zrozumieć pojęcia 
abstrakcyjne. O dzieciach dotkniętych 
syndromem FAS mówi się, że nie 
mają wyobraźni. Z trudem się uczą, 
nie radzą sobie z rozwiązywaniem 

problemów, nie wyciągają wniosków 
z popełnionych błędów. Są niedojrzałe 
emocjonalnie, zmienne w nastroju 
i impulsywne. Nie potrafią nawiązać 
prawidłowych relacji z rówieśnikami. 
Często bywają agresorami lub ofia-
rami agresji. Można dostrzec u nich 
tzw. lepkość uczuciową. Przytulają 
się do wszystkich, brak im dystansu, 
bywają natrętne, nie potrafią właści-
wie odczytywać uczuć i emocji innych 
ludzi. W wielu sferach nie osiągają 
dojrzałości. Mają trudności z ukoń-
czeniem szkoły i zdobyciem życiowej 
niezależności.
Dorosłe osoby z FAS często czują się 
zmęczone, miewają napady złego hu-
moru, bywają drażliwe, poirytowane. 
To wszystko sprawia, że mają kłopoty 
w nawiązaniu właściwych relacji 
partnerskich i rodzinnych. Częstym 
ich doświadczeniem jest różnego ro-
dzaju przemoc (psychiczna, fizyczna, 
seksualna, niechciana ciąża). Ich im-
pulsywne zachowania bywają mylnie 
interpretowane jako wyraz złej woli, 
a są efektem uszkodzeń, jakich doznał 
ich mózg, zanim się urodzili. 

***
Do niedawna wydawało się, że FAS 
jest Polakom zupełnie obcy. Wyobra-
żenie to okazało się błędne. Często 
kobiety spożywają alkohol w pierw-
szych tygodniach ciąży, nie wiedząc 
jeszcze o swoim stanie. Rozwijający 
się wtedy mózg dziecka najbardziej 
narażony jest na szkodliwe działanie 
alkoholu. To, jak bardzo wypity przez 
matkę alkohol zaburzy rozwój płodu, 
zależy od tego, jak często i ile alkoholu 
kobieta pije. Trzeba pamiętać, że dłu-
żej oddziałuje on na system nerwowy 
dziecka niż matki. Nawet okazjonalne 
spożycie może spowodować uszkodze-
nie mózgu płodu.
Zdaniem PARPA, jedną z przyczyn 
powszechnego picia trunków przez cię-
żarne kobiety jest mylne przekonanie, 
że niektóre alkohole mogą działać ko-
rzystnie. Tymczasem nie jest prawdą, 
że czerwone wino zwiększa liczbę czer-
wonych krwinek, a piwo, zwłaszcza 
ciemne, wzmaga laktację. Jeśli kobieta 
w ciąży pije alkohol, dziecko pije razem 
z nią. Pół godziny po spożyciu stężenie 
tej cieczy we krwi dziecka jest takie 
samo, jak we krwi matki. 

Emilia Zydroń

* Artykuł opracowany w oparciu o mate-
riały z konferencji wojewódzkiej poświęco-
nej problematyce FAS,7 września, Kraków.



�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYlistopad 2007 szpalTy CzyTelników

Dążąc do jak najlepszego wy-
konywania mandatu radne-
go oraz kierując się dobrem 

mieszkańców gminy, których jesteśmy 
przedstawicielami w Radzie Miejskiej, 
my, radni wybrani z list Wspólnoty 
Samorządowej, postanowiliśmy zało-
żyć Klub Radnych Wspólnoty Samo-
rządowej. Grupa ta skupia działaczy 
samorządowych z różnych ugrupowań 
politycznych i takich, którzy nie dekla-
rują takowej przynależności. W pracy 
zamierzamy kierować się zasadą dobra 
wspólnego, godnością i wartościami 
chrześcijańskimi. Jesteśmy otwarci na 
wszystkich pragnących razem z nami 
pracować dla rozwoju i pomyślności 
mieszkańców gminy.

***
Chcemy kontynuować osiągnięcia i dzia-
łania podejmowane przez radnych 
Wspólnoty Samorządowej w poprzedniej 
kadencji Rady Miejskiej oraz wspierać 
wszelkie koncepcje posła Jana Musiała.
Warto w tym miejscu wspomnieć o po-
chodzeniu grupy, która wyłoniła się 
jako apolityczny komitet wyborczy, 
stanowiący wsparcie Jana Musiała, 
gdy ubiegał się o mandat burmistrza 
w 2002 roku. W tym samym roku 
zaufali nam mieszkańcy. Dzięki ich 
głosom w Radzie Miejskiej znalazło 
się dziewięciu naszych przedstawicieli. 
Można powiedzieć, że to Wspólnocie 
społeczeństwo najbardziej zaufało, 
wybierając 10 osób do Rady Miejskiej: 
Agatę Brzeską-Lebiecką, Leszka Klim-
ka, Marię Kucię, Jana Kusiaka, Tade-
usza Pasierba, niżej podpisanego Lecha 
Pikułę, Barbarę Stachowicz, Jana 
Waresiaka (po rezygnacji z mandatu 
zastąpił go Marian Czarnik), Apolonię 
Warzechę. Jak bardzo aktywni byli to 
społecznicy, świadczy fakt, iż objęli waż-
ne funkcje w Radzie Miejskiej. Tadeusz 
Pasierb został wiceprzewodniczącym 
gremium, Agata Brzeska-Lebiecka 
zajęła stanowisko przewodniczącej Ko-
misji Rewizyjnej; na którym zastąpiła 
ją później Maria Kucia, Apolonia Wa-
rzecha pełniła zadania przewodniczącej 
Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Promocji, Jan Kusiak przewodniczył 
Komisji Gospodarki Finansowej, a Bar-
bara Stachowicz Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu.
Wspólnota Samorządowa była otwarta 
na wszystkich, którzy uznawali zasadę, 

Zgoda buduje
iż podziały partyjne nie odgrywają żad-
nej roli, gdy celem nadrzędnym staje się 
dbałość o komfort życia nas wszystkich. 
Ugrupowanie zaapelowało i zaprosiło 
do współpracy w sprawowaniu władzy 
w gminie wszystkich, którzy uzyskali 
mandat radnego. Pozytywnie odpowie-
dzieli na apel i przystąpili do klubu  
radni startujący w wyborach 2002 
roku z list SLD – Zdzisław Grodny 
(przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa w ubiegłej kadencji), 
Edward Knaga, Stanisław Milewski 
(wiceprzewodniczący RM) i Kazimierz 
Sproski. Razem stworzyliśmy trwałą 
koalicję i Klub Współpracy Samorzą-
dowej. O jego znaczeniu świadczy nie 
tyko brak sporów prowadzących do 
marnotrawienia publicznego czasu, ale 
przede wszystkim efekty pracy ubiegłej 
kadencji – kanalizacja znacznych części 
Brzeska, Jadownik, Okocimia, Jasie-
nia-Pomianowej oraz całości Wokowic, 
wodociąg w Buczu i doprowadzająca 
wodę magistrala między Brzeskiem 
a Bochnią. Do tego należy jeszcze do-
liczyć termomodernizacje szkół, Dom 
Ludowy w Porębie Spytkowskiej, krytą 
pływalnię, dwie hale sportowe – w Ja-
sieniu i Okocimiu, budynek socjalny na 
ul. Cegielnianej i wiele innych.

***
Udział Wspólnoty Samorządowej 
w tych wszystkich osiągnięciach wyni-
ka z faktu, iż wysiłek radnych klubu 
ukierunkowany był na zapewnienie 
burmistrzowi szybkiego i nieskom-
plikowanego przeprowadzenia prac 
nad niezbędnymi uchwałami. Dzięki 
temu, jako przedstawiciel władzy 
wykonawczej w gminie, mógł bez 
obaw zabiegać o dotacje i efektywnie 
spożytkować powierzone mu fundusze. 
Bez wahania mogę teraz stwierdzić, iż 
sukces Brzeska, potwierdzony najwyż-
szym w Małopolsce współczynnikiem 
rozbudowy infrastruktury, wynika ze 
zgodnej współpracy. Wypada mi tu 
wręcz powtórzyć za Janem Musiałem: 
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
Opozycja oskarżała nas wtedy o peł-
nienie roli „maszynki do głosowania”. 
Wynikało to jednak z niezrozumienia 
przyjętej przez nas zasady postępowa-
nia. Przedstawiciele klubu spotykali się 
przed obradami sesji, by omówić kluczo-
we, głosowane później na forum Rady 

Miejskiej, uchwały. Nigdy nie tworzyli-
śmy monolitu i szanowaliśmy nawzajem 
odrębne zdanie każdego członka. Dowo-
dem tego są głosowania nad projektami 
uchwał, w których radni Wspólnoty 
zajmowali różne stanowiska.

***
Na obecną kadencję Rady Miejskiej 
patrzymy z niepokojem. Już pierwsze 
posiedzenia ujawniły niesnaski oraz 
forsowanie rozwiązań siłowych zamiast 
rzeczowej dyskusji. Jednak demonstro-
wanie siły już okazało się słabością. 
Przykład takiego działania stanowi 
kilka projektów uchwał wprowadzo-
nych pod obrady Rady Miejskiej przez 
przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka 
wbrew zdrowemu rozsądkowi, bez 
opinii prawnej i merytorycznych ko-
misji Rady Miejskiej. Jednym z takich 
chybionych pomysłów jest uchwała 
w sprawie miesięcznika BIM uchylona 
przez Biuro Prawne Wojewody Małopol-
skiego, które wytknęło Radzie Miejskiej 
rażące naruszenie prawa.        
Nowy Klub Wspólnoty Samorządowej 
będzie kontrolował poczynania radnych 
ekipy rządzącej i każdą taką próbę „sta-
nowienia prawa”, a właściwie bezpraw-
nego podejmowania uchwał, zamierza 
oprotestować. Nie chcemy burzyć i wal-
czyć. Intencją klubu jest podejmowanie 
uchwał z poszanowaniem prawa i sza-
cunkiem dla naszego głosu.
W tej chwili PO stoi murem za posłem 
Janem Musiałem, który od tej właśnie 
partii otrzymał zaproszenie na listę wy-
borczą. Myślę, że to dobry prognostyk na 
przyszłość, by z PO utworzyć wspólne pole 
działania w samorządzie miasta. Skoro 
lider PiS Edward Czesak nie chciał z tej 
okazji skorzystać, może to uczynić PO.

***
Panu Przewodniczącemu Ojczykowi 
przypominam art. 96 ust.1 Ustawy 
o samorządzie gminnym: „W razie po-
wtarzającego się naruszenia przez radę 
gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, 
na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 
może w drodze uchwały rozwiązać 
radę gminy. W przypadku rozwiązania 
rady gminy Prezes Rady Ministrów, na 
wniosek ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej, wyznacza 
osobę, która do czasu wyboru rady 
gminy pełni jej funkcję.”
Nie da się bezkarnie i w nieskończo-
ność wnosić na forum Rady i podejmo-
wać uchwały z naruszeniem prawa.

Lech Pikuła
Przedstawiciel Klubu Radnych 

Wspólnoty Samorządowej
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„I śmiech niekiedy
może być nauką,
jeśli się z przywar,
nie z osób natrząsa.”

T   rochę ze zdziwieniem obserwuję, jak na 
łamach BIM-u wyrósł nam z krytyka 

teatralnego, satyryczny – kronikarz brzeski. 
Zdziwienie moje o tyle jest uzasadnione, że 
nie widziałem zbytniego zapotrzebowania 
rynkowego na tego typu „impresje literac-
kie”. Jako młody człowiek byłem zafascyno-
wany książkami A. Dumasa i przeczytałem 
wszystko, co wtedy posiadały w swoich 
zbiorach najbliższe biblioteki. Stąd też, 
oglądając w późniejszym okresie ekranizacje 
niektórych powieści tego autora, spoglą-
dałem na nie chłodnym okiem czytelnika, 
próbującego odnaleźć ich sens i piękno.
W podobnym stylu podszedłem również do 
lektury „kronikarskich wypocin” nazywa-
nych pięknie „obywatelskimi obserwacjami”. 
W kolejnych odsłonach anonimowy kroni-
karz zmusza nas do myślenia i starannej 
lektury, aby być zorientowanym, co też się 
dzieje na paryskiej scenie politycznej. Nieste-
ty, ostatnie odcinki przekonują mnie do tego, 
że mamy do czynienia z tanią amerykańską 
produkcją, która nijak się ma do literackiego 
pierwowzoru. Można więc zadać sobie pytanie: 

Odpowiedź Kronikarzowi
co kryje się pod maską kronikarza i dlaczego 
pragnie pozostać anonimowy? O ile moja 
wiedza z zakresu psychologii pozwala mi na 
snucie różnego rodzaju rozważań, o tyle nie 
chciałbym rysować portretu psychologicznego 
„sprawcy”, aby nie być posądzonym o brak 
wiedzy i sztubactwo warsztatowe w tym za-
kresie. Bo w tym ostatnim właśnie kronikarz 
jest mistrzem. Intryga, spisek, niedomówienia, 
plotki …, a nuż ciemny lud kupi ładnie za-
pakowany towar!
Zwykły przypadek, lub też bogate doświad-
czenie w tym zakresie, a może przeżycia 
traumatyczne z okresu dzieciństwa czy 
wczesnej młodości? Pozostaje jeszcze jeden 
element: niespełnione marzenia o karierze 
hierarchy z tytułem ekscelencji?
O ile uważna lektura przekonuje mnie 
o rodzaju męskim kronikarza, o tyle sposób 
działania skłania do szukania podobieństw 
na kardynalskim dworze w osobie nikczem-
nej Milady de Winter.
Elekcja za nami. Paryski lud wbrew proroc-
twom kronikarza w sposób odpowiedzialny 
wybrał swoich przedstawicieli na dwór 
królewski. Cieszyć się z tego trzeba, że aż 
dwóch, bo dla naszej pięknej krainy nastać 
mogą czasy dobrobytu. Łatwiej będzie teraz 
o przychylność dworu a skarbiec królewski 
stoi otworem. A tu tyle do zrobienia!

Ale lud nie głupi i kronikarza też może roz-
liczyć. I cóż, że język piękny, kiedy efektów 
brak. Trakt Królewski w Bulwary Paryskie 
się zamienić nie chce, a intrygi mogą tylko 
zaszkodzić. Mon Dieu! Zamknął oczy kroni-
karz i kiedy już mu się śniło dworskie życie 
i zaszczyty, obudził się z przerażeniem. Coś 
błysnęło i potoczyła się kolejna ścięta głowa. 
Blady i spocony przypomniał sobie, że o Rewo-
lucji Francuskiej uczył się na lekcjach historii. 
Musiał mieć dobrego nauczyciela, skoro fascy-
nacja tym okresem pozostała mu do dziś.
Z plebsu się wywodzący i dla niego chcący 
nadal pracować:

Franciszek Brzyk
(wiceprzewodniczący Rady Miejskiej)

PS Tak na marginesie, to lektura dzieł 
Dumasa (ojca oraz syna), nie należy chyba 
do ulubionych zajęć paryskiego ludu. Od-
dając hołd kronikarzowi za ich propagowa-
nie, polecałbym raczej wytwór francuskich 
posiadłości kolonialnych z cyklu telenowele. 
Tyle się przecież czasem ciekawych rzeczy 
dzieje na obradach Rady, może by tak więc 
w kooprodukcji z kablówką parę odcinków 
nakręcić? I jak mawia nasz zacny ulubieniec 
dam dworu Atos, „kasiorkę” by jakąś dla 
gminu na tym zarobił.
Nie padając, zatem do nóg, jeno lekko skło-
niwszy głowę, pozostawiam swoje uwagi 
pod rozwagę Jego Kronikarskiej Mości.

n

SPROSTOWANIE
do artykułu „Kwiaty z góry Ararat”
z nr 9/178 BIM

(…) artykuł pt. „Kwiaty z góry Ararat” za-
wiera szereg nieprawdziwych i nieścisłych 
wiadomości, a nadto powstał z naruszeniem 
podstawowych zasad sztuki dziennikarskiej.
Po pierwsze autor materiału nie zadał sobie 
trudu zasięgnięcia informacji u drugiej strony 
konfliktu. Tym samym w ogóle nie sprawdzono 
zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości, 
zwłaszcza, że Pani Karinę Karepetian-Biernat 
poruszała kwestie wielu procesów sądowych 
cywilnych i karnych rzekomo wytoczonych 
przeze mnie. Tymczasem prawda wygląda 
w ten sposób, że aktualnie – stan na koniec 
października – z moim i Pani Karepetian 
udziałem toczą się m.in. następujące postę-
powania: w sprawach skargi na czynność 
komornika sądowego polegającą na wszczęciu 
postępowania egzekucyjnego, w sprawie po-
zbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, 
przy czym postępowania te zostały zainicjowa-
ne przez Panią Karinę Karepetian-Biernat.
Policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej 
prowadzi wszczęte z urzędu postępowania 
z udziałem Pani Karin Karepetian-Biernat 
w następujących sprawach: w sprawie p-
ko Karin Karepetian-Biernat podejrzanej 
o przestępstwo z art.288 § 1 i inne kodeksu 

karnego; w sprawie p-ko Karin Karepetian-
Biernat podejrzanej o przestępstwo z art.190 
§ 1 kodeksu karnego; w sprawie kradzieży 
mienia na szkodę Stefanii Kociołek-Biernat; 
w sprawie uszkodzenia drzwi wejściowych 
(art.288 § 1 Kodeksu karnego).
Ponadto Policja prowadzi postępowania 
w sprawie następujących wykroczeń: kradzie-
ży dywanu; uszkodzenia listwy przypodłogo-
wej i boazeryjnej; kradzieży mienia (art.278 
§ 1 Kodeksu karnego)
Po drugie dziennikarka przedstawia sprawę 
w taki sposób jakobym się nagle – w domyśle 
w moim odczuciu, w sposób nieuprawniony 
– upomniał o dług. Otóż pragnę poinformować, 
że obowiązkiem prawnym i moralnym jest 
dokonać zwrotu zaciągniętych zobowiązań. Nie 
wierzę, że szwagierka nie wiedziała o zaciągnię-
tej przez brata pożyczce z uwagi na wielkość 
zobowiązania. Przecież ona i jej bliscy skorzy-
stali z pożyczonych środków przeznaczając je 
na bieżące wydatki. Tymczasem o zasadności 
moich roszczeń świadczą rozstrzygnięcia kilku 
niezawisłych Sądów które zasądziły na mogą 
rzecz kwotę przekraczającą ponad trzydzieści 
tysięcy złotych. Na marginesie należy dodać, że 
wytoczony przeze mnie proces trwał kilka lat 
z uwagi na kwestionowanie moich roszczeń. 
Wielokrotnie sugerowałem też szwagierce 
dobrowolną spłatę zobowiązań lecz nie podjęła 
ona rozmów w tym zakresie. W moim prze-

konaniu skoro rozmowy okazały się z winy 
Pani Karin Karepetian-Biernat bezowocne to 
uprawniony jestem do obecnie prowadzonych 
działań a prowadzone postępowanie egzekucyj-
ne jest prostą konsekwencją braku dobrowolnej 
realizacji wyroku. Pani redaktor nie zadała 
sobie trudu zasięgnięcia informacji również 
u mnie w zamian za to pozwala szwagierce pre-
zentować stanowisko, że celem prowadzonego 
postępowania egzekucyjnego jest odebranie jej 
rodzinie części nieruchomości. Otóż wbrew su-
gestiom Pani Karin Karepetian-Biernat celem 
postępowania prowadzonego przez działającego 
w imieniu państwa Komornika sądowego nie 
jest odebranie domu lecz ściągnięcie długu.
Po trzecie protestuję przeciwko sugestii wyra-
żonej przez Panią Karin Karepetian-Biernat 
w końcowej części artykułu z której wynika, 
że motywem moich działań była zazdrość. 
Jak już powyżej dowiodłem motorem moich 
działań jest jedynie chęć odzyskania ciężko 
wypracowanych w przeszłości środków finan-
sowych. Skoro w całym artykule pojawia się 
jedynie moje nazwisko – nie wiedzieć czemu 
dodatkowo wytłuszczone – to protestuję prze-
ciwko ww. insynuacjom pod moim adresem.

Eugeniusz Biernat

Od Redakcji
Osoby, które poczuły się urażone publi-
kacją, przepraszamy.
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13 PAźDZIERNIKA ROCZNICę śWIęTOWALI:
Barbara i Mieczysław Bujakiewiczowie (Brzesko), Zofia i Kazimierz Czerneccy (Jadowniki), Anna i Zygmunt Dadejowie 
(Jadowniki), Stefania i Józef Dudowie (Jadowniki), Amalia i Marian Ignacokowie (Jadowniki), Anna i Władysław Kal-
tenbergowie (Jadowniki), Elżbieta i Ignacy Kowalczykowie (Brzesko), Zofia i Jan Kowalczykowie (Brzesko), Adela i Bro-
nisław Krawczykowie (Brzesko), Maria i Stanisław Kubalowie (Jadowniki), Alicja i Tadeusz Lebieccy (Brzesko), Maria 
i Bronisław Legutkowie (Jadowniki), Zofia i Kazimierz Legutkowie (Wokowice), Teresa i Wiktor Liberowie (Brzesko), 
Maria i Michał Małkowie (Jadowniki), Zofia i Franciszek Marcowie (Brzesko), Irena i Józef Mleczkowie (Brzesko), Anna 
i Kazimierz Mrówkowie (Jadowniki), Maria i Kazimierz Mrówkowie (Jadowniki), Bronisława i Eugeniusz Multanowie 
(Brzesko), Maria i Stanisław Pabijanowie (Brzesko), Maria i Stanisław Podłęccy (Brzesko), Maria i Zygmunt Rojkowie, 
Amalia i Zygmunt Skórnógowie (Brzesko), Anna i Edward Smagowie (Brzesko), Maria i Bolesław Sowowie (Brzesko), 
Maria i Edward Witkowie (Brzesko), Janina i Ludwik Zającowie (Brzesko).

Razem przez pół wieku

uROCZySTOść 6 PAźDZIERNIKA OBCHODZILI:
Zofia i Stanisław Borowcowie (Szczepanów), Teofila i Józef Chruścielowie (Szczepanów), Helena i Jan Dobrzańscy (Jasień), 
Lucyna i Józef Dziadułowie (Sterkowiec), Aleksandra i Mieczysław Fijałkowscy (Jasień), Janina i Franciszek Francu-
zowie (Poręba Spytkowska), Julia i Stanisław Gawendowie (Jasień), Zofia i Piotr Gicalowie (Brzesko), Józefa i Czesław 
Grzegorzkowie (Brzesko), Janina i Tadeusz Jankowscy (Brzesko), Wanda i Michał Jeziorkowie (Jasień), Weronika i Emil 
Jędrykowie (Poręba Spytkowska), Kazimiera i Piotr Kantorowie (Jasień), Zuzanna i Józef Kądziołkowie (Mokrzyska), 
Genowefa i Edward Kicowie (Jasień), Helena i Stefan Kisielowie (Mokrzyska), Janina i Stanisław Kobyłeccy (Brzesko), 
Danuta i Adam Laskowie (Jasień), Stanisława i Józef Legutkowie (Sterkowiec), Kazimiera i Stanisław Lisowie (Bucze), 
Teresa i Zdzisław Nitkowie (Mokrzyska), Maria i Władysław Pacurowie (Mokrzyska), Zofia i Stanisław Podłęccy (Porę-
ba Spytkowska), Julia i Marian Putowie (Poręba Spytkowska), Stanisława i Kazimierz Piekarczykowie (Sterkowiec), 
Salomea i Ryszard Putowie (Poręba Spytkowska), Jadwiga i Piotr Tokarzowie (Poręba Spytkowska), Krystyna i Józef 
Tomaszkowie (Sterkowiec).
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