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Zdrowia, szczê�cia, wszelkiej pomy�lno�ci oraz wielu ³ask Bo¿ych dla wszystkich mieszkañców
miasta i gminy z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku ¿ycz¹

przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Lech Piku³a
oraz radni Rady Miejskiej w Brzesku

Szanowni Mieszkañcy
Gminy Brzesko

Gdy nadejd¹ �wiêta
Bo¿ego Narodzenia,

niech nadzieja i pomy�lno�æ
zastukaj¹ do Waszych drzwi,
a Nowy Rok 2004 przyniesie

dobrodziejstwo i szczê�cie ka¿dego dnia.
Oby rado�æ i pokój Bo¿ego Narodzenia

pozostawa³y z Wami przez ca³y rok.

W imieniu w³adz samorz¹dowych
burmistrz Brzeska - Jan Musia³

oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Brzesku

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
przyjmijcie Pañstwo ¿yczenia zdrowia

i spokoju, by ten szczególny czas
by³ spêdzony w rodzinnej atmosferze,

a rado�æ z Narodzenia Pañskiego
dawa³a si³ê oraz wiele satysfakcji

w nadchodz¹cym Nowym 2004 Roku.

przewodnicz¹cy Rady Powiatu Brzeskiego
Andrzej Potêpa

starosta brzeski
Grzegorz Wawryka
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Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o
u Boga, i Bogiem by³o S³owo. Ono
by³o na pocz¹tku u Boga. Wszystko
przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic
siê nie sta³o, co siê sta³o. (J 1,1-3)

Bo¿e Narodzenie. Prezenty. Bóg daje
nam prezent - Siebie. Tym prezentem
jest równie¿ b³. Matka Teresa z Kal-
kuty. Sta³a siê �wiat³em w �wiecie cy-
wilizacji �mierci. Zapro�my j¹ do sto³u
wigilijnego.
5 wrze�nia 1997 r. o godz. 21.30 zmar-
³a Matka Teresa z Kalkuty, jedna z naj-
bardziej niezwyk³ych postaci XX wieku.
By³a wielk¹ �wiêt¹ naszych czasów,
najbardziej znan¹ i podziwian¹ kobie-
t¹ we wspó³czesnym �wiecie. 25 grud-
nia 1948 r., w wieku 38 lat, id¹c za g³o-
sem Chrystusa, opu�ci³a zgromadzenie
sióstr loretanek, aby rozpocz¹æ swoj¹
now¹ misjê w s³u¿bie najubo¿szym po-
�ród ubogich. Za³o¿y³a zgromadzenie
zakonne sióstr Misjonarek Mi³o�ci, li-
cz¹ce obecnie przesz³o 4000 sióstr pra-
cuj¹cych w�ród najbiedniejszych w po-
nad 600 placówkach w 127 krajach
�wiata. Zosta³a uhonorowana najwiêk-
szymi odznaczeniami. W 1962 r. Indie
przyzna³y jej najwy¿sze ordery - �Pad-
mashree� i �Pandit Nehru�, a rz¹d fili-
piñski - �Magsaysay�. W 1971 r. papie¿
Pawe³ VI uhonorowa³ j¹ Nagrod¹ Poko-
jow¹ Jana XXIII. W 1973 r. otrzyma³a
nagrodê �Templeton� i Alberta Schwe-
itzera, przyznawan¹ przez FAO, a sze�æ
lat pó�niej otrzyma³a Pokojow¹ Nagro-
dê Nobla oraz nagrodê Fundacji Balza-
na. Doceni³y jej dzia³alno�æ najbardziej
presti¿owe uniwersytety, nadaj¹c tytu-
³y doktora honoris causa.

W Nim by³o ¿ycie, a ¿ycie by³o �wia-
t³o�ci¹ ludzi, a �wiat³o�æ w ciem-
no�ci �wieci i ciemno�æ jej nie ogar-
nê³a. ( J 1,4-5)

Najwybitniejsi intelektuali�ci, arty�ci,
przywódcy pañstw, wyznawcy ró¿nych
religii i ideologii jeszcze za ¿ycia uwa-
¿ali Matkê Teresê za �wiêt¹. Z jej oso-
by emanowa³a Chrystusowa moc
bezinteresownej mi³o�ci, szczególnie do
ludzi najbiedniejszych, najbardziej po-
gardzanych i odrzuconych przez wspó³-
czesne spo³eczeñstwo. �Wobec niej wszy-
scy czujemy siê mali i zawstydzeni
samymi sob¹� - powiedzia³a o niej in-
dyjska premier Indira Gandhi. A tak
mówi³ Ojciec �wiêty o Matce Teresie
dwa dni po jej �mierci: - �Jej misja roz-

�ladem Matki Teresy
poczyna³a siê ka¿dego dnia o �wicie
przed Eucharysti¹. W ciszy kontempla-
cji Matka Teresa z Kalkuty s³ysza³a
wo³anie Jezusa na krzy¿u: Pragnê! To
wo³anie przenikaj¹ce do g³êbi jej ser-
ca, kaza³o jej wyj�æ na ulice Kalkuty i
na wszystkie peryferie �wiata, aby szu-
kaæ Jezusa w cz³owieku ubogim, opusz-
czonym, umieraj¹cym�.
Matka Teresa czêsto powtarza³a: �Je-
stem zwyk³ym narzêdziem w rêkach
Boga. Je¿eli zrobi³am co� dobrego, nie
jest to moja zas³uga. Po prostu wykony-
wa³am najlepiej, jak potrafi³am to, o co
prosi³ mnie Jezus. Dlatego nie powinni-
�cie mówiæ o mnie, lecz o dziele, do pro-
wadzenia którego powo³a³ mnie Pan�. W
jednym z wywiadów mówi³a za�: �Jestem
zwyk³¹ zakonnic¹, jakich wiele. Pan po-
wierzy³ mi pewn¹ misjê, staram siê j¹
realizowaæ jak tylko mogê najlepiej. Lecz
to On dokonuje wszystkiego. Jezus ko-
cha ubogich. S¹ Jego umi³owanymi dzieæ-
mi. On sam, kiedy przyszed³ na ten
�wiat, urodzi³ siê w ubogiej rodzinie i
najpiêkniejsze s³owa Ewangelii skiero-
wa³ do ubogich. Nale¿y mówiæ o nich, nie
o mnie. Ja nic nie znaczê.�

By³a �wiat³o�æ prawdziwa, która
o�wieca ka¿dego cz³owieka, gdy na
�wiat przychodzi. Na �wiecie by³o
S³owo, a �wiat sta³ siê przez Nie,
lecz �wiat Go nie pozna³. (J 1,9-10).

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego
mo¿e nast¹piæ dopiero po up³ywie piê-
ciu lat od �mierci danej osoby. Dziêki
ogromnej ilo�ci pró�b, które nap³ynê³y
z ca³ego �wiata do Watykanu, Kongrega-
cja Spraw Kanonizacyjnych udzieli³a
specjalnej dyspensy i ju¿ pó³tora mie-
si¹ca po �mierci Matki Teresy, rozpo-
czêto zbieranie materia³ów �wiadcz¹-
cych o �heroiczno�ci cnót�. Natomiast
12 grudnia 1998 r. Jan Pawe³ II ze-
zwoli³ na rozpoczêcie procesu. 15 sierp-
nia 2001 r. 76 tomów dokumentów
(35.000 stron) zosta³o przekazanych
specjalnej komisji watykañskiej. Dzie-
wiêciu teologów, po zapoznaniu siê z
przedstawionym materia³em, uzna³o
heroiczno�æ cnót Matki Teresy. Do be-
atyfikacji konieczne by³o ju¿ tylko
stwierdzenie i uznanie cudu za jej
wstawiennictwem. Cud ten zosta³
uznany przez Kongregacjê Spraw Ka-
nonizacyjnych 2 pa�dziernika 2002 r.
Mia³ on miejsce w Kalkucie 5 wrze�nia
1998 r., dok³adnie w pierwsz¹ rocznicê

�mierci Matki Teresy. 30-letnia Moni-
ka Besra, matka trójki dzieci, chorowa-
³a na raka ¿o³¹dka i gru�licê, mia³a
ogromny obrzêk brzucha. Siostry ze
zgromadzenia Misjonarek Mi³o�ci po
gor¹cej modlitwie za wstawiennictwem
Matki Teresy po³o¿y³y na chorej cudow-
ny medalik. W nocy nast¹pi³o natych-
miastowe i ca³kowite uzdrowienie. Ko-
misja z³o¿ona z piêciu lekarzy
stwierdzi³a fakt niewyt³umaczalnego
powrotu chorej do pe³ni zdrowia. 19
grudnia 2002 r. Ojciec �wiêty podpisa³
dwa dekrety: jeden stwierdzaj¹cy he-
roiczno�æ cnót, a drugi potwierdzaj¹cy
cudowne uzdrowienie Moniki Besra
dziêki wstawiennictwu Matki Teresy.
Matka Teresa zosta³a og³oszona S³ug¹
Bo¿¹, a termin beatyfikacji zosta³ wy-
znaczony na 19 pa�dziernika 2003 r.

Przysz³o do swojej w³asno�ci, a swoi
Go nie przyjêli. Wszystkim tym jed-
nak, którzy Je przyjêli, da³o moc, aby
siê stali dzieæmi Bo¿ymi, tym, którzy
wierz¹ w imiê Jego - którzy ani z krwi,
ani z ¿¹dzy cia³a, ani z woli mê¿a,
ale z Boga siê narodzili.  ( J 1,11-13)

�wiêto�æ nie jest przywilejem wybra-
nych - mówi³a Matka Teresa - lecz obo-
wi¹zkiem ka¿dego chrze�cijanina, tak
moim, jak i Twoim. Oto codzienna �wiê-
to�æ: ¿yæ w mi³o�ci i pokoju z Bogiem i
naszym bli�nim, nie�æ pomoc wszyst-
kim tym, którzy potrzebuj¹ naszych r¹k,
naszych s³ów i u�miechu, naszego ser-
ca. Byæ zawsze gotowym do po�wiêce-
nia siê dla innych, do s³u¿enia innym,
do mi³o�ci bli�niego, to jest �wiêto�æ
bardzo prosta, a zarazem g³êboka i
prawdziwa. Tylko �wiêto�æ mo¿e spra-
wiæ, ¿e bêdziemy zdolni do ca³kowitego
po�wiêcenia, do zupe³nego oddania siê...

A S³owo sta³o siê cia³em i zamiesz-
ka³o w�ród nas. I ogl¹dali�my Jego
chwa³ê, chwa³ê, jak¹ Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pe³en ³aski i praw-
dy. (J 1,14)

Tego ¿yczê
ks. Józef Mularz
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                                   KONTROWERSJE

Napisali o�wiadczenia, wskazali na - ich
zdaniem - b³êdy pope³nione przez w³adzê.
Post¹pili zgodnie z regu³ami, przewidzia-
nymi w demokratycznym pañstwie - taka
jest rola opozycji, która ma niekwestiono-
wane prawo poprzez prasê informowaæ opi-
niê publiczn¹ o dostrze¿onych uchybieniach
w³adzy. Gdyby jednak, zamiast wy³¹cznie
wylewania subiektywnych ¿alów, przedsta-
wili alternatywny program realizacji kon-
kretnych celów, intencje spotkania nabra-
³yby autentyczno�ci i wyrazisto�ci. Wysz³o
jednak na to, ¿e �le siê dzieje w pañstwie
brzeskim i niemal wszystko, co zwi¹zane
jest z ekip¹ sprawuj¹c¹ w³adzê, zas³ugu-
je na ostrze krytyki.
By nie naraziæ siê na zarzut tendencyjno-
�ci, zapewne ku zaskoczeniu animatorów
konferencji w okocimskim Pawilonie, ich
g³os znalaz³ miejsce w samorz¹dowym pi-
�mie. Wierzymy wszak, ¿e nie jest to g³os
o partykularnym zabarwieniu, lecz maj¹-
cy na uwadze  wspólne dobro mieszkañ-
ców naszej gminy. Oprócz obszernych frag-
mentów przekazanych nam o�wiadczeñ
Prawa i Sprawiedliwo�ci Powiatu Brze-
skiego, lokalnego oddzia³u Ligi Polskiej
Rodzin oraz Czes³awa Kwa�niaka, prze-
wodnicz¹cego Klubu Radnych LPR w Sej-
miku Województwa Ma³opolskiego, przed-
stawiamy najwa¿niejsze tezy wyst¹pieñ
uczestników listopadowego spotkania.
Obok za� do poruszonych problemów od-
nosi siê burmistrz Brzeska Jan Musia³.

Edward Czesak (PiS) - stre�ci³ przeka-
zane na pi�mie o�wiadczenie, w którym
zwrócono uwagê na charakter obecnej ko-
alicji rz¹dz¹cej w gminie i powiecie:
- Dzia³ania szerokiej koalicji, stworzonej
tu¿ po wyborach samorz¹dowych, która
mia³a zapewniæ szerokie poparcie spo³eczeñ-
stwa, przerodzi³y siê w posuniêcia maj¹ce
w pierwszej kolejno�ci na celu utrwalenie
struktur w³adzy zawi¹zanej koalicji.

Krzysztof Dudziñski (PO):
- Bulwersuje nie za³atwiona sprawa bu-
dowy zak³adu utylizacji i brak rozwi¹za-
nia problemu wysypiska �mieci w Jadow-
nikach: �na czerwcowej sesji Rady Miasta
z³o¿y³em wniosek o przeprowadzenie kom-
pleksowej debaty w tej wa¿nej kwestii, ale
do tej pory nie doczeka³em siê odpowie-
dzi. Debaty jak nie by³o, tak nie ma i nie
wiem, czy w ogóle kiedy� bêdzie. Co w ta-
kiej sytuacji mam s¹dziæ o przewodnicz¹-
cym Rady Miejskiej?�
- Magistrala wodoci¹gowa Bochnia - Brze-
sko: �z³o¿y³em w tej sprawie interpelacjê, bo
uwa¿am, ¿e rozpoczêt¹ inwestycjê, na któr¹
przeznaczono pewne �rodki, nale¿y dokoñczyæ�.
- Kryta p³ywalnia: �nie mo¿na w nieskoñ-
czono�æ sk³adaæ wniosków o kolejne do-
tacje na dzia³alno�æ obiektu; nie mo¿na

¯ale opozycji
in¹³ rok rz¹dów obecnej koalicji. Brzeskie ugrupowania opozycyjne - Liga
Polskich Rodzin, Prawo i Sprawiedliwo�æ oraz Platforma Obywatelska -
niezadowolone z efektów dotychczasowych dokonañ w³odarzy miasta i
powiatu, postanowi³y przedstawiæ swoje stanowiska przedstawicielom
lokalnych mediów. Uznano, ¿e ich g³os jest ignorowany na sesjach Rady
Miejskiej i Rady Starostwa, wiêc o pomoc zwrócili siê do dziennikarzy.

M

dzia³aæ bez odpowiednich wyliczeñ i bus-
sinesplanu�.
- Ekrany akustyczne przy obwodnicy nad
osiedlem Zielonka: �prac nie dokoñczono, na
czym cierpi¹ mieszkaj¹cy w pobli¿u drogi, a
starostwo nie robi nic w tym kierunku�.

Janina Cader (LPR):
- Kryta p³ywalnia: �wyliczy³am, ¿e przy
obecnym stopniu dotacji, za sze�æ lat mo¿-
na by wybudowaæ drugi taki sam obiekt.
Nikt tego nie wzi¹³ pod uwagê. G³osy rad-
nych nie wchodz¹cych do koalicji rz¹dz¹-
cej s¹ pomijane przez prasê�.
- ¯ycie ponad stan: �w trudnej sytuacji, w
jakiej ¿yj¹ rodziny, nie staæ nas na rozbu-
dowywanie administracji, trzech burmi-
strzów i wykwintno�æ ich gabinetów, nie
mo¿na upolityczniaæ Urzêdu Miasta. Wy-
dzia³ Promocji nie powinien zajmowaæ siê
kszta³towaniem wizerunku rz¹dz¹cych,
lecz wype³nianiem wniosków unijnych�.
- Racjonalizacja gospodarowania - powin-
na przejawiaæ siê zmniejszeniem wydat-
ków w administracji i zwiêkszenia ich na
infrastrukturê kanalizacyjn¹.

Janusz Kwa�niak (PiS):
- Stan finansów publicznych powiatu:
�kondycja finansowa powiatu jest zatrwa-
¿aj¹ca; na podstawie dotychczasowych
nieudanych prób, nie wró¿ê przysz³o�ci po-
wiatowym obligacjom; finansowanie z kre-
dytu, siêgaj¹cego 70 procent, budowy
zzkó³ ponadgimnazjalnych by³o b³êdem,
zaniedbano przez to modernizacjê dróg
powiatowych.
- Szpital w Brzesku: �dlaczego nie moder-
nizuje siê tej placówki?�
- Sport i kultura fizyczna: �brak wsparcia
przez Starostwo Powiatowe organizacji
dzia³aj¹cych na rzecz krzewienia kultury
fizycznej w�ród m³odzie¿y; rozwi¹zano Po-
wiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy�.
- Styl pracy Rady Powiatu: �zmieniona
formu³a obrad nie pozwala na zadawanie
pytañ w pierwszej czê�ci sesji i na tej sa-
mej sesji otrzymanie odpowiedzi�.

Maria K¹dzio³ka (PO):
- Zak³ad Opieki Zdrowotnej: �mimo obietnic
Starostwa nadal nie wskazano nam oferenta,
który �wiadczy³by us³ugi medyczne na przy-
zwoitym poziomie dla mieszkañców gminy
Szczurowa; pani dyrektor szpitala brzeskiego
nie wywi¹zuje siê ze swych obowi¹zków�.
- Obsada stanowisk przez Starostwo Po-
wiatowe: �w sytuacji, kiedy tak du¿o miesz-
kañców nie ma pracy niedopuszczalne po-
winno  byæ zatrudnienie radnego na dwóch
pe³nych etatach - jako logista szpitala
brzeskiego i dyrektor szko³y (nazwy nie
pamiêtam) w Czchowie�.

Józef Sad³oñ (LPR):
- Stan dróg powiatowych: �przy rosn¹cym za-
d³u¿eniu powiatu, mam powa¿ne obawy, czy
zdo³amy wykorzystaæ �rodki unijne na remont
bêd¹cych w fatalnym stanie, naszych dróg�.
- Wodoci¹gi: �cena wody w naszym powie-
cie jest najwy¿sza w porównaniu z o�cien-
nymi powiatami i nic nie robi siê, by zmie-
niæ tê sytuacjê�.
- ZOZ: �sytuacja o�rodków zdrowia w gmi-
nie jest nieciekawa i w tej materii jest
sporo do zrobienia�...

Choæ konferencja przewidziana by³a dla
dziennikarzy, pytañ nikt nie zadawa³. Je-
dynie radiowcy w kuluarach nagrywali wy-
powiedzi niektórych uczestników spotka-
nia. Na jedyn¹ za� sugestiê poproszenia,
na zapowiedziane co kwarta³ podobne ze-
brania, osób kompetentnych do udziele-
nia wyja�nieñ na przedstawiane zarzuty,
któr¹ zg³osi³ dziennikarz BIM-u, najwiêk-
sze oburzenie wyrazi³a... przedstawiciel-
ka lokalnego dziennika. No comments...
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Czes³aw
Kwa�niak, który prowadzi³ spotkanie, na
po¿egnanie wyrazi³ opiniê, ¿e tak jak nie-
gdy�, tak¿e teraz uda mu siê zjednoczyæ
tutejsz¹ prawicê. W tym procesie za part-
nerów nie uzna³ jednak tej czê�ci sprawu-
j¹cych aktualnie w³adzê, którzy uto¿samia-
j¹ siê z praw¹ stron¹ sceny politycznej. -
O, co to, to nie - podsumowa³...      LAM
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Dzia³ania Samorz¹du Terytorial-
nego Gminy i Powiatu w Brzesku

w oczach Ligi Polskich Rodzin
(...) Liga Polskich Rodzin w trosce o
poziom ¿ycia rodzin i mieszkañców
wielokrotnie w swych wyst¹pieniach
upomina³a siê o obni¿enie cen za wodê
i �cieki. Niestety stanowisko w tej spra-
wie nie znalaz³o zrozumienia w³adzy.
Ugrupowanie nasze niepokoi brak wy-
miernych, ekonomicznych dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do poprawy funkcjonowania
szpitala i o�rodków zdrowia.
Cieszy nas, ¿e uda³o siê nam zaintere-
sowaæ w³adze miejskie losem Zespo³u
Parkowo-Pa³acowego w Brzesku. Wy-
ra¿amy nadziejê, ¿e odpowiednie dzia-
³ania Gminy i Starostwa sprawi¹, ¿e
koncepcja sprzeda¿y pa³acu i parku
zostanie zaniechana, a Zespó³ ten bê-
dzie s³u¿y³ mieszkañcom Brzeska i
ca³ego Powiatu.
Natomiast martwi nas odcinanie siê
Burmistrza od odpowiedzialno�ci za
rozwój i dzia³ania os³onowe dla rodzi-
mej przedsiêbiorczo�ci. Przyk³adem tego
s¹ powstaj¹ce na by³ych gruntach gmi-
ny supermarkety, powoduj¹ce zwiêksze-
nie bezrobocia w powiecie brzeskim. (...)

Za Zarz¹d LPR w Brzesku
Jerzy Topolski

Stanowisko Czes³awa Kwa�niaka,
radnego województwa ma³opolskiego

(...) Nie mo¿na w ci¹g³o�ci bazowaæ na
sukcesach osi¹gniêtych dziêki efektyw-
nej pracy radnych AWS-u w mie�cie,
powiecie i województwie w kadencji
1998-2002, które zaowocowa³y pozyska-
niem milionowych �rodków z zewn¹trz,
na tak wa¿ne inwestycje jak: budowa
mostu w Górce, obwodnicy miasta
Brzeska, Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Brzesku, basenu miejskie-
go, wielu hal sportowych w powiecie,
inwestycji drogowych i z ochrony �ro-
dowiska finansowanych przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony �rodowiska
w Krakowie oraz budowy kanalizacji
Jasienia, Okocimia i Zielonki w ramach
programu Rozwoju Gospodarczego Po-
³udniowej Czê�ci Gminy Brzesko, na
któr¹ to inwestycjê przetarg przed kil-
koma tygodniami rozstrzygniêto.
Jednoroczna, nieskuteczna praca obec-
nego samorz¹du rodzi obawy, ¿e szan-
sa w zakresie mo¿liwo�ci pozyskania
�rodków unijnych zostanie zaprzepasz-
czona, a obecny samorz¹d miejski i
powiatowy nawet w dziesi¹tej czê�ci
nie powtórzy sukcesu poprzedników w
samorz¹dzie poprzednim.

O�wiadczenie
Prawa i Sprawiedliwo�ci

Powiatu Brzeskiego
(...) Po³¹czenie si³ SLD, PSL, UW, SKL,
ROP, RS oraz Stowarzyszeñ Katolickich
wyznaczy³o wspólne cele umocnienia
struktur w³adz dla dobra spo³eczno�ci
lokalnych pod has³em �ponad podzia³a-
mi�. Taki uk³ad zyska³ akceptacjê... ró¿-
nych �rodowisk przekonanych o wiêk-
szych mo¿liwo�ciach w³adz w zakresie
korzy�ci zwi¹zanych z udzia³em w lokal-
nej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej - partii rz¹dz¹cej. Pierwszy okres
dzia³añ w ocenie Prawa i Sprawiedliwo-
�ci powiatu brzeskiego sprowadzi³ siê do
wype³nienia przedwyborczych obietnic
oraz koalicyjnych ustaleñ co do obsady
poszczególnych stanowisk.
Prawo i Sprawiedliwo�æ bêdzie o tym
mówiæ, bo uwa¿a, ¿e nale¿y u�wiadamiaæ
mieszkañcom, ¿e ta w³adza w takim
kszta³cie koalicyjnym i egzotyce w wa-
runkach brzeskich jest koalicj¹ egzotycz-
n¹ i zmierza w z³ym kierunku. Po³¹cze-
nie interesów tak szerokiego grona ju¿
owocuje konkretami widocznymi przy
decyzjach personalnych. Przyk³adem
mo¿e byæ wybór ³awników, w�ród których
nie brak nazwisk bardzo konkretnie ob-
razuj¹cych wcze�niej przedstawion¹ tezê
powi¹zañ rodzinnych i innych.

Filozofia dzia³ania liderów �WSPÓL-
NOTY� w powiecie Grzegorza Wawry-
ki, a w gminie Brzesko Jana Musia³a
sprowadza siê do rozdawania wg klu-
cza lojalno�ci �na prawo i lewo� swego
rodzaju �cukierków�, maj¹cych posze-
rzyæ kr¹g zadowolonych. Konsekwencj¹
takich dzia³añ w dalszej perspektywie
bêdzie ograniczenie równych szans dla
m³odych wykszta³conych osób nie zwi¹-
zanych z uk³adem w dostêpie do miejsc
pracy zaw³aszczonych na potrzeby �lu-
dzi trzymaj¹cych w³adzê�. (...)
Negatywnie oceniamy ustalenia na
maksymalnym poziomie poborów w
powiecie starosty (zadañ uby³o) i gmi-
nie burmistrza (wzmocnienie etatem
drugiego zastêpcy).
Negatywnie oceniamy �wielofunkcyj-
no�æ� urzêdników podejmuj¹cych siê
dodatkowych obowi¹zków w godzinach
pracy (³awnicy) kosztem sprawno�ci
dzia³añ urzêdów.
Pozytywnie oceniamy kontynuacjê in-
westycji zaplanowanych w poprzedniej
kadencji, dzia³añ na rzecz ochrony �ro-
dowiska, wykorzystanie bazy sportowo-
rekreacyjnej, aktywno�æ �rodowisk kul-
turalno-o�wiatowych, wspieranie
finansowe wypoczynku dzieci i m³odzie-
¿y z rodzin mniej zamo¿nych. Równie¿
pozytywnie oceniamy próby pozyskiwa-

nia (choæ na razie bez powodzenia) �rod-
ków z zewn¹trz.
Obawy budzi brak konkretów w spra-
wach, które dotycz¹ wszystkich miesz-
kañców powiatu i gminy (kompleksowa
gospodarka odpadami komunalnymi,
utylizacja odpadów niebezpiecznych),
s³aba koordynacja lub jej brak ze stro-
ny starostwa w dzia³aniach maj¹cych
rozszerzyæ wspó³pracê miêdzy gminami,
brak konsultacji spo³ecznych w istotnych
sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lo-
kalnej i arbitralne podejmowanie decy-
zji przez w¹sk¹ grupê decydentów np.
likwidacjê LO w Brzesku, sprzeda¿ pa-
³acu Goetzów.
Równie¿ brak nowych inwestorów
mimo przeznaczenia na promocjê i pre-
zentacje terenów inwestycyjnych niema-
³ych �rodków �wiadczy o s³abym przy-
gotowaniu oferty i ma³ej skuteczno�ci
podejmowanych dzia³añ. W tym kon-
tek�cie niepokój budzi lakoniczna in-
formacja zawarta w BIM-ie nr 11 o
�odrzuceniu wniosku w sprawie plano-
wanej inwestycji na terenie by³ej ce-
gielni� z³o¿onego przez firmê ARGE. (...)
Pe³nomocnik Prawa i Sprawiedliwo�ci
Powiatu brzeskiego.

Edward Czesak

Ubolewam, ¿e nadal mimo zapowiedzi
Starosty Wawryki i uzgodnieñ z 2001
roku dot. wymiany stolarki okiennej i
docieplenia brzeskiego szpitala, do tej
pory nie z³o¿ono do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony �rodowiska w Kra-
kowie merytorycznego i kompletnego
wniosku o dofinansowanie tej inwesty-
cji, gdzie przez kolejn¹ zimê pacjenci i
pracownicy szpitala nara¿eni bêd¹ na
przebywanie w skrajnie niskich tem-
peraturach.
(,,,) Zad³u¿enie powiatu równie¿ nie
nastraja optymizmem, wrêcz przeciw-
nie, brak koncepcji w zarz¹dzaniu mo¿e
doprowadziæ do jego wzrostu, a tym
samym do uznania powiatu brzeskie-
go za jednostkê przeznaczon¹ do likwi-
dacji.
Zasadne równie¿ jest oburzenie miesz-
kañców miasta i powiatu, tym, ¿e w
tak trudnej sytuacji finansowej w³oda-
rze obu jednostek samorz¹dowych po-
bieraj¹ najwy¿sze z mo¿liwych wyna-
grodzenia, przesadnie remontuj¹
gabinety, a burmistrz miasta serwuje
spo³eczeñstwu raz po raz podwy¿ki
wody, �cieków, a w przysz³o�ci najpraw-
dopodobniej �mieci.

Czes³aw Kwa�niak
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BURMISTRZ ODPOWIADA

- Gdyby formu³uj¹cy dzisiaj zarzu-
ty byli lud�mi znik¹d, takimi, któ-
rzy dopiero co pojawili siê na brze-
skiej scenie politycznej, ich
chybiona próba dokonania oceny
rocznej pracy samorz¹du by³aby
usprawiedliwiona. Tymczasem
g³ówne zarzuty stawiaj¹ ci polity-
cy, którzy w poprzedniej kadencji
podejmowali decyzje, bêd¹ce dzi-
siaj obiektem niewybrednej kry-
tyki. Jako ¿e wyra�nie szwankuje
im pamiêæ, pozwolê sobie przypo-
mnieæ pewne fakty - burmistrz
Brzeska Jan Musia³ odpowiada na
stawiane mu zarzuty.
- Wcze�niej jednak chcia³bym zwróciæ
uwagê na znamienne wydarzenie, ja-
kie mia³o miejsce akurat w tym sa-
mym czasie, kiedy adwersarze obecne-
go samorz¹du zwo³ali konferencjê. Otó¿
w Poznaniu, podczas miêdzynarodo-
wych targów POLEKO, mia³em za-
szczyt odbieraæ nagrody i nominacje,
jakie przyznano naszej gminie za ogó³
przedsiêwziêæ ekologicznych realizowa-
nych w zakresie ochrony wód, powie-
trza, ziemi, gospodarki odpadami oraz
edukacji ekologicznej. Skoro dostrze¿o-
no nasze wysi³ki w tym zakresie, oce-
niano blisko 300 gmin. Wyró¿nienie to
oznacza³o wymierny efekt finansowy -
100 tysiêcy z³otych. S¹dzê, ¿e zwyk³a
przyzwoito�æ w kreowaniu obiektywnej
oceny wymaga³aby zauwa¿enia takie-
go �drobiazgu�...
- Równie¿ w tych dniach marsza³ek Ja-
nusz Sepio³, og³osi³ raport z rocznej
dzia³alno�ci Zarz¹du i Sejmiku Woje-
wództwa Ma³opolskiego, z którego wy-
nika, ¿e nasza gmin nale¿y do �cis³ej
czo³ówki w województwie w pozyskiwa-
niu �rodków pomocowych z zewn¹trz.
Uczestnikom listopadowej �konferencji�
nale¿y przypomnieæ, ¿e zarówno bur-
mistrz jak i Rada Miejska posiadaj¹
legitymacjê do sprawowania w³adzy,
jak¹ otrzymali z woli mieszkañców
gminy. To prawda, ¿e ta spo³eczna s³u¿-
ba powinna podlegaæ weryfikacji, ale za-
chodzi podejrzenie, i¿ niektórym polity-
kom zale¿y nie na konstruktywnym
wskazywaniu skuteczniejszych rozwi¹-
zañ, lecz wy³¹cznie na deprecjonowaniu
wszelkich wysi³ków rz¹dz¹cych.
Sprowokowany przez rozpowszechnia-
nie opinii, które jednoznacznie rozmi-
jaj¹ siê z prawd¹, pragnê odnie�æ siê
do stanowiska pana Czes³awa Kwa-
�niaka, który zarzucaj¹c mi sprzenie-
wierzenie siê prawicowym opcjom, za-
pomnia³, ¿e w niespe³na pó³ roku -
niczym skoczek na szachownicy - prze-
mieszcza³ siê z RS do ZChN, nastêp-
nie na krótko wst¹pi³ do Wspólnoty Sa-

morz¹dowej i Komitetu Marka Ciesiel-
czyka, a ubiegaj¹c siê o mandat sena-
tora, manifestowa³ sw¹ niezale¿no�æ,
by  w koñcu przybraæ barwy LPR. Jesz-
cze bardziej dziwi, ¿e akurat przedsta-
wiciel Ligi Polskich Rodzin podniós³ na
konferencji problem etyki i zatrudnia-
nia w Starostwie Powiatowym ludzi,
którzy weszli w kolizjê z prawem, gdy
w³a�nie radny wojewódzki Kwa�niak
w sposób ewidentny prawo naruszy³, a
obecnie ma powa¿ne problemy z wy-
miarem sprawiedliwo�ci, zmienia ze-
znania i mataczy...
Uczestnicy listopadowego spotkania
zarzucali mi i staro�cie najwy¿sze z
mo¿liwych uposa¿eñ. Oczywi�cie, nie
jest to prawd¹, ale chcê podkre�liæ, ¿e
wysoko�æ mojej pensji ustali³a Rada
Miejska jeszcze w 2001 roku i od tej
pory nie zosta³a zmieniona. To prze-
cie¿ pan Edward Czesak w poprzed-
niej kadencji przewodniczy³ sesji i sam
podczas niej g³osowa³ za poborami
burmistrza na poziomie, który obecnie
jest kwestionowany. Czy¿by wówczas,
kiedy ustala³ zarobki burmistrza my-
�la³ o przysz³ej posadzie dla siebie?
Reprezentant PiS sugeruje ponadto, ¿e
post¹piono niezgodnie z wymogami
proceduralnymi, odrzucaj¹c wniosek
firmy ARGE w sprawie planowanej
inwestycji na terenie by³ej cegielni. A
przecie¿ nie jest tajemnic¹, jakie po-
wody przes¹dzi³y, ¿e ARGE, póki co,
nie mog³o otrzymaæ zgody na budowê
kolejne stacji paliw i du¿ego pawilonu
handlowego. Odbijaj¹c pi³eczkê, znowu
proponowa³bym uruchomiæ zawodz¹c¹
pamiêæ i przypomnieæ sobie, jak ów-
czesny przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
(Edward Czesak - przyp. red.) skutecz-
nie zablokowa³ wniosek o przekwalifi-
kowanie dzia³ki pod inn¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ krakowskiego �Timexu�,
przekre�laj¹c plany na dalszy rozwój
firmy i zwiêkszenie zatrudnienia w
naszej gminie. Sprawa dotyczy³a uru-
chomienia gie³dy rolno-towarowej i roz-
woju budownictwa mieszkaniowego.
Sprawdza siê wiêc powiedzenie, ¿e
punkt widzenia zale¿y od punktu sie-
dzenia. Nie chcê wreszcie wracaæ do
g³o�nej sprawy budowy hali sportowej
za 20 mln z³otych. Gdybym uleg³ wów-
czas nachalnym sugestiom pana Cze-
saka, to pewnie dzisiaj nie by³oby ani
hali, ani krytej p³ywalni, za to by³yby

horrendalne d³ugi i zahamowanie re-
alizacji innych wa¿nych inwestycji...
Przejawem ob³udy s¹ tez zarzuty pani
radnej Janiny Cader-Dru¿kowskiej.
Dzisiaj burzy siê przeciwko dwóm po-
sadom wiceburmistrzów, ale to prze-
cie¿ nikt inny, tylko w³a�nie ona na-
chodzi³a mnie i nak³ania³a, by dla
lepszego funkcjonowania urzêdu bur-
mistrza, stworzyæ stanowiska dla
dwóch zastêpców, wskazuj¹c na kon-
kretne kandydatury � Edwarda Cze-
saka i Jerzego Topolskiego. Czy¿by i
j¹ pamiêæ zawodzi³a?
Pada te¿ w formie zarzutu wymówka,
¿e dzisiejsze sukcesy Brzeska i gminy
to zas³uga rz¹dz¹cej poprzednio ekipy
AWS-u. Muszê wiêc zadaæ retoryczne
pytanie moim adwersarzom: kto w po-
przedniej kadencji pe³ni³ funkcjê bur-
mistrza Brzeska?

Oczywi�cie, mam �wiadomo�æ jak wie-
le problemów czeka w kolejce do roz-
wi¹zania, widzê jak ciê¿ko ¿yje siê wie-
lu mieszkañcom Brzeska i gminy, ale
niekiedy brak reakcji na pewne nega-
tywne zjawiska nie jest efektem aro-
gancji, niekompetencji czy z³ej woli lo-
kalnego samorz¹du, lecz bezradno�ci
wynikaj¹cej z dysponowania ograniczo-
nymi �rodkami. Ale i tak, w tej trud-
nej sytuacji, mamy autentyczne powo-
dy do dumy z dotychczasowych
osi¹gniêæ. Znamiennym jest to, ¿e nie
chc¹ ich dostrzec ci, którzy deklaruj¹
woko³o, ¿e jedynie im le¿y na sercu
dobro naszej spo³eczno�ci. Nasze
wspólne sukcesy zauwa¿ane s¹ nato-
miast na zewn¹trz, przez innych. Aku-
rat w dniu, kiedy przedstawiciele opo-
zycji wylewali swe ¿ale dziennikarzom,
a burmistrz odbiera³ zas³u¿one laury,
telewizja emitowa³a 15-minutowy film
o Brzesku, mie�cie, które autorzy pro-
gramu, uznali w wielu dziedzinach za
wzór do na�ladowania. Có¿, cudze
chwalicie, swego nie znacie...

Wys³ucha³: ML

Ob³uda...
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W dniach 19 i 20 listopada na miêdzynarodowych targach POLEKO w Poznaniu
burmistrz Brzeska Jan Musia³ odebra³ dwie nagrody, które nasza gmina uzyska³a
za ogó³ przedsiêwziêæ ekologicznych, realizowanych w zakresie ochrony wód,
powietrza, ziemi, gospodarki odpadami oraz edukacji ekologicznej.

100 tysiêcy dla Brzeska!

W pierwszej edycji konkursu  �Nasza Gmi-
na w Europie�, organizowanego przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej, w którym uczestniczy-
³o 290 gmin z ca³ej Polski, otrzymali�my
wyró¿nienie w dziedzinie gospodarki odpa-
dami i nagrodê w wysoko�ci 100.000 z³, z
przeznaczeniem na rozbudowê kanalizacji.
O przyznaniu wyró¿nienia przes¹dzi³y za-
pewne inwestycja w oczyszczalniê �cieków,
budowa kanalizacji w Jadownikach, na osie-
dlach S³otwina i Zielonka. W przygotowa-
nych starannie wnioskach konkursowych
przez Referat Gospodarki Komunalnej i
Ochrony �rodowiska, Brzesko mog³o siê te¿
pochwaliæ, prowadzon¹ ju¿ od d³u¿szego cza-
su i z coraz wiêksz¹ skuteczno�ci¹, akcj¹
segregacji odpadów komunalnych.
Na tym jednak nie koniec wyró¿nieñ dla
brzeskich samorz¹dowców, których - oprócz
burmistrza Musia³a - reprezentowali w
Poznaniu wiceburmistrz Krzysztof Bigaj
oraz kierownik Refertau GKiO�, Henryk
Piela. W konkursie �Gmina przyjazna �ro-
dowisku�, któremu patronowa³ prezydent
RP Aleksander Kwa�niewski, gmina Brze-
sko w kategorii powy¿ej 30 tys. mieszkañ-
ców znalaz³a siê w�ród piêciu innych gmin
nominowana do fina³u, który przewidziano
na grudzieñ. Miejmy nadziejê, ¿e tak¿e roz-
strzygniêcie tej rywalizacji bêdzie powodem
do dumy i... dodatkowych pieniêdzy.    (m)

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku
wszystkim mieszkañcom

gminy i powiatu
wszelkiej pomy�lno�ci,

zdrowia, rado�ci
oraz spe³nienia

najskrytszych marzeñ

¿ycz¹
Zarz¹d,

Rada Nadzorcza
oraz pracownicy

Banku Spó³dzielczego
w Brzesku

Cz³onkowie Komisji Zdrowia, Pomocy Spo³ecznej i
Rodziny wziêli udzia³ w wyjazdowym spotkaniu na
terenie kompleksu pa³acowego w Brzesku. Zwiedze-
nie zabytku ma siê przyczyniæ do sformu³owania osta-
tecznego zdania radnych na temat ewentualnego prze-
jêcia pa³acu przez gminê.
Do brzeskich radnych gminnych zwrócili siê radni powiato-
wi, którzy dowiedzieli siê o nowej inicjatywie. Dlatego te¿
przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Andrzej Potêpa poprosi³,
aby w mo¿liwie szybkim czasie radni Brzeska przekazali
oficjalne stanowisko w tej sprawie. Obiekt wymaga b³y-
skawicznego zagospodarowania, wiêc powiat zdecydowany
jest sprzedaæ kompleks. Pojawili siê ju¿ nawet pierwsi za-
interesowani zakupem. Gdyby jednak gmina zechcia³a prze-
j¹æ pa³ac, to wówczas rozmowy z potencjalnymi kupcami
trzeba by by³o przerwaæ.
Z inicjatyw¹ w sprawie zatrzymania zabytku w rêkach
samorz¹du wyst¹pi³a radna Anna K¹dzio³ka-Kukurow-
ska na jednej z sesji. - Pa³ac powinien pozostaæ w rêkach
gminy i s³u¿yæ mieszkañcom - stwierdzi³a.
Komisje Rady Miejskiej Brzeska maj¹ wypracowaæ wa-
runki, na jakich gmina mog³aby nabyæ pa³ac Goeztów i co
konkretnie chcia³aby w nim urz¹dziæ. W momencie, gdy
komisje zakoñcz¹ dyskusje, tematem zajmie siê Rada
Miejska. Decyzja jest niezwykle trudna, gdy¿ nawet gdy-
by powiat przekaza³ obiekt za symboliczn¹ z³otówkê, to
koszty jego utrzymania by³yby gigantyczne. Z drugiej jed-
nak strony pa³ac zawsze by³  zwi¹zany z miastem i jemu
s³u¿y³.                 (IW)

Radni w pa³acu

Burmistrz Jan Musia³ i kier. Referatu GKiO� Henryk Piela z otrzyman¹ nagrod¹.
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W BRZESKU OKOLICY

50 lat ko³a PZG
Cz³onkowie Ko³a Terenowego Polskiego Zwi¹zku G³uchych w Brzesku ob-
chodzili 23 listopada jubileusz 50-lecia istnienia swej organizacji. Ko³o, po
wielu latach perturbacji lokalowych, ma wreszcie wygodn¹ przystañ, w
której mo¿e przyjmowaæ swoich podopiecznych, s³u¿yæ im pomoc¹ i rad¹.

Ko³o Terenowe w Brzesku zosta³o powo-
³ane do ¿ycia w 1953 r. dziêki staraniom
inwalidów s³uchu z terenu ca³ego powia-
tu, a pierwszym prezesem wybrano wów-
czas Antoniego Herberta. Problemy lo-
kalowe tutejszej organizacji nie by³y
odosobnione, z podobnymi k³opotami bo-
ryka³o siê tak¿e ko³o w Bochni. Dlatego
te¿ w 1962 r. dokonano po³¹czenia i utwo-
rzenia jednej wspólnej instytucji z siedzi-
b¹ w Brzesku. �Rozwód� nast¹pi³ dopie-
ro w 1978 r., a dwadzie�cia lat temu PZG
przeprowadzi³ siê z korytarza w kamie-
nicy przy ul. Mickiewicza do obecnego lo-
kalu przy ul. Ko�ciuszki 4. Potem uda³o
siê utworzyæ punkt logopedyczny dla dzieci
z wadami s³uchu.
Obecnie ko³o zrzesza 88 cz³onków i 252
podopiecznych. Istniej¹ca �wietlica jest
miejscem spotkañ grup zainteresowañ: fo-
tograficznej, bibliotekarsko-czytelniczej,
szachowej, tenisa sto³owego, �praktycznej

pani�. Dla wielu osób nies³ysz¹cych jest
to drugi dom - tutaj mog¹ porozmawiaæ
w jêzyku migowym, za³atwiæ wiele naj-
pilniejszych spraw.
Obecnie zarz¹dem Ko³a Terenowego w
Brzesku kieruje prezes Krystyna Bujak
oraz wiceprezesi Halina Madej i Zyg-
munt Pasternak, a obok nich w zarz¹-
dzie zasiadaj¹ równie¿: Maria Starzyk,
Pawe³ Zaj¹c, Stanis³aw Bujak, Wie-
s³aw Porwisz, Tadeusz Styrna, Jani-
na Zaj¹c i Janina Maziarka.
Za dzia³alno�æ na rzecz ko³a wielu jego
cz³onków otrzyma³o honorowe odznaki, a
by³y prezes Antoni Herbert zosta³ odzna-
czony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Tak¿e podczas listopado-
wej uroczysto�ci jubileuszowej doceniono
wk³ad nies³ysz¹cych w rozwój swej orga-
nizacji. Z³ot¹ Odznakê PZG otrzyma³ Sta-
nis³aw Bujak, natomiast srebrne Zyg-
munt Pasternak i Stanis³aw Halik. (IW)

Referat Gospodarki Komunalnej i
Ochrony �rodowiska Urzêdu Miejskie-
go w Brzesku zorganizowa³ II edycjê
konkursu �Brzesko - czysta gmina�.
Turniej odbywa³ siê od marca do pa�-
dziernika, a wziê³y w nim udzia³
wszystkie szko³y z terenu gminy.
Podstawowymi celami konkursu by³y
przede wszystkim: opracowanie szkolnych
programów gospodarki odpadami, eduka-
cja mieszkañców przez m³odzie¿, selektyw-
na zbiórka odpadów i monitorowanie oraz
porz¹dkowanie dzikich wysypisk �mieci.
W generalnej klasyfikacji konkursu I miej-
sce zajê³a Szko³a Podstawowa nr 2 w Brze-
sku, otrzymuj¹c nagrodê pieniê¿n¹ w wy-
soko�ci 2200 z³, II miejsce przypad³o

Kasa za czyst¹ gminê
Szkole Podstawowej w Mokrzyskach
(1800 z³), natomiast na III miejscu upla-
sowa³y siê  Szko³a Podstawowa w Okoci-
miu i Szko³a Podstawowa w Porêbie Spyt-
kowskiej (1000 z³). M³odzie¿ uczestnicz¹ca
w konkursie ekologicznym otrzyma³a w pre-
zencie piêkne portfele, a uczestnicy czê�ci
teoretycznej tak¿e s³odycze. Szko³y, które
uplasowa³y siê na miejscach od IV do VII
otrzyma³y wielkoformatowe mapy zwi¹za-
ne z ochron¹ przyrody.
Komisja konkursowa pracowa³a w sk³a-
dzie: Jan Musia³ - burmistrz miasta,
Henryk Krzemiñski - Starostwo Po-
wiatowe, Henryk Piela i Ma³gorzata
M³ynarczyk - referat GKiO� w Urzê-
dzie Miejskim.         (IW)

ZAPISKI  REPORTERA
ZDROWSZA WODA pop³ynê³a z kra-
nów w Brzesku. Na terenie ujêcia wody
na Dunajcu w £ukanowicach zamonto-
wano, kosztem oko³o 900 tysiêcy z³o-
tych, nowoczesne urz¹dzenie uzdatnia-
nia wody. Do tej pory, podobnie jak w
wiêkszo�ci ujêæ w Polsce, do uzdatnia-
nia wody stosowano chlorowanie. Me-
toda ta, jak siê okazuje, nie wyklucza w
pe³ni pozostawania w wodzie pewnych
bakterii, mankamentem jej jest tak¿e
zapach i konieczno�æ przegotowania
przed u¿yciem. W £ukanowicach za-
montowano trzeci¹ w Ma³opolsce sta-
cjê uzdatniania wody poprzez zastoso-
wanie dwutlenku chloru, substancji
ca³kowicie nieszkodliwej dla zdrowia.
Jak zapewniaj¹ specjali�ci wodê z brze-
skich kranów mo¿na teraz piæ nieprze-
gotowan¹ i to bez obaw o ¿o³¹dkowe
perturbacje. Poniewa¿ to nie koniec in-
westycji, zapewne ju¿ wkrótce z na-
szych kranów pop³ynie woda mineral-
na, a kto wie mo¿e i co� wiêcej...

ZNAKOMICIE rozwija siê �królewska
gra� w �wietlicy Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 2 w Brzesku. Wycho-
wawczyni Zofia Bañdur zaszczepi³a
uczniom, korzystaj¹cym ze �wietlicy,
bakcyla gry w szachy i jak sama twier-
dzi, nie spodziewa³a siê takiego zainte-
resowania - graj¹ prawie wszyscy i od-
nosz¹ sukcesy. W ubieg³ym roku Daria
Adamczyk z kl. II b zajê³a 1. miejsce w
powiecie, a Grzegorz Kotra z kl. I b
uplasowa³ siê na 5. miejscu na szcze-
blu gminy. Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby
nie sponsorzy, którzy zakupili dla �wie-
tlicy zarówno szachy, jak i zegary sza-
chowe. Dyrektor szko³y Józef Kaczmar-
czyk i wychowawczynie �wietlicy pragn¹
w imieniu dzieci, byæ mo¿e w przysz³o-
�ci mistrzów i arcymistrzów, podziê-
kowaæ Ryszardowi Jêkotowi, Wac³awo-
wi Jaworowi, Kazimierzowi Ropkowi i
Tadeuszowi Brachucemu z Por¹bki
Uszewskiej za ten wiele znacz¹cy dla
dzieci gest.         RC

CZ£ONKOWIE I SYMPATYCY
Komitetu Odnowy Cmentarza Parafial-
nego w Brzesku w dniu �wiêta Zmar³ych
kwestowali na rzecz utrzymania i odno-
wienia najbardziej warto�ciowych, a czê-
sto najbardziej zaniedbanych pomników
na brzeskim cmentarzu. Kwestuj¹cy,
w�ród których pojawi³ siê tak¿e burmistrz
Brzeska Jan Musia³ (na zdjêciu), zebrali
do puszek blisko 2,5 tys. z³otych.
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W okresie od po³owy pa�dziernika do po³owy listo-
pada stra¿acy z Komendy Powiatowej PSP w Brze-
sku odnotowali 36 zdarzeñ, w tym 12 po¿arów,
23 miejscowe zagro¿enia oraz jeden alarm fa³szywy.

25 PA�DZIERNIKA, w godzinach wieczornych
na drodze Bielcza - Wary�, najprawdopodob-
niej sarna wbiegaj¹c na jezdniê, spowodowa³a
nag³¹ reakcjê ze strony kieruj¹cego fiatem 126p.
Samochód wypad³ z drogi, dachowa³ i zatrzy-
ma³ siê na pobliskiej ³¹ce. W wypadku jedna
osoba ponios³a �mieræ, a dwie zosta³y ranne.

Marsza³ek o inwestycjach
18 listopada odby³o siê w podkra-
kowskich Tomaszowicach spotkanie
przedstawicieli prasy lokalnej z w³a-
dzami samorz¹dowymi Wojewódz-
twa Ma³opolskiego. Celem konferen-
cji by³a prezentacja dotychczasowych
dzia³añ i zamierzeñ zarz¹du.
W spotkaniu uczestniczyli, obok mar-
sza³ka województwa, Janusza Sepio-
³a, tak¿e wicemarsza³kowie Krzysztof
Deszyñski i Andrzej Sasu³a oraz cz³o-
nek zarz¹du Wies³aw Zimowski i prze-
wodnicz¹cy Sejmiku Piotr Boroñ.
Przedstawicielom lokalnej prasy szcze-
gó³owo zosta³y zaprezentowane zadania,
jakie spoczywaæ bêd¹ w najbli¿szej przy-
sz³o�ci na zarz¹dzie. Mowa oczywi�cie
o szeregu inwestycji, tak¿e tych realizo-
wanych przy udziale funduszy unijnych.
Niestety, na przysz³y rok nie zaplano-
wano w bud¿ecie wojewódzkim ¿adnych
wiêkszych �rodków na inwestycje w re-
gionie brzeskim. Marsza³ek Janusz
Sepio³ wyrazi³ natomiast zadowolenie
z przebiegu przetargu i przygotowañ do

realizacji �Zintegrowanego Programu
Rozwoju Gospodarczego Po³udniowej
Czê�ci Gminy Brzesko�, który przy
znacznym udziale funduszy unijnych jest
obecnie realizowany.
Zarz¹d, jako jeden z priorytetów na
przysz³y rok, postawi³ sobie poprawê
bezpieczeñstwa na drogach wojewódz-
kich. Jako jedno z trzech województw
w Polsce, Ma³opolska postanowi³a w
tym celu siêgn¹æ po �rodki unijne. Sko-
rzystaæ na tym mo¿e tak¿e powiat
brzeski, który przecina wiele dróg z trzy-
cyfrowym oznaczeniem.
W ostatnim czasie gmina Brzesko zy-
ska³a o wiele cenniejszy grant w po-
staci samochodu ratowniczego dla jed-
nostki OSP w Szczepanowie.
Przedstawiciele zarz¹du województwa
dyskutowali ponadto z dziennikarza-
mi mediów o sposobach reformowania
s³u¿by zdrowia, o nowych kryteriach
dofinansowania budowy obiektów spor-
towych oraz specyficznych problemach
lokalnych spo³eczno�ci.        (IW)

Przes³aniem imprezy by³a chêæ integracji
zarówno brzeskiego �rodowiska kupieckie-
go, jak równie¿ ca³ej Krakowskiej Kongre-
gacji. Do udzia³u w zawodach zaproszono
ekipy z Krakowa, Limanowej, My�lenic,
Proszowic i innych oddzia³ów. W�ród za-
proszonych go�ci zauwa¿yli�my prezesa
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej W.
Wójtowicza, wiceprezesa W. Flisia, za-
stêpcê burmistrza Brzeska K. Bigaja
(twórcê brzeskiego oddzia³u Kongregacji),
a honory gospodarza pe³ni³ prezes brze-
skiego oddzia³u M. Niedzia³kowski.
W turnieju VIP-ów bezkonkurencyjny
okaza³ siê wiceprezes W. Fli�, który wy-
przedzi³ wiceburmistrza K. Bigaja i E.
Trzciñskiego z My�lenic. W turnieju
dru¿ynowym, co by³o spor¹ niespodzian-
k¹, najlepsza okaza³a siê dru¿yna z Li-
manowej, wyprzedzaj¹c faworyzowane
Brzesko i My�lenice. W turnieju indywi-
dualnym mê¿czyzn zwyciê¿y³ Konrad
Karpiñski z Limanowej, wyprzedzaj¹c
swojego krajana Fryderyka Borowicza
i Bogdana Baranka z Brzeska. W�ród
kobiet zdecydowanie najlepsze by³y re-
prezentantki Brzeska, które zajê³y
wszystkie trzy miejsca na podium - zwy-
ciê¿y³a Urszula Knap, przed Ma³gorza-
t¹ Baranek i Jadwig¹ Kopacz. W�ród
dzieci triumfowa³ Mateusz Stanek z
Proszowic, przed  Mateuszem i Rafa-
³em Gibasami z Brzeska.          RC

Kupieckie krêgle

W listopadzie jednostka OSP w Szcze-
panowie wzbogaci³a siê o nowoczesny
samochód ratowniczo-ga�niczy. To pierw-
szy od wielu lat nowy wóz zakupiony dla
stra¿aków ochotników w gminie Brzesko.
Fabrycznie nowy pojazd na podwoziu
�iveco� kosztowa³ 274 tys. z³ i w trzech
czwartych zosta³ sfinansowany przez
Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego.
Resztê do³o¿y³a gmina Brzesko. Na
wyposa¿eniu wozu znalaz³y siê m.in:

Nowy wóz stra¿acki no¿yco - rozpieraki, agregat pr¹dotwór-
czy, maszt o�wietleniowy, pompa wy-
sokoci�nieniowa, neutralizatory, zbior-
nik na wodê o pojemno�ci tysi¹ca litrów
oraz zbiornik ze 110 litrami �rodka
spieniaj¹cego. Samochód ma byæ wy-
korzystywany przy wszelkiego rodzaju
zdarzeniach o charakterze technicznym,
chemicznym czy ekologicznym. W za-
³o¿eniach szczepanowska OSP ma sta-
nowiæ zabezpieczenie dla drogi 768 z
Brzeska w kierunku mostu w Górce i
wspieraæ stra¿ pañstwow¹ w jej dzia-
³aniach.        (IW)

12 LISTOPADA, tu¿ po godzinie 11 na drodze
E-40 w miejscowo�ci Jastew dosz³o do wypad-
ku z udzia³em dwóch samochodów ciê¿arowych
(na zdjêciu). Podczas manewru wyprzedzania
jeden z samochodów zahaczy³ o drugi. Si³a ude-
rzenia zepchnê³a �jelcza� z drogi do rowu, nato-
miast �renault� przewróci³ siê na bok i sun¹c po
asfalcie zatrzyma³ siê dopiero na barierce beto-
nowego mostka. Obaj kieruj¹cy pojazdami zo-
stali przewiezieni do brzeskiego szpitala. IW

TO SIÊ NAPRAWDÊ
WYDARZY£O

Ju¿ po raz trzeci brzeski oddzia³
Krakowskiej Kongregacji Kupiec-
kiej zorganizowa³ w go�cinnych
progach brzeskiej krêgielni znako-
mit¹ imprezê dla swoich cz³onków.
G³ównym punktem by³y oczywi�cie
zawody krêglarskie, w których
uczestniczy³o ponad 100 osób.

27 PA�DZIERNIKA, w Brzesku przy
ul. Kopernika dosz³o do po¿aru magazynu ze
sprzêtem elektrycznym. Dziêki natychmiastowej
akcji stra¿aków unikniêto powa¿nych strat. Ura-
towano mienie warto�ci 100 tys. z³. Przyczyn¹
powstania zarzewia ognia by³o wypadniêcie ¿aru
z kominka.

10 LISTOPADA w Biadolinach Szlacheckich
wybuch³ po¿ar w chlewni. Mimo natychmia-
stowego przybycia na miejsce po¿aru zastêpu
JRG kilka zwierz¹t uleg³o uduszeniu b¹d� opa-
rzeniu. W dzia³aniach ratowniczych bra³y
udzia³ cztery jednostki zawodowej i ochotni-
czej stra¿y po¿arnej.

TO SIÊ NAPRAWDÊ
WYDARZY£O
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WIELKIE OTWARCIE

Wizja zagospodarowania terenów w
pobli¿u budowanej obwodnicy miasta
takim w³a�nie obiektem zrodzi³a siê
na pocz¹tku 2001 roku. Rozpisano
przetarg, którego rezultaty og³oszono w
lipcu tego¿ roku. Zwyciê¿y³a w³a�nie
koncepcja przedstawiona przez firmê
MARK (w³a�ciciele Roman Ropek i
Zbigniew Machowski) oraz Janusza
Niemca, którego firma prowadzi³a sze-
reg du¿ych inwestycji budowlanych.
- Po wykupieniu gruntów i wype³nieniu
wszelkich procedur formalnych, w pa�-
dzierniku 2002 roku przyst¹pili�my do
budowy - mówi Janusz Niemiec. -
Prace przebiega³y sprawnie i w³a�ci-
wie bez wiêkszych zak³óceñ. Nale¿y
przy tym podkre�liæ wielk¹ pomoc, jak¹
od samego pocz¹tku okazywa³y nam
w³adze miasta. Nie bez znaczenia prze-
cie¿ jest fakt, ¿e w obiekcie znajdzie
pracê ponad 150 mieszkañców Brze-
ska, a regu³¹ w prowadzonej dzia³al-
no�ci handlowej ma byæ zaopatrywa-
nie siê u producentów z naszego regionu.
Nie trzeba chyba t³umaczyæ, jak bar-
dzo istotne jest to w obecnej, trudnej
sytuacji na rynku pracy.
Na powierzchni 4200 m kw. znalaz³a
miejsce �nowa� restauracja �Galicyj-
ska�, hotel na 50 miejsc, sklep i pie-
karnia sieci �Intermarche�, apteka
Piotra Ropka, sklep odzie¿owy Be-
aty Pacury, salon fryzjerski Pauliny
Ciuby, sklep z odzie¿¹ m³odzie¿ow¹
Piotra i Paw³a Witkowskich, salon
obuwniczy Danuty i Stanis³awa Rze-
pów, punkt dystrybucji prasy i ksi¹-
¿ek, a tak¿e stoiska z upominkami i
bi¿uteri¹, us³ugami fotograficznymi i
poligraficznymi oraz Totalizatora
Sportowego.
Prace przebiega³y w i�cie ekspresowym
tempie. Zaledwie po kilkunastu mie-
si¹cach MARK-1 przyj¹³ pierwszych
go�ci. - Na Miko³aja otwarta bêdzie
zdecydowana wiêkszo�æ sklepów i sto-
isk - dodaje Roman Ropek. - Najwcze-
�niej, bo ju¿ od 1 grudnia do swej re-
stauracji zapraszamy w imieniu Anny
i Kazimierza Kuralów. Podobnie jak do
naszych pokoi hotelowych...
Trzeba przyznaæ, ¿e zarówno wytwor-
na �nowa� restauracja �Galicyjska� jak
i czê�æ hotelowa prezentuj¹ siê znako-
micie. To najwy¿szy standard europej-
ski. O wykwintno�ci kuchni mo¿na by³o
siê przekonaæ podczas inauguracyjnej
zabawy �Andrzejkowej�. Serwowano
m.in. carpaccio z ³ososia, krem cebulo-
wy, zrazy nadziewane pieczarkami, kil-
ka rodzajów miês duszonych w zio³ach.
Na parkiecie nogi same nios³y do mu-
zyki granej przez zespo³y �¯uki� oraz
o nazwie... MARK-1, z³o¿ony z zaprzy-

MARK-1 zaprasza
ja�nionych muzyków  �Brathanków�,
�Formacji Nie¿ywych Schabuff� i
�Lombardu�.
- To przyk³ad sukcesu w amerykañskim
stylu - zauwa¿y³ podczas otwarcia
obiektu burmistrz Jan Musia³. - Pa-
miêtam pocz¹tki firmy MARK, widzia-
³em, ¿e zaczynali od zera. W krótkim
czasie dowiedli, ¿e nie ma rzeczy nie-
mo¿liwych, i¿ tak¿e w Brzesku mo¿na
zrobiæ co� na wysokim poziomie.

 wielk¹ pomp¹ otworzy³ swe podwoje kompleks handlowo-gastronomiczno-
hotelowy MARK-1. To jeden z piêkniejszych obiektów tego typu w Brzesku,
imponuj¹cy wielko�ci¹, nowoczesno�ci¹, funkcjonalno�ci¹ i estetyk¹ wnêtrz.
Na uroczysto�æ otwarcia przyby³o kilkuset zaproszonych go�ci, a w�ród
nich przedstawiciele w³adz miasta, powiatu, województwa ma³opolskiego,
a tak¿e parlamentu RP.

Z

- Niech ten obiekt s³u¿y na chwa³ê
wszystkich - ich w³a�cicieli i odwie-
dzaj¹cych go, niech s³u¿y rozwojowi
naszego miasta - mówi³  ks. dziekan
Zygmunt Bochenek, dokonuj¹cy
uroczystego po�wiêcenia. - U progu
wej�cia Polski do Unii Europejskiej
niech nie hamuje lokalnych inicjatyw,
lecz je jeszcze bardziej pobudza...

ML

Po�wiêcenia nowego obiektu dokonuje ks. dziekan Zygmunt Bochenek.

Takiej Sali restauracyjnej w Brzesku jeszcze nie by³o.     Fot. R. Najda³a
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Na otwarcie obiektu przybyli w³odarze
miasta i gminy, brzescy parlamentarzy-
�ci, przedstawiciele w³adz województwa.
Kiedy w 1982 roku sp³on¹³ stary budy-
nek Domu Ludowego, przestano wierzyæ,
¿e powstanie nowy. Z pomoc¹ pospie-
szy³ jednak ksi¹dz proboszcz Józef
Górka, u¿yczaj¹c do zaadoptowania
stary budynek gospodarczy przy pleba-
ni. W nim têtni³o kulturalne ¿ycie wsi
przez ponad dziesiêæ lat. Przeprowadz-
ki do nowego lokum, które wznoszono z
wielkim mozo³em, czekano z wielk¹ nie-
cierpliwo�ci¹. Choæ uroczyste otwarcie
zaplanowano na wrzesieñ tego roku,
niemal ca³y sprzêt przewieziono ze sta-
rego budynku ju¿ w lutym. Oczywi�cie,
najbardziej cieszyli siê cz³onkowie ze-
spo³u pie�ni i tañca �Porêbianie�, który
jest prawdziw¹ wizytówk¹ wsi. Od nie-
mal samego pocz¹tku, czyli od 1991
roku, prowadzi go pani Maria Kara�.
Oprócz zasadniczej czê�ci zespo³u, ma-
j¹cego w repertuarze m.in. 5 suit (Kra-
ków Wschodni - suita zaborowska, Kra-
ków Zachodni - lajkonik oraz suity:

orêba Spytkowska - wie� po³o¿ona w po³udniowo-zachodniej czê�ci
brzeskiej gminy. Niewiele ponad dwa tysi¹ce mieszkañców, wiêkszo�æ
zajmuj¹ca siê rolnictwem, w niewielkich jednak gospodarstwach. Rozleg³o�æ
i nieregularne ukszta³towanie terenu powoduje problemy komunikacyjne,
sen z powiek porêbian spêdzaj¹ potrzeby wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
Ostatnie lata sporo w tych dziedzinach zmieni³y, ale wiele jeszcze zosta³o
do zrobienia. Imponuj¹cy nowy budynek Domu Ludowego pozwala mieæ
nadziejê na realizacjê kolejnych celów. Jak¿e inaczej rozbrzmiewa teraz
stara przy�piewka ludowa: �którêdy, którêdy droga do Porêby?�

P

rzeszowska, s¹decka i ¿ywiecka), istnie-
je grupa �piewaczo-obrzêdowa. Najstar-
szym cz³onkiem 50-osobowego zespo³u
jest 70-latek, najm³odszy wokalista li-
czy sobie lat cztery.

Czapka pe³na sukcesów
- Najtrudniej przekonaæ do przychodze-
nia na próby tych najm³odszych - wiado-
mo inne czasy, m³odzie¿ woli siedzieæ
przy telewizorze i komputerze, ale gdy
zaszczepi siê w nich w³a�ciwego bakcy-
la, to nawet siê burz¹, ¿e maj¹ zbyt ma³o
czasu na dopracowanie uk³adów tanecz-
nych - mówi Maria Kara�, która za swój
obowi¹zek uwa¿a przekazywanie ludo-
wych tradycji m³odemu pokoleniu. - Do
zespo³u wstêpuj¹ ca³e rodziny, ta poko-
leniowa sztafeta podtrzymuje tradycje -
dodaje i zgadza siê z uwag¹, ¿e tradycjê
tê ugruntowuj¹ kolejne sukcesy zespo³u.
Niew¹tpliwie mijaj¹cy rok by³ najlep-
szy w historii �Porêbian�. - W czerwcu,
podczas XIII Miêdzynarodowego Festi-
walu Dzieciêcych i M³odzie¿owych Ze-
spo³ów Folklorystycznych, zespó³ zdoby³

g³ówn¹ nagrodê - �Krakowsk¹ czapkê� -
wspomina nasza rozmówczyni. - W na-
grodê pojechali�my na Saba³owe Baja-
nie do Bukowiny Tatrzañskiej. To naj-
bardziej presti¿owa i nobilituj¹ca
impreza. Potem do �czapki� do³o¿ono
�Krakowski wianek�, zdobyty na festi-
walu w Szczurowej. Skoro mogê chwa-
liæ siê sukcesami, to warto te¿ wspo-
mnieæ o pierwszym miejscu, jakie w
ubieg³ym roku �Porêbianie� zdobyli w
Kielcach na VII Ogólnopolskim Festi-
walu Zespo³ów Artystycznych Wsi Pol-
skiej. To by³ prze³omowy moment w hi-
storii zespo³u, dziêki temu osi¹gniêciu
dostali�my przepustkê na koncerty Ty-
godnia Kultury Beskidzkiej...
Jak ka¿da zabawa, tak¿e i ta kosztuje.
Najdro¿sze s¹ stroje, szycie nowych i
naprawa u¿ywanych. Dziêki staraniom
by³ego pos³a RP W³adys³awa ¯abiñ-
skiego, otrzymano �rodki z Ministerstwa
Kultury i Sztuki na skompletowanie
mêskich strojów krakowskich. Kobiece,
z charakterystycznymi zielonymi chwa-
stami na gorsetach, przejêto po zlikwi-
dowanym zespole �Okocanie�. Nowe stro-
je szyje na zamówienie krakowska
Spó³dzielnia im. Stanis³awa Wyspiañ-
skiego, ale sporo kobiecych ubrañ przy-
gotowuj¹ same cz³onkinie zespo³u. Spon-
sorów trzeba szukaæ na wyjazdy, których
jest coraz wiêcej. - Gdyby�my nie otrzy-
mywali pomocy z Urzêdu Miejskiego i
burmistrza, nie potrafiliby�my zebraæ po-
trzebnych pieniêdzy na wynajem auto-
karu - potwierdza pani Maria. - Ponad
trzy tysi¹ce z³otych dostali�my ostatnio
na wyposa¿enie �wietlicy od by³ego Kó³-
ka Rolniczego, wspomagaj¹ nas te¿ w³a-
�ciciele miejscowych firm i bogatsi go-
spodarze. Nasta³y jednak ciê¿kie czasy,
bo ludzie s¹ biedni...

Którêdy, którêdy...

Nowy Dom Ludowy w ca³ej okaza³o�ci.

Maria Kara�
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XIII-wieczne korzenie
Porêba Spytkowska jest jedn¹ z najstarszych
wsi otaczaj¹cych Brzesko. Jeszcze jako
Porêba, wraz z Brzezowcem, Jasieniem,
Okocimiem i Pomianow¹ istnia³a ju¿ w koñ-
cu XIII w. jako dziedzictwo rycerskiego rodu
Leliwitów. To Leliwici w³a�nie ufundowali
w niej parafiê wraz z pierwszym, drewnia-
nym jeszcze ko�cio³em, istnienie której po-
twierdza wykaz �wiêtopietrza z 1325 r.
W 1344 r. za spraw¹ kasztelana Spicimira
król Kazimierz Wielki przeniós³ Porêbê Spyt-
kow¹ z prawa polskiego na prawo magde-
burskie. Po �mierci Spicimira oko³o 1355 r.
Porêbê oraz inne wsie le¿¹ce nad Uszwic¹
odziedziczy³ jego starszy syn Jan z Melszty-
na, piastuj¹cy wówczas urz¹d wojewody
sandomierskiego, a pó�niej kasztelana kra-
kowskiego. W 1582 r. wie� odnotowana
zosta³a jako w³asno�æ Jerzego Czernego, a
pó�niej nale¿a³a kolejno do Jordanów, Lu-
bomirskich z Wi�nicza i Potockich. W XIX
w. pozostawa³a pod zarz¹dem utworzone-
go przez w³adze austriackie w koñcu XVIII
w. Funduszu Religijnego, od którego tutej-
sze dobra kupi³ w 1895 r. Jan II Goetz.
Od koñca XIII w. najbardziej znacz¹cym
obiektem Porêby Spytkowskiej by³ i pozo-
sta³ do dzi� jej ko�ció³ parafialny. Pierwot-
nie drewniany, w XVI w. zast¹piony zosta³
istniej¹cym do dzi� murowanym. Najstar-
szym obiektem zabytkowym jest tu gotycki
krucyfiks z drugiej po³owy XV w. W bliskim
s¹siedztwie ko�cio³a w koñcu XVI w. zbu-
dowano drewnian¹ dzwonnicê, skrywaj¹c¹
trzy du¿e dzwony, z których najwiêkszy
odlany zosta³ z fundacji Stanis³awa Lubo-
mirskiego przez Balcera Ruguta w 1639 r.
Oprócz ko�cio³a parafialnego i dzwonnicy
s¹ w Porêbie Spytkowskiej inne jeszcze
obiekty zabytkowe, które, aczkolwiek nie
posiadaj¹ tak znacz¹cej warto�ci historycz-
nej i artystycznej, godne s¹ przecie¿ uwagi:
klasycystyczna murowana plebania z pierw-
szej po³owy XIX w. i neogotycki budynek
dawnej szko³y z koñca XIX w., ufundowany
przez barona Jana II Goetza, w³a�ciciela oko-
cimskiego browaru. Krajobrazu kulturo-
wegowsi dope³niaj¹ stare cha³upy typu kra-
kowskiego o �cianach z grubych bali
k³adzionych �na zr¹b� oraz kapliczki i figury
przydro¿ne. Z tych na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ murowana kapliczka z 1890 r.,
ufundowana przez Sobka Totê oraz cztero-
kondygnacyjna kapliczka typu s³upowego z
1880 r., ozdobiona p³askorze�bami Koro-
nacji Naj�wiêtszej Maryi Panny, Ukrzy¿o-
wania, Matki Boskiej Bolesnej, a nadto wi-
zerunkami �wiêtych: Feliksa, Franciszka,
Walentego, Anny i Weroniki.
(Na podst. �Historyczno-artystycznego przewodni-
ka po Brzesku i okolicy�, aut. Andrzeja Krupiñskiego)

Dom porêbian
Nad artystyczn¹ form¹
repertuaru sprawuje nad-
zór choreograf Jacek
Dziadura, szefem nieza-
wodnej kapeli jest od lat
Zbigniew Gdowski. Pro-
gram - co potwierdza nie
tylko powiêkszaj¹ca siê
kolekcja festiwalowych
trofeów - jest coraz cie-
kawszy i perfekcyjnie do-
pracowany. - Ale to trze-
ba samemu zobaczyæ -
skromnie przekonuje rzut-
ka i energiczna Maria Ka-
ra�, która zajmuje siê or-
ganizacyjn¹ stron¹
dzia³alno�ci zespo³u. Ale
nie tylko tym. Prowadzi
�wietlicê wiejsk¹, która
znalaz³a swe miejsce w
przestronnych pomiesz-
czeniach nowego Domu
Ludowego. - Ju¿ teraz po-
po³udniami trudno do-
pchaæ siê do otrzymane-
go niedawno komputera,
a co dopiero bêdzie, gdy
zostanie pod³¹czony Inter-
net - zastanawia siê. W
programie zajêæ �wietlicy
s¹ wieczory filmowe, po-
ezji, bardzo popularne s¹ te¿ spotkania
kabaretowe. Zespó³ gimnazjalistek �Cra-
zy girls� znany jest z pomys³owych pro-
gramów i psikusów, jakich dziewczêta
dokazuj¹ nie tylko podczas wystêpów na
scenie. W �wietlicy æwicz¹ te¿  �cheerle-
aderki�, jest kó³ko modelarskie i szacho-
we. Wreszcie z pomoc¹ pani Marii mo¿-
na po szkole odrobiæ lekcje. - Najbardziej
potrzebny jest nam teraz Internet i zor-
ganizowanie pomieszczenia na gardero-
bê zespo³u �Porêbianie� - wytycza kolej-
ny cel kierowniczka �wietlicy.
�wietlicowe ¿ycie têtni codziennie do 23,
a nowy Dom Ludowy jest miejscem, w
którym ogniskuje siê ¿ycie wsi. Tutaj

przyjmuje so³tys Stanis³aw Góra, bi-
bliotekê prowadzi Bo¿ena Wasil, swo-
je miejsce znale�li te¿ stra¿acy z OSP,
której szefuje Zbigniew Nowak. Mog¹
tutaj wreszcie prezentowaæ swe dzie³a
liczni twórcy ludowi.
Do najbardziej znanych nale¿y Anna
Put, wykonuj¹ca przepiêkne wyroby ze
s³omy, oraz koronczarka Ma³gorzata
Frankowicz. W �wietlicy znajduj¹ siê
równie¿ ostatnie obrazy, namalowane
przez Bogus³awê Totê. Na szkle ma-
luje natomiast Lucyna Duch, która
jest tak¿e znan¹ hafciark¹. Ró¿norod-
no�ci form artystycznych dope³niaj¹ wy-
roby z metalu, wykonane przez Mieczy-

s³awa Sowê. To  taka
ma³a �Cepelia� w daw-
nym stylu�
Dzisiaj ju¿ nikt w Porê-
bie Spytkowskiej nie
pyta, czy ten dom by³ po-
trzebny. Bez niego ¿ycie
pozbawione by³oby uro-
ku i nie tylko dlatego, ¿e
nie mia³by kto nuciæ
piosnki: �którêdy, którê-
dy droga do Porêby?�

MAREK
LATASIEWICZ

Chluba nie tylko Porêby Spytkowskiej.   Fot. M. Targosz

W tym budynku przez kilkana�cie lat mie�ci³ siê Dom Ludowy.
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- Pe³ni Pan funkcjê so³tysa Porêby
Spytkowskiej drug¹ kadencjê. Z ja-
kimi problemami boryka siê so³ec-
two, du¿a, licz¹ca ponad dwa tysi¹-
ce mieszkañców, wie�?
- My�lê, ¿e jak w ka¿dym so³ectwie,
problemów jest wiele. Sprawa numer
jeden to wodoci¹gowanie i kanaliza-
cja wsi. Porêba Spytkowska jest miej-
scowo�ci¹ rozci¹gniêta, rozcz³onkowa-
n¹, o bardzo urozmaiconej rze�bie
terenu, co sprawia ogromne problemy
przy budowie sieci wodoci¹gowej i ka-
nalizacyjnej. Wiemy, ¿e w tej chwili
nie ma szans na realizacjê tych inwe-
stycji, gdy¿ trzeba najpierw zakoñczyæ
prace w pó³nocnej czê�ci Brzeska. Tym
niemniej z³o¿yli�my wnioski o przy-
gotowanie koncepcji projektowej sieci
wodoci¹gowo-kanalizacyjnej. Kolejna
sprawa to dokoñczenie inwestycji wo-
kó³  nowego Domu Ludowego. Chcemy
m.in. wykupiæ tereny po zachodniej
stronie, aby wybudowaæ tam parking
z prawdziwego zdarzenia. Najpierw
jednak musimy uregulowaæ sprawy
w³asno�ciowe, co te¿ ze wzglêdu na
wielu w³a�cicieli nie bêdzie ³atw¹ do
rozwi¹zania kwesti¹. Zg³aszamy tak-
¿e konieczno�æ budowy drogi pó³noc -
po³udnie. Chodzi o to, by po³¹czyæ dwa
skrajne punkty istniej¹cych obecnie
dróg, by w ten sposób jednym kursem
móg³ doje¿d¿aæ tam autobus MPK.
Inn¹ wa¿n¹ spraw¹, nad któr¹ bar-
dzo bolejê, s¹ dzikie wysypiska �mie-
ci. Uda³o nam siê zlikwidowaæ dwa,
ale natychmiast powsta³y nastêpne.
Chcê jednak podkre�liæ, ¿e to nie tyl-
ko wina mieszkañców naszej wsi, bo
ka¿dy mieszkaniec musi udokumen-
towaæ, co robi ze �mieciami, ale tak¿e
firm z innych miejscowo�ci, które
upodoba³y sobie tereny naszego so³ec-
twa i zwo¿¹ tutaj �mieci ca³ymi kon-

Stanis³aw Góra, so³tys Porêby Spytkowskiej:

A teraz stadion...
tenerami. Niestety, bardzo trudno jest
udowodniæ komu� tê przestêpcz¹ dzia-
³alno�æ.
- Z problemem dzikich wysypisk
�mieci borykaj¹ siê wszystkie so³ec-
twa naszej gminy. Czy ten problem
w Porêbie nie jest wynikiem rezy-
gnacji z us³ug Brzeskich Zak³adów
Komunalnych? Czy nie dlatego znik-
nê³y du¿e kontenery za wywóz któ-
rych p³aci³a gmina?
- To czê�æ prawdy. Istotnie, poprzedni
prezes BZK postawi³ nam takie wa-
runki, które by³y dla nas nie do przyjê-
cia. Dlatego zdecydowali�my siê na
us³ugi prywatnej firmy z Bochni Ekom
- Bud.  Prowadzimy jednak rozmowy z
obecnym prezesem BZK, panem Janu-
szem Filipem i je¿eli obiecane warun-
ki zostan¹ zrealizowane, to nie wyklu-
czam, ¿e wrócimy do  korzystania z
us³ug tej firmy.
- Ukoñczyli�cie w Porêbie Spyt-
kowskiej du¿¹, ci¹gn¹ca siê lata-
mi inwestycjê, jak¹ jest piêkny,
wielofunkcyjny Dom Ludowy. Ja-
kie przedsiêwziêcia bêd¹ teraz re-
alizowane?
- Budowa Domu Ludowego nie jest jesz-
cze ca³kowicie zakoñczona, ale oczywi-
�cie my�limy ju¿ o nastêpnych inwe-
stycjach. Wspomina³em o potrzebie
zagospodarowania terenu wokó³ obiek-
tu, ale potrzeba tak¿e wiele pracy i
�rodków, by wszystko urz¹dziæ i wypo-
sa¿yæ wewn¹trz. Ponadto staramy siê
stworzyæ zaplecze z prawdziwego zda-
rzenia przy boisku naszego klubu spor-
towego LZS Porêba Spytkowska. Roz-
poczynamy tam budowê pomieszczeñ
socjalnych. Liczymy, ¿e je�li uda nam
siê pozyskaæ sponsorów, to w ci¹gu
dwóch lat oddamy je do u¿ytku. Chcie-
liby�my wreszcie, ¿eby uda³o siê na-
prawiæ drogê powiatow¹, która asfal-
towana jest zbyt opieszale i ma³ymi
odcinkami. Istotne s¹  te¿ remonty
dróg lokalnych, a nawet tych prowadz¹-
cych do pól. To wa¿ne, bo Porêba jest
chyba jedyn¹ wsi¹ w gminie, w której
w dalszym ci¹gu najwa¿niejsza jest
produkcja rolna i hodowla. Bardzo ma³o
gruntów le¿y od³ogiem.
- Czy praca so³tysa mo¿e dawaæ sa-
tysfakcjê, co najbardziej w niej cie-
szy Pana?
- Cieszy wszystko, co dzieje siê dla
dobra mieszkañców naszej lokalnej

spo³eczno�ci. Nie mam jakich� wielkich
planów, natomiast chcia³bym skoncen-
trowaæ siê na drobnych problemach,
które utrudniaj¹ ¿ycie naszych miesz-
kañców. Tak¹ satysfakcj¹ jest piêkny
budynek Domu Ludowego, cieszy, ¿e
ruszy³a z miejsca budowa na boisku
LZS. Dusza siê raduje, kiedy widzê
wype³nion¹ �wietlicê, bo marzy mi siê,
¿eby spotykali siê w niej wszyscy miesz-
kañcy, ¿eby ka¿dy móg³ tutaj znale�æ
co� dla siebie. By³oby �le, gdyby obiekt
ten s³u¿y³ tylko najaktywniejszym, sku-
pionym w Stowarzyszeniu Porêbian czy
Zespole Pie�ni i Tañca �Porêbianie�.
Wierzê, ¿e uda siê poszerzyæ dzia³al-
no�æ, zorganizowaæ kursy gry na instru-
mentach i tañca, by mo¿na by³o pro-
wadziæ tutaj ró¿nego rodzaju szkolenia.
- Nie obawia siê pan wej�cia Polski
do Unii Europejskiej?
- Wielu mieszkañców so³ectwa pracuje
w krajach UE, wiêc maj¹ pewne roze-
znanie, co ich czeka. Ale oczywi�cie,
dostrzegam pewne zagro¿enia, choæby
wynikaj¹cego z ci¹gle postêpuj¹cego
rozdrobnienia naszych gospodarstw.
Niewielka jest te¿ wiedza rolników
odno�nie prawa, jakie bêdzie obowi¹-
zywaæ po integracji z Uni¹. Mia³y w
tym celu byæ prowadzone stosowne
szkolenia, dlatego ze zdziwieniem przy-
j¹³em informacjê, ¿e Agencja Rynku
Rolnego, która mia³a je rozpocz¹æ w
listopadzie, przesunê³a je na marzec
przysz³ego roku. Nie jest to termin naj-
lepszy, bo przy dobrej pogodzie, w tym
czasie nastêpuje intensyfikacja prac
polowych. Mog¹ te¿ wyst¹piæ powa¿ne
problemy przy wype³nianiu wniosków
o przyznanie dop³at bezpo�rednich.
Szczególnie w przypadku starszych
osób. Na pocz¹tku mo¿e wiêc byæ nie-
ma³e zamieszanie. Osobi�cie jestem
wiêc umiarkowanym optymist¹

Rozmawia³ RYSZARD CUBER
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NORTHSTAR

Od ponad 150 lat Brzesko s³ynie z
warzenia znakomitego piwa okocim-
skiego. Od kilku lat w �wiecie g³o-
�no jest tak¿e o innej brzeskiej spe-
cjalno�ci. W znajduj¹cym siê
nieopodal browaru, wcale niema-
³ym, zak³adzie wytwarza siê prze-
piêkne cacka. Bombki choinkowe z
�Northstaru� - prawdziwe dzie³a
sztuki, zdobi¹ �wi¹teczne drzewka
na ca³ym niemal �wiecie.

- Jeszcze niespe³na dziesiêæ lat temu
pas³y siê tutaj krowy - wspominaj¹c
pocz¹tki firmy, dyrektor Piotr Metzler
wskazuje na wisz¹cy w jego gabinecie
obraz. To fotomonta¿, w ¿artobliwym
ujêciu przedstawiaj¹cy narodziny zak³a-
du, który w 1997 roku, kiedy nast¹pi³
jego gwa³towny rozwój, zatrudnia³ po-
nad 500 osób.

Choinka Christophera Radko
Spó³ka �Northstar� zosta³a za³o¿ona w
1995 roku z siedzib¹ w Brzesku. A
wszystko zaczê³o siê od Christophera
Radko, Amerykanina polskiego pocho-
dzenia, znanego za oceanem od prawie
20 lat projektanta, producenta i dys-
trybutora okoliczno�ciowych ozdób. Znaj-
duj¹ one nabywców w najs³ynniejszych
domach handlowych, takich jak: Blo-
omingdale�s, Lord & Taylor, Macy�s,
Marshall Field�s, czy londyñski legen-
darny Harrods.
O podjêciu produkcji szklanych bombek
w dawnym stylu zdecydowa³ ponoæ przy-
padek. W jego rodzinnym domu, jak
zwykle w wigilijny wieczór ubrano ogrom-
n¹ choinkê, na której zawieszono dwa
tysi¹ce baniek. Zbiera³y je przez lata
kolejne pokolenia familii. W wiêkszo-
�ci przywiezione zosta³y z Polski, przed-
stawia³y rodzinne uroczysto�ci, niemal
ka¿da bombka symbolizowa³a jakie�
wa¿ne wydarzenie. Pewnego dnia, po-
naddwumetrowe drzewko przewróci³o siê
i prawie wszystkie szklane pami¹tki

wiêta Bo¿ego Narodzenia trudno sobie wyobraziæ bez wigilijnego karpia
i choinki udekorowanej barwnymi i wymy�lnie zdobionymi bombkami.
Od o�miu lat �wiatowym potentatem w produkcji szklanych cacek jest Brzesko.

�

Brzeskie bombki
rozbi³y siê. Radko postanowi³ odtworzyæ
wielopokoleniow¹ kolekcjê, ale by to
uczyniæ, musia³ udaæ siê do ojczyzny
swoich dziadów. W USA tradycje szkla-
nych bombek nie by³y znane, a sklepo-
we pó³ki przepe³nione by³y wy³¹cznie
plastykowymi ozdobami. W Polsce uda-
³o mu siê odnale�æ drobnych rzemie�l-
ników, którzy znali XIX-wieczn¹ sztukê
wyrobu szklanych ozdób i mogliby spe³-
niæ jego oczekiwania. Radko szybko prze-
kona³ siê, ¿e jest to tak¿e niez³y biznes.
Ju¿ w drugim roku zajmowania siê nim
sprzeda³ 75 tysiêcy choinkowych cacek.
Obecnie rozchwytywane s¹ w ponad
3000 sklepów na wszystkich kontynen-
tach. Od 1993 roku wykonano blisko 10
tysiêcy wzorów szklanych ozdób...
Popularno�æ, g³ównie wyrobów polskich
- czê�æ produkcji pochodzi³a m.in. z
W³och i Niemiec, ros³a z ka¿dym ro-

kiem. - Odbiorcami byli ju¿ nie tylko
Amerykanie z polskimi korzeniami -
t³umaczy dyr. Metzler. - Christopher
Radko zamawia³ coraz wiêcej bombek
o coraz bardziej wyszukanych kszta³tach
i wzorach oraz rozsy³a³ je po ca³ym �wie-
cie. Sam decydowa³ o rodzajach i pro-
jektach kolekcji i trzeba przyznaæ, ¿e
znakomicie trafia³ w gusty klientów.
Bombki sta³y siê nie tylko  �wi¹teczn¹
dekoracj¹ choinek, ale tak¿e ekskluzyw-
nymi i poszukiwanymi prezentami.

Amerykañski bzik
W Brzesku dzia³a dzi� jeden z kilkuna-
stu zak³adów produkcyjnych �Pó³nocnej
Gwiazdy�. Wzniesiony od podstaw, jest
obiektem spe³niaj¹cym najnowocze-
�niejsze standardy. Najwa¿niejsi jednak
s¹ ludzie, ich nie mog¹ zast¹piæ ma-
szyny. Ca³y proces produkcyjny wykony-

Dyrektor Piotr Metzler.

Przy produkcji bombek choinkowych maszyny nie zast¹pi¹ ludzi.

Fot. M. Targosz
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wany jest - tak jak sto lat temu - rêcz-
nie. - Ka¿da bombka jest dmuchana
artystycznie, rêcznie dekorowana i nu-
merowana. To s¹ dzie³a sztuki, a ka¿-
dy wzór zarejestrowany jest w Urzê-
dzie Patentowym w USA - mówi
dyrektor Metzler. - �Northstar� sprze-
da³ miliony baniek, które obecnie nie
przypominaj¹ tradycyjnych kuleczek.
S¹ w ró¿nych kszta³tach, sk³adaj¹ siê
z kilku czê�ci, przedstawiaj¹ rozmaite
postaci, a nawet ca³e sceny. Trafiaj¹
g³ównie do Stanów, bo Amerykanie
maj¹ bzika na punkcie tych cacek -
dodaje dyrektor.
Najbardziej znanym klientem �North-
stara� jest korporacja Walta Disney�a.
Ogromn¹ furorê zrobi³y bañki przed-
stawiaj¹ce postacie bohaterów animo-
wanych filmów. Bombki trafiaj¹ na cho-
inki na s³ynnej 5-th Avenue w Nowym
Jorku. Zdobi³y Bia³y Dom i gabinet pre-
zydenta Billa Clintona, dekoruj¹ rezy-
dencje burmistrza Nowego Jorku i gu-
bernatora stanu Connecticut, mo¿na je
spotkaæ w wielu �wiatowych przedsta-
wicielstwach USA. Ale tak¿e wisz¹ na
choince w Belwederze...
- Produkowali�my na specjalne zamó-
wienia �Lucasa�, �Harley�a Davidsona�,
�Strabucks Coffee�, dla wielkich koncer-
nów i najbardziej renomowanych firm -
mówi Piotr Metzler. - Nasze bañki tra-
fiaj¹ do prywatnych kolekcji s³awnych
ludzi: artystów, polityków, biznesmenów.
Posiadaj¹ je: Elton John, Ricky Martin,
Oprah Winfrey, Barbra Streisand, Ro-
bert Redford, Kim Basinger, John Tra-
volta, Katharine Hepburn, Robert De-
Niro, Dolly Parton, Elizabeth Taylor,

Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver.
Nie trzeba t³umaczyæ, jak wielka to dla
nas nobilitacja.

1000 dolarów za bañkê!
�redni koszt wyprodukowania jednej
bombki, to oko³o 5 dolarów. Przygl¹da-
j¹c siê jednak pracy: ¿mudnej, czaso-
ch³onnej i wymagaj¹cej du¿ego kunsz-
tu, nie jest to wygórowana cena. W
eleganckich domach handlowych w Sta-
nach osi¹gaj¹ rzecz jasna cenê wielo-
krotnie wy¿sz¹, bo popyt na nie ci¹gle
jest du¿y. Kto� kiedy� kupi³ tak¹ bomb-
kê za 38 dolarów, ale po paru latach
odsprzeda³ kolekcjonerowi za równe
1000 �zielonych�. Prawda, ¿e to dobra
inwestycja...

Bombki s¹ te¿ znakomitym towarem
aukcyjnym. To tak¿e pomys³ Radki, któ-
ry z licytacji specjalnie przygotowywa-
nych kolekcji baniek zasila konta licz-
nych fundacji. Wspomaga w ten sposób
akcje pomocy chorym na raka i AIDS.
Od 1993 roku pozyskano w ten sposób
5 milionów dolarów. Nierzadko wysta-
wione na aukcje wyprodukowane w Brze-
sku bombki kupowane by³y za grubo
ponad dwa tysi¹ce dolarów...

Nasza specjalno�æ
 W brzeskim zak³adzie �Northstara�
pracuje obecnie oko³o 250 osób, w prze-
wa¿aj¹cej wiêkszo�ci kobiet. Jedynie
�dmuchacze� to bez wyj¹tku mê¿czy�-
ni. Najtrudniej wydmuchaæ kszta³ty
kuliste i elipsowate, wielkiego do�wiad-
czenia wymaga praca nad nieregular-
nymi formami. Kiedy s¹ one gotowe,
posrebrza siê je i nastêpnie trafiaj¹ na
stanowiska dekoratorek. Z benedyktyñ-
sk¹ cierpliwo�ci¹ i precyzj¹, szczegó³ po
szczególe, kreseczka po kreseczce, plam-
ka po plamce odwzorowuj¹ poszczegól-
ne projekty. Rocznie zak³ad opuszcza
kilkaset tysiêcy rozmaitych bombek.
Najefektowniejsze s¹ chyba szpice, za-
k³adane na wierzcho³ek choinki.
- W zale¿no�ci od bardziej lub mniej
skomplikowanych form poszczególnych
kolekcji, za³oga brzeskiego �Northsta-
ru� wykonuje od 500 do kilku tysiêcy
bombek dziennie - wyja�nia Bernadet-
ta Kawalec. - Pracuj¹ tutaj wysokiej kla-
sy fachowcy. G³ównie z Brzeska, ale tak-
¿e doje¿d¿aj¹ z pobliskich wiosek. Nie,
nie maj¹ wykszta³cenia plastycznego,
ale ka¿dy musi posiadaæ predyspozycje
do artystycznej pracy. Niezwykle wa¿-
na w tej pracy jest cierpliwo�æ.
Istotnie, to strasznie mozolna praca, ale
efekt jest fantastyczny, wrêcz pora¿aj¹-

NORTHSTAR

Rozpoczyna siê od formowania kszta³tów przysz³ych bombek.

Ka¿da bombka jest rêcznie dekorowana.         Fot. M. Latasiewicz
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W BRZESKU I OKOLICY

 dzieñ �wiêta Narodowego, 11 listopada,, odby³o siê w naszym mie�cie
szereg uroczysto�ci upamiêtniaj¹cych 85. rocznicê odzyskania niepodleg³o�ci
przez Polskê. Organizatorami rocznicowych imprez by³y Urz¹d Miejski
i Starostwo Powiatowe.

W

Ju¿ w przeddzieñ rocznicy odby³a
siê akcja �Poznaj Ojczyznê�, przy-
gotowana przez uczniów Publiczne-
go Gimnazjum nr1 w Brzesku, a na
krytej p³ywalni w indywidualnych
zawodach p³ywackich rywalizowa-
no o puchar burmistrza i starosty.
Program obchodów w dniu 11 listo-
pada zainaugurowa³a uroczysta
msza �w. w intencji Ojczyzny, któ-
r¹ koncelebrowa³ ks. dziekan Zyg-
munt Bochenek. W trakcie mszy
m³odzie¿ Szko³y Katolickiej zapre-
zentowa³a interesuj¹cy program ar-
tystyczny �Czynem zbrojnym budzi-
li Polskê�. Tu¿ po mszy poczty
sztandarowe, delegacje Urzêdu
Miejskiego, Starostwa Powiatowe-
go, organizacji spo³ecznych, politycz-
nych, szkó³, zak³adów pracy i insty-
tucj i ,  a tak¿e l iczne rzesze
mieszkañców naszego miasta, przy
d�wiêkach marszów granych przez
Miejsk¹ Orkiestrê Dêt¹, przema-
szerowa³y pod pomnik Nieznanego
¯o³nierza, gdzie z³o¿ono wieñce i
wi¹zanki kwiatów.
Po po³udniu w Miejskim O�rodku
Kultury licznie zgromadzona pu-
bliczno�æ mog³a obejrzeæ program
muzyczno-wokalny �Tu wszêdzie
jest Moja Ojczyzna�, w wykonaniu
zespo³ów ze szkó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ ponadpodstawo-
wych z Brzeska i gminy, a tak¿e ze-
spo³u Warsztatów Terapii Zajêcio-

wej oraz grupy dzia³aj¹cej przy
Miejskim O�rodku Kultury. Znane
i mniej znane pie�ni, �piewane
przez m³odych artystów, wzbudzi³y
prawdziwy aplauz publiczno�ci,
w�ród której znajdowali siê m.in:
burmistrz Jan Musia³ oraz jego za-
stêpcy Krzysztof Bigaj i Bogdan
Dobranowski.
Po popo³udniowej mszy �w. w ko-
�ciele �w. Jakuba, Grupa Apostol-
ska �Nikodem� przedstawi³a mo-
dlitewn¹ refleksjê - �Kiedy my�lê:
Ojczyzna, szukam drogi biegn¹cej
w ka¿dym z nas...�. Uzupe³nieniem
tej bogatej oferty by³a inicjatywa
MOK-u, który zorganizowa³ w ki-
nie �Ba³tyk� Dzieñ Filmu Polskie-
go. Zaprezentowano filmy (cena
biletu tylko 2 z³!): �Prymas�, �Sta-
ra ba�ñ� i �Królestwo Zielonej Po-
lany. Powrót�.
Na marginesie obchodów �wiêta
Niepodleg³o�ci, nasuwa siê jednak
refleksja: �wiêto, które powinno byæ
radosne, jest jednak bardzo pom-
patyczne, czêsto smutne. Czy to
wina blisko�ci �wiêta Zmar³ych,
czy dosyæ zimnych, czêsto ponurych
listopadowych dni? Mo¿e kto� jed-
nak ma pomys³, jak uatrakcyjniæ,
ale nade wszystko rozweseliæ ten
dzieñ. Czekamy na propozycje...

Tekst i foto: RYSZARD CUBER

�Gazeta Krakowska� w wydaniu
z 3 grudnia br. informuje o perype-
tiach znanego w Brzesku radnego
wojewódzkiego Czes³awa K. Opisa-
ny przypadek dotyczy tego samego
cz³owieka, który wszystkich woko³o
poucza, krytykuje, przypisuj¹c sobie
zas³ugi, które nie s¹ jego udzia³em.
Twierdzi, ¿e jego misj¹ jest ³¹czenie
brzeskiej prawicy. Okazuje siê, ¿e w
tym celu chwyta siê niezwykle orygi-
nalnych metod...
Oto tekst z �Gazety Krakowskiej�, de-
maskuj¹cy prawdziwe oblicze radne-
go z Ligi Polskich Rodzin:

�Lekarz bieg³y s¹dowy bêdzie musia³
stwierdziæ, czy radny wojewódzki
Czes³aw K., który przed s¹dem ma
odpowiadaæ za jazdê w stanie nie-
trze�wym, istotnie ze wzglêdów zdro-
wotnych nie mo¿e do koñca lutego
stawiaæ siê na rozprawach. Z powo-
du nieobecno�ci radnego nie dosz³o
ju¿  do dwóch rozpraw s¹dowych.
Czes³aw K. w maju jecha³ autem po
spo¿yciu alkoholu. Zosta³ zatrzyma-
ny przez policjê. Alkomat wskaza³ po-
nad dwa promile. W pi�mie przes³a-
nym do prokuratury radny wyja�nia³,
¿e lekarz zaleci³ mu kuracjê piwn¹,
któr¹ zastosowa³ majowego wieczo-
ru. Jednak w nocy �le poczu³o siê
jego dziecko i musia³ jechaæ z nim do
szpitala. To w³a�nie wówczas zosta³
zatrzymany.
Do tej pory tarnowskiemu s¹dowi nie
uda³o siê przes³uchaæ radnego, który
nie stawi³ siê na ¿adn¹ z dwóch wy-
znaczonych rozpraw. Przedstawia³
za�wiadczenia lekarskie, potwierdza-
j¹ce, ¿e nie jest w stanie stawiæ siê na
wezwanie s¹du. Jednak jak wyja�nia
sêdzia Zbigniew Zabawa, rzecznik
prasowy tarnowskiego S¹du Rejono-
wego, dopiero orzeczenie lekarza z
listy bieg³ych s¹dowych bêdzie wi¹-
¿¹ce dla miejscowego wymiaru spra-
wiedliwo�ci. Zweryfikuje on opiniê
lekarsk¹, wed³ug której radny do 24
lutego nie bêdzie móg³ stawiaæ siê na
rozprawy s¹dowe.�

Uroczy�cie

 i pompatycznie

Prawda
o chorobie
radnego
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Warto jednak wiedzieæ, ¿e zamek kasz-
telana Jakuba jest trzeci¹ ju¿ z kolei
siedzib¹ rycersk¹ na tym miejscu.
Pierwszy by³ otoczony fos¹ i ziemnym
wa³em z palisad¹ drewniany gródek,
który w roku 1264 lub 1274 ksi¹¿ê
Boles³aw Wstydliwy nada³ wraz z wsi¹
Dêbno komesowi �wiêtos³awowi Gry-
ficie. Wed³ug miejscowego podania w
nim w³a�nie schroni³a siê przed Tata-
rami �wiêta podczas ich najazdu na
Ma³opolskê jesieni¹ 1287 roku. I to w
jego pobli¿u broni¹cy j¹ tutejsi ch³opi
rozgromili �cigaj¹cy Kingê tatarski

êbno to wie� do�æ bogata w zabytki rzadkiej urody o znacz¹cej warto�ci
historycznej i artystycznej. Jest tu wszak pó�nogotycki ko�ció³ parafialny
�wiêtej Ma³gorzaty, neogotycka kaplica - mauzoleum rodziny Jastrzêbskich,
kilka starych cha³up i budynków gospodarczych. S¹ osiemnastowieczne
kamienne figury przydro¿ne Chrystusa Frasobliwego oraz �wiêtych: Kingi,
Jana Nepomucena i Floriana. Ale obiektem najcenniejszym jest gotycki
zamek wzniesiony w latach 1470-1480 za spraw¹ kasztelana
krakowskiego Jakuba z Dêbna herbu Odrow¹¿, bêd¹cy pierwsz¹ na
ziemiach polskich mo¿now³adcz¹ rezydencj¹.

D

oddzia³. Oko³o 1352 roku za� w miej-
sce owego gródka nowy dziedzic Dêb-
na, Piotr Odrow¹¿, kasztelan lubelski,
a nastêpnie s¹decki, wybudowa³ pierw-
szy murowany z ³amanego piaskowca
zameczek, maj¹cy formê masywnej
obronno - mieszkalnej wie¿y, którego
resztki przetrwa³y jeszcze w piwnicach
i przyziemi zachodniego skrzyd³a zam-
ku piêtnastowiecznego.
Kasztelan Jakub z Dêbna, inicjator bu-
dowy dêbiñskiego zamku - rezydencji
by³ wnukiem wspomnianego Piotra Od-
row¹¿a. W posiadanie wsi i starego

zameczku wszed³ oko³o 1470
roku. Jakub by³ postaci¹ nie-
zwyk³¹. Prawnik z wykszta³-
cenia karierê rozpocz¹³ jako
zarz¹dca starostw s¹deckie-
go i krakowskiego, by nied³u-
go potem zostaæ podczaszym,
nastêpnie podskarbim króla
Kazimierza Jagielloñczyka, a
w roku 1478 dost¹piæ godno-
�ci kasztelana krakowskiego.
W roli tej da³ siê poznaæ nie
tylko jako znakomity admi-
nistrator, ale tak¿e polityk -
dyplomata i cz³owiek wojen-
ny. By³ przy tym jednym z
pierwszych w Polsce humani-
stów i mecenasów sztuki; pro-
wadzi³ korespondencjê z sa-
mym Wawrzyñcem
Wspania³ym Medyceuszem,
najs³ynniejszym z w³adców
Florencji, a przyja�ni³ siê z
osiad³ym w Krakowie w³o-
skim humanist¹ Filippo Bu-
onaccorsim, zwanym Kalli-
machem, nauczycielem synów
królewskich i z Janem D³u-
goszem. Dlatego w³a�nie, po-

dejmuj¹c budowê swojej siedziby, za-
dba³ nie tyle o jej funkcjê obronn¹, ile
o to, by by³a wygodna i godna pozycji
jak¹ zajmowa³ w pañstwie. Taki te¿
zamys³ zrealizowa³. A to dziêki poleco-
nej mu przez Jana D³ugosza krakow-
skiej strzesze murarsko - kamieniar-
skiej Marcina Proszko, która wcze�niej
zbudowa³a w niedalekim Szczepanowie
ufundowany przez tego wybitnego hi-
storyka ko�ció³ Marii Magdaleny.
I tak to na pó³nocnym skraju wsi Dêb-
no, na niewielkim otoczonym fos¹ i ³¹-
kami wzgórku, stan¹³ niewielki, ale
dobrze prezentuj¹cy siê zameczek. Two-
rzy go, zajmuj¹cy wschodni¹ czê�æ za³o-
¿enia �dom pañski� z zamkow¹ kapli-
c¹, ozdobiony wykuszami, misternie
rze�bionymi portalami i fryzami z her-
bowymi tarczami. Po jego wschodniej
stronie stan¹³ po³udniowy �gmach�, bu-
dynek stra¿y zamkowej, dwie zachod-
nie wie¿e oraz otaczaj¹ce wewnêtrzny
dziedziniec �ciany kurtynowe.
Tak ukszta³towany zamek przetrwa³ do
lat 80-tych XVI wieku, kiedy to kolej-
ny jego w³a�ciciel Ferenc Wesselini,
sekretarz króla Stefana Batorego
wzniós³ gmach zachodni, a ca³o�ci nada³
cechy rezydencji renesansowej, dodali
mu te¿ od siebie, dzier¿¹cy go przez
ca³y wiek XVII i po³owê wieku XVIII,
Tar³owie. Pami¹tk¹ po nich jest ozdo-
biony ich herbem Topór portal prowa-
dz¹cego na dziedziniec wej�cia oraz
stara legenda o piêknej Tar³ównej, cór-
ce wojewody Tar³y, pana mo¿nego, a
przy tym ambitnego i okrutnego. Tar-
³ówna, maj¹c lat szesna�cie, zakocha-
³a siê w pokojowcu swego ojca, Janku,
któremu poprzysiêg³a mi³o�æ po wiecz-
ne czasy. Stary Tar³o nie chcia³ jednak
dopu�ciæ my�li, ¿e jego córka mo¿e siê

Legendy i prawda
o zamku w Dêbnie

Wnêtrze wykusza �sali rycerskiej�. Rysunek Jana Matejki.
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zwi¹zaæ wêz³em ma³¿eñskim z takim
chudopacho³kiem i usi³owa³ nak³oniæ j¹,
aby odst¹pi³a od danego s³udze przy-
rzeczenia. Gdy pomimo pró�b i gró�b,
dziewczyna obstawa³a przy swoim po-
stanowieniu, rozsierdzony wielmo¿a
rozkaza³ s³ugom zamkn¹æ j¹ wraz z jej
wypraw¹ �lubn¹ i posagiem w jednej z
po³udniowych komnat zamku, a wej-
�cie do niej zamurowaæ. I tak komnata
owa sta³a siê jej grobem. Odt¹d w noce
poprzedzaj¹ce pe³niê ksiê¿yca wieki
ca³e przez sale zamkowe przemyka³
duch dziewczyny w postaci bia³ej damy
o smutnym wejrzeniu, a z zamkowego
lochu, w którym zmar³ przykuty ³añcu-
chami do kamiennej �ciany jej wybra-
nek, dochodzi³y jego ciche jêki.
O tak tragicznie zakoñczonej mi³o�ci i o
obecno�ci swojej w dêbiñskim zamku
para nieszczê�liwych kochanków dawa-
³a znaæ a¿ do 1978 roku. W tym to bo-
wiem roku, w opuszczonym po drugiej
wojnie �wiatowej przez jego ostatnich
w³a�cicieli, Jastrzêbskich, zabytku, i po
zakoñczeniu trwaj¹cej niemal trzydzie-
�ci lat jego restauracji, otwar³o swoje
podwoje powsta³e z mojej inicjatywy
Muzeum Wnêtrz Zamkowych, bêd¹ce
pierwszym oddzia³em tarnowskiego
Muzeum Okrêgowego. A jest owo mu-
zeum jedn¹ z najciekawszych placówek
tego rodzaju w Polsce. Tak wysok¹ po-
zycjê w rankingu polskich muzeów za-
wdziêcza swemu unikatowemu charak-
terowi i piêknu obiektu, w którym siê
mie�ci, zgromadzonym w nim wielkiej
warto�ci eksponatom, z których wiele,
miêdzy innymi renesansowe i baroko-
we meble, obrazy, srebrne zastawy sto-
³owe, rycerskie zbroje, zdobi³o nale¿¹cy
niegdy� do ksi¹¿¹t Sanguszków zamek
w Podhorcach na Ukrainie oraz ich pa-
³ac w tarnowskich Gumniskach. Ale
przede wszystkim wizji, kompetentne-
mu dzia³aniu, wieloletniej usilnej pra-
cy oraz oddaniu sprawom zamku ku-
stosz Lidii Luchter - Krupiñskiej, która,
bêd¹c historykiem sztuki z wykszta³ce-
nia, stworzy³a je i kieruje nim od dwu-
dziestu piêciu ju¿ lat.
Droga do osi¹gniêcia przez zamek sta-
tusu obiektu muzealnego by³a nader
d³uga i wyboista. Po 1945 roku bowiem
przez szereg lat lokowano w nim in-
stytucje nie maj¹ce na ogó³ wiele wspól-
nego z kultur¹. I tak czas jaki� pe³ni³
rolê posterunku Milicji Obywatelskiej.
Potem s³u¿y³ miejscowemu POM-owi i
GS-owi, ale te¿ wiejskiej bibliotece, a
nawet krakowskiej Akademii Sztuk
Piêknych. Tyle, ¿e jako magazyn prac
jej studentów. Pó�niej dyrekcja Pañ-
stwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu
chcia³a utworzyæ w nim sk³adnicê mu-

5-9.12, godz. 18.15
6 i 7.12, godz. 16.00 i 18.15
MATRIX - REWOLUCJE    USA /15 l.
Re¿yseria: Larry Andy Wachowski; wy-
stêpuj¹: K. Rewes, C.-A. Mos.
W koñcowym rozdziale trylogii �Matrix�
wojna pomiêdzy lud�mi i maszynami zbli-
¿a siê do fina³u. Si³y wojskowe Syjonu
rozpaczliwie walcz¹ z inwazj¹ stra¿ników.
Armia Maszyn dr¹¿y tunel wprost do ostat-
niej twierdzy ludzi.
12-16.12, godz. 18.15
28 DNI PÓ�NIEJ

Holandia,W.Brytania,USA /15 l.
Re¿yseria: Danny Boyle; wystêpuj¹: Cil-
lian Murphy, Naomie Harris, Brendan
Gleeson, Noah Huntley.
Grupa angielskich bojowników o prawa
zwierz¹t w³amuje siê do pilnie strze¿onego
laboratorium, w którym przeprowadzane
s¹ eksperymenty na zwierzêtach. Zara¿one
�miertelnym wirusem ma³py atakuj¹ swych
wybawców... 28 dni pó�niej Jim (Cillian
Murphy) budzi siê ze �pi¹czki na opusz-
czonym oddziale intensywnej terapii jed-
nego z londyñskich szpitali...
19-23.12, godz. 18.15
BASEN Francja, W.Brytania /15 l.
Re¿yseria: Francois Ozon; wystêpuj¹:
Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier,
Charles Dance, Marc Fayolle.
Thriller erotyczny rozgrywaj¹cy siê w ple-
nerach po³udniowej Francji. Sarah (Ram-
pling) - s³ynna angielska autorka krymi-
na³ów jest sfrustrowana i zniechêcona.
Rozmawia o tym ze swym wydawc¹, Joh-
nem (Charles Dance), a ten proponuje, by
oderwa³a siê od codzienno�ci i wyjecha³a
na czas pisania kolejnej ksi¹¿ki do jego
domu w Prowansji. Tam rozpoczyna pra-
cê nad now¹ powie�ci¹. Jej spokój zostaje
jednak  zburzony...
29-30.12, godz. 18.15
SEKCJA 8           USA, Kanada/15l.
Re¿yseria : John McTiernan; wystêpuj¹: John
Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson,
Tim Daly, Giovanni Ribisi, Brian Va.
Tom Hardy (John Travolta), agent urzêdu
do walki z handlem narkotykami, zostaje
zaanga¿owany do rozwik³ania zagadki
znikniêcia znienawidzonego sier¿anta
oddzia³ów specjalnych armii Nathana
Westa (Samuel L. Jackson) i kilku jego
podw³adnych. Zaginêli oni  w trakcie æwi-
czeñ polowych w panamskiej d¿ungli. Od-
naleziono tylko dwóch ¿ywych ¿o³nierzy.
Co sta³o siê z oddzia³em sier¿anta Westa?

zealn¹, a profesor Krzysztof Penderec-
ki, bêd¹cy podówczas rektorem Wy¿szej
Szko³y Muzycznej w Krakowie nosi³ siê
z zamiarem przejêcia go na jej rzecz.
Ali�ci ¿aden z tych zamys³ów nie do-
czeka³ siê nawet próby realizacji. Tym-
czasem trwaj¹ca wiele lat restauracja
rezydencji kasztelana Jakuba dobieg³a
koñca.
Prawdziwe obawy o dalszy los dêbiñ-
skiego zamku pojawi³y siê w 1975
roku. Wtedy to kto� z najwy¿szych piê-
ter w³adzy powsta³ego wówczas woje-
wództwa tarnowskiego wymy�li³, ¿eby
przekszta³ciæ go w s³u¿¹cy jej obiekt
recepcyjno - reprezentacyjny z aparta-
mentami dla ówczesnych dygnitarzy,
sal¹ konferencyjn¹ i sal¹ bankietow¹
oraz kuchni¹ z ca³ym niezbêdnym za-
pleczem. Nietrudno wyobraziæ sobie, jak
dalece ucierpia³aby jego gotycka sub-
stancja, skoro ju¿ w trakcie wstêpnych
przymiarek zamierzano pamiêtaj¹ce
XV i XVI wiek kamienne stopnie scho-
dów, prowadz¹cych do piwnic i po-
mieszczeñ na piêtrze, zast¹piæ marmu-
rowymi, a ozdobione dekoracyjnymi
deseniami rombowymi ceglane elewa-
cje gotyckich gmachów zamkowych po-
kryæ tynkami. Szczê�ciem uda³o mi siê
znale�æ i wskazaæ inny, lepiej nadaj¹-
cy siê do takiej roli obiekt zabytkowy -
neorenesansowy pa³acyk z koñca XIX
wieku w nieodleg³ym od Tarnowa £êgu
Tarnowskim. Dziêki temu 30 wrze�nia
1978 roku mog³a siê odbyæ na zamko-
wym dziedziñcu uroczysta inauguracja
dzia³alno�ci nowo powsta³ego muzeum
wnêtrz zamkowych od æwierci wieku
otwartego dla wszystkich mi³o�ników
historii oraz rzeczy prawdziwie cennych
i piêknych.

ANDRZEJ B. KRUPIÑSKI

Co jest grane
w kinie �Ba³tyk�

Lidia Luchter-Krupiñska.
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Otwarcie wystawy poprzedzi³ koncert w
wykonaniu Teresy Szklarskiej, Kingi
Latosiñskiej i Iwony Miko³ajek. Syl-
wetkê artystki zaprezentowa³ Jerzy
Wyczesany, a ekspozycjê otworzy³a dyr.
MOK-u Ma³gorzata Cuber.  Juliê Flis
interesuje przede wszystkim ceramika,
w której poci¹ga j¹ jej trwa³o�æ. - Pla-
stik, fotografia niszczej¹ - ceramika po-
zostanie.  Swoje rze�by i formy wyko-
nuje w czerwonej glinie. - Glina jest
miêkka, lubiê patrzeæ, jak schnie, jak
siê formuje - opowiada. - Rze�by powsta-
j¹ d³ugo. Praca nad nimi to kilkakrotne
powroty, za� pokrycie kolorami to wiel-
kie ryzyko, stres - co daæ? Wypalanie w
piecu zmienia barwy, a zdarza siê, ¿e i
spowoduje pêkniêcie rze�by.
Tematyka skupia siê wokó³ sacrum.
Julia Flis tworzy wizerunki madonn
opiekuñczych i troskliwych, jak mówi -
ludzkich. Cykl anio³ów rozpoczê³a pra-
ca �Maria Królowa Anio³ów�. Obecnie
te niebiañskie istoty pojawiaj¹ siê tak-
¿e na obrazach olejnych. Z ceramiki po-
chodz¹ widoczne na obrazach artystki

Anio³y w MOK-u

szaro�ci i pastele.
Tworzy pejza¿e, wize-
runki kwiatów i anio-
³ów. Stara siê malo-
waæ w plenerze. Nie
stosuje fotograficznej
dok³adno�ci. Pragnie
oddaæ �wiat³o i cieka-
wy szczegó³. Maluje
plamami, mniejsz¹
uwagê zwracaj¹c na rysunek, st¹d szcze-
gólne wra¿enie �miêkko�ci�, towarzysz¹-
ce pejza¿om. Kwiaty i anio³y w twórczo-
�ci malarki emanuj¹ ciep³em i
delikatno�ci¹. Ma³ej skali towarzyszy wy-
ciszenie i spokój. Inaczej jest z przedsta-
wieniami drzew. W nich wybija siê dyna-
mika i ciemne barwy. Bierze siê to z
postawy szacunku i podziwu dla przyro-
dy. Jak mówi artystka: - Drzewa maj¹
swoj¹ architekturê, swoj¹ budowê. Ka¿-
de drzewo jest inne. Cz³owiek wobec na-
tury jest ma³y. Wszelkie elementy archi-
tektury gin¹ w powodzi zieleni. Stanowi¹
nic nie znacz¹c¹ plamê barwn¹, urozma-
icenie. Wybijaj¹ siê jedynie budowle sa-

Ciekawy obrz¹dek kiszenia kapusty i
zabawê andrzejkow¹ zorganizowano w
nowo otwartym Domu Ludowym w Porê-
bie Spytkowskiej. Dzia³aj¹cy pod auspi-
cjami MOK-u Zespó³ Pie�ni i Tañca �Po-
rêbianie� (na zdjêciu) przedstawi³ ciekawy

Kapusta z Porêby...
obrzêd, ubarwiony tañcami krakowskimi,
¿ywieckimi i rzeszowskimi. Miejscowe go-
spodynie przygotowa³y tradycyjne potra-
wy z kapusty, z kwa�nic¹ na czele, który-
mi czêstowano uczestników zabawy. Popis
zespo³u odbywa³ siê przy wype³nionej do

ostatniego miejsca
sali, a w�ród nich
byli m.in. zastêpca
burmistrza Brze-
ska Krzysztof Bi-
gaj, przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej
Lech Piku³a, dyr.
MOK Ma³gorzata
Cuber oraz kie-
rownik krytej p³y-
walni Jan Ware-
siak. Po wystêpie
�Porêbian� rozpo-
czê³a siê tradycyj-
na zabawa an-
drzejkowa.

 RC

kralne, lecz i one pojawiaj¹ siê w tle ob-
szaru, zagarniêtego przez przyrodê.
Julia Flis czêsto powraca do tych sa-
mych miejsc. Czêstym motywem w jej
pejza¿ach jest klasztor kamedu³ów na
Bielanach. To miejsce j¹ zachwyci³o.
Odpowiada ono g³ównej dewizie malar-
ki: �wra¿liwo�æ plastyczna jest dana
cz³owiekowi przez naturê�.  Pogodnemu
i wra¿liwemu na �wiat spojrzeniu to-
warzyszy w je malarstwie zetkniêcie z
perspektyw¹ sakraln¹, zarówno bezpo-
�rednio w postaci boskich pos³añców,
ko�cio³ów i kapliczek, jak i po�rednio -
poprzez piêkno przyrody.

 IWONA DOJKA

Z okazji zbli¿aj¹cych siê

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia

¿yczymy mieszkañcom

miasta, gminy i powiatu -

zdrowia i pomy�lno�ci,

wytrwa³o�ci i optymizmu,

wiary w siebie i innych.

Niech nigdy nie opuszcza

Was szczê�cie, a �wiat nie

¿a³uje Wam jasnych

i pogodnych dni

dyrekcja i pracownicy

Miejskiego O�rodka Kultury

Wystawa cieszy³a siê sporym zainteresowaniem.

To wystawa nietypowa - powiedzia³a Julia Flis w momencie
otwarcia ekspozycji jej prac w Miejskim O�rodku Kultury
w Brzesku. Miasto jest jej punktem przesiadkowym w dro-
dze z Krakowa, gdzie mieszka, do £ysej Góry, sk¹d pochodzi.

Fot. R. Cuber
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W (O)�RODKU KULTURY

�WIÊTA

Ju¿ jutro
bêdzie po �wiêtach.
Choinka przestanie pachnieæ
zwierzêta mówiæ
a Pierwsza Gwiazdka przestanie
kogokolwiek obchodziæ

Ju¿ jutro
zniknie siano spod obrusa,
ucichn¹ kolêdy
i ucichnie �wi¹teczny
nastrój.

Czar pry�nie...

Ka¿dy ze spuszczon¹ g³ow¹
pójdzie do pracy,
bêdziemy dokonywaæ
bankowych przelewów
sercowych podbojów
liczyæ sukcesy i klêski

a¿ do nastêpnego Bo¿ego Narodzenia
gdy pojawi siê Pierwsza Gwiazdka,
zapach choinki, trzask ³amanego op³atka,
akordy radosnych kolêd

... i znów bêdzie spokojnie...
�wi¹tecznie...
i mi³o...

Dagmara Mida
(Ze zbioru �Pytajniki�� 2001)

6 listopada br. Rada So³ecka w Okoci-
miu zorganizowa³a dyskotekê dla dzie-
ci, podczas której rozstrzygniêto kon-
kurs pt. �Uroki jesieni�, przygotowany
tak¿e przez radê, przy wspó³udziale
okocimskiej filii Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzesku.
Do udzia³u w konkursie zg³oszono 46
prac plastycznych, a ocenia³a je komi-
sja w sk³adzie: Zofia Czernicka - pla-
styk, Barbara Stachowicz - radna,
Maria Marek - dyrektor PiMBP w

Z godn¹ podziwu konsekwencj¹ Funda-
cja im. Andrzeja Urbañczyka, która
dzia³a od niespe³na dwóch lat realizuje
ambitny plan swego Patrona, wyposa-
¿aj¹c w ma³ych o�rodkach biblioteki i
placówki o�wiatowe w komputery. �
Przedwcze�nie zmar³y Andrzej Urbañ-
czyk pragn¹³ wyrównywaæ start wiej-
skich dzieci i m³odzie¿y z ucz¹cymi siê
w wielkomiejskich szko³ach � wyja�nia
prezes Fundacji Wojciech Filemono-
wicz, przekazuj¹c kolejny piêkny dar
bibliotece w Jadownikach. � Oczywi�cie,
najtrudniej pozyskuje siê �rodki, ale
efekty nie s¹ chyba takie z³e, skoro w
tak krótkim czasie uda³o siê nam prze-
kazaæ bibliotekom ponad 130 nowocze-
snych komputerów. To zapewne nie
ostatni taki dar dla brzeskiej gminy �
zapewnia³ na koniec mi³ej uroczysto�ci,
na któr¹ oprócz dzieci przybyli m.in.
burmistrz miasta Jan Musia³ i dyr.
Biblioteki Powiatowej Maria Marek.

Uroki jesieni

Brzesku, Monika Tafliñska - kierow-
nik biblioteki w Okocimiu oraz Gra¿y-
na Mleczko - so³tys wsi. Nades³ane
prace wykonane by³y niezwykle staran-
nie, tote¿ komisja mia³a nie lada pro-
blem z wy³onieniem laureatów. Osta-
tecznie postanowiono przyznaæ dziesiêæ
równorzêdnych pierwszych miejsc oraz
osiem drugich lokat. Wszystkie dzieci
otrzyma³y wyró¿nienia. Nagrody ufun-
dowa³a Rada So³ecka oraz Stowarzy-
szenie Mi³o�ników Ziemi Okocimskiej.

Recytacje w MOK
28 listopada odby³ siê w MOK II Powiatowy Turniej Recytatorski �Poeci  i Pisarze Ziemi
Brzeskiej�. Uczestniczy³o w nim 53 uczniów . Recytowali oni prozê i poezjê najczê�ciej
S³awomira Mro¿ka, Józefa Barana, Dagmary Midy, Antoniny Radziêdy, Haliny Biernat.
Komisja ocenia³a recytacjê w trzech kategoriach: szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y
ponadgimnazjalne.

Wyniki konkursu
szko³y podstawowe: 1. miejsce Karolina Reczek ze Szczepanowa, 2.  Klaudia Zachara
z Jasienia, 3.  Milena Kansy ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Brzesku i Katarzyna Barna�
ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Brzesku, wyró¿nienia: Adrian Zale�ny z Porêby Spyt-
kowskiej i Izabela Komorowska SP 2 Brzesko.
gimnazja: 1. miejsce Tomasz Urbañski ze Z³otej, 2. Jaros³aw Górka z Tworkowej,
3. Anna Borowiec z Gimnazjum nr 1 w Brzesku i Daniel Nowak z Gimnazjum w
Iwkowej, wyró¿nienia: Barbara Motak z Czchowa, Ma³gorzata M³ynarczyk ze Szczuro-
wej i Anna Rzymska z Gimnazjum nr 2 w Brzesku.
szko³y ponadgimnazjalne: 1. miejsce Joanna Kierczak z Zespo³u Szkó³ Gospodarki
¯ywno�ciowej w Czchowie, 2. Karolina Nieæ z Katolickiego Liceum w Brzesku,
3. Karolina Sêk z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, wyró¿nienia:
Dorota Damasiwicz, Anna K¹dzio³ka, Katarzyna Radecka  z ZSP nr 1 w Brzesku.

Laureatom wrêczono dyplomy i nagrody. Fundatorami nagród byli: Senator
RP Mieczys³aw Miet³a, firma �Jawor�, Biuro �Partner� i Miejski O�rodek Kultury.
Napoje i s³odycze przekazali: sklep pp. Chmurów i cukiernia pp. Stefków.

Konsekwencja
Fundacji
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Stacja paliw Statoil, chocia¿ dzia³a-
j¹ca w mie�cie od zaledwie kilku
miesiêcy, ju¿ zdo³a³a sobie zaskar-
biæ sympatiê mieszkañców Brzeska.
Wielu z nich wziê³o udzia³ w orga-
nizowanych ostatnio konkursach,
zabawach i promocjach. S¹ tak¿e
pierwsi zwyciêzcy.
28 listopada wrêczono nagrody laure-
atom pierwszego oraz drugiego miejsca
w konkursie na najlepsze has³o rekla-
mowe. Ogó³em pracownicy stacji musieli
dokonaæ selekcji spo�ród 160 uczestni-
ków zg³oszonych do zabawy. Komisja po-
stanowi³a przyznaæ pierwsz¹ lokatê oraz
bony warto�ciowe Statoil na kwotê
500 z³ Bogus³awowi Dzie³akowi (na
zdjêciu poni¿ej odbiera nagrodê od kier.
Roberta Sieniateckiego), za slogan:
�Statoil - najlepszy z najlepszych�. Z
kolei drugie miejsce przypad³o Ma³go-
rzacie Górnisiewicz, której has³o:
�Statoil - to co lubisz, musisz i chcesz�
znalaz³o uznanie jury. Pani Ma³gorzata
odjecha³a ze stacji z bonami o warto�ci
250 z³. Trzeba dodaæ, i¿ posiadacze
owych bonów mog¹ za nie nabywaæ nie
tylko paliwa, ale tak¿e wszelkie dostêp-
ne w sieci Statoil produkty - ¿ywno�æ,
prasê, zabawki itp.
Podczas jesiennej promocji równie¿
wiele innych osób zdoby³o nagrody. W
czasie jej trwania od 6 pa�dziernika
do 16 listopada co tydzieñ spo�ród
uczestników wybierano jedn¹ osobê,
której przyznawano rower górski, a co-
dziennie zestaw - latarkê i walkmana.
£¹cznie rozdano sze�æ rowerów i 42

Z norweskimi korzeniami
nagrody dnia. W promocjach i konkur-
sach móg³ wzi¹æ udzia³ ka¿dy. Niemal
do wszystkich domów w Brzesku do-
tar³y kupony (ok. 6 tysiêcy) kolporto-
wane za po�rednictwem poczty, BIM-u

oraz przez sam¹ stacjê. - Jak widaæ
wielu osobom, które skorzysta³y z je-
siennej promocji, udzia³ siê op³aci³. Jed-
nak nie ograniczamy siê tylko do jed-
nej akcji. U nas wci¹¿ trwaj¹ konkursy
- mówi kierownik brzeskiej stacji, Ro-
bert Sieniatecki. Obecnie, a¿ do 18
stycznia, trwaæ bêdzie promocja, w któ-
rej nagrod¹ g³ówn¹ jest skuter �nie¿ny
o warto�ci ok. 50 tys. z³, a co tydzieñ

rozlosowywane s¹ bony warto�ciowe o
nomina³ach 150 z³.
Wiele wskazuje na to, i¿ najm³odsza
w Brzesku stacja paliw zyskuje sobie
coraz wiêcej sympatyków. Spore grono

zmotoryzowanych w³¹czy³o siê tak¿e do
programu Premium Club, dziêki któ-
remu ka¿dy jego uczestnik otrzymuje
dwie karty i za ich po�rednictwem mo¿e
gromadziæ punkty premiowe na jednym
koncie. Kolejnym krokiem bêdzie wy-
miana kapita³u punktowego na nagro-
dy rzeczowe. - Staramy siê przyci¹gaæ
klientów w rozmaity sposób, tak¿e po-
przez �wiadczenie ró¿nych us³ug. Po-
siadamy m.in. wypo¿yczalniê przyczep,
ciesz¹c¹ siê sporym zainteresowaniem
- dodaje kierownik brzeskiego Statoil.
Sieæ stacji z norweskim rodowodem roz-
wija siê bardzo prê¿nie. Na �wiecie
marka jest znana od 30 lat, w Polsce
dopiero od dziesiêciu. Niemniej jednak
w naszym kraju dzia³a ju¿ 200 podob-
nych stacji. Ta, uruchomiona w Brze-
sku, jest pierwsz¹ na tym terenie. Jej
najbli¿sze �siostry� znajduj¹ siê dopie-
ro w Krakowie i Nowym S¹czu.    (iw)

Mieszkañcom Brzeska
spokojnych, radosnych,

pe³nych rodzinnego ciep³a
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomy�lno�ci

w Nowym 2004 Roku

¿ycz¹
pracownicy

Stacji Statoil.
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BROWAR

Jedn¹ z najwa¿niejszych zmian by³a
modernizacja warzelni. Zainstalowano
now¹, w pe³ni zautomatyzowan¹ liniê
warzenia o du¿ej wydajno�ci. Urucho-
miono zbiorniki wody gor¹cej, wody lo-
dowej oraz syropu. Unowocze�niono rów-
nie¿ transport s³odu. Nowe urz¹dzenia
zainstalowano w istniej¹cym budynku
warzelni. Zmianom poddana zosta³a te¿
jego zabytkowa elewacja, któr¹ podzi-
wiaæ mo¿na z ulicy Browarnej.
Wa¿n¹ czê�ci¹ projektu by³o zbudowa-
nie nowego oddzia³u tankofermentorów
obejmuj¹cego 17 zbiorników o pojem-
no�ci 4200 hl netto, zbudowanie insta-
lacji CIP, instalacji zbiorników dro¿d¿y
oraz rozbudowa systemu ch³odzenia.
- Je�li produkuje siê 2 miliony hl piwa,
nie mo¿na staæ w miejscu. Pieni¹dze
na ci¹g³y rozwój, modernizacjê, s¹ po
prostu niezbêdne. Ju¿, tzn. od 2001 r.
zainwestowali�my 110 milionów z³o-
tych. Musimy i bêdziemy in-
westowaæ dalej. Bardzo do-
brym przyk³adem s¹ w³a�nie
tankofermentory - najnowo-
cze�niejsze urz¹dzenia, któ-
re od razu wyznaczaj¹ nasze
miejsce w przysz³o�ci. Dla-
czego? Bo dziêki tym bardzo
drogim urz¹dzeniom mamy
szansê produkowaæ powta-
rzalne, doskona³e piwo uzna-
wane i rozpoznawalne jako
ulubione przez naszego kon-
sumenta. Dlatego Okocim
zawsze zostanie Okocimiem
- mówi Piotr Polañski, dy-
rektor browaru.

Piwne linie
Kolejnym etapem podnosze-
nia standardów technicznych
w Browarze Okocim by³o uru-
chomienie nowej linii rozlewu
do puszek. Teraz dzia³a tam
bardzo wydajna (60 tysiêcy
sztuk na godzinê)  jedna z naj-
nowocze�niejszych w Polsce
maszyn.
Wzmocnieniem si³ produkcyj-
nych w browarze by³o urucho-
mienie ca³kowicie nowej sta-
cji uzdatniania wody. Jej
maksymalna wydajno�æ to 95
m3 na godzinê, co wystarcza
do produkcji 4,5 mln hektoli-
trów piwa rocznie. Brzeska
woda browarnicza zyska³a do-
skona³e parametry technologiczne do
warzenia piwa. Woda z nowej stacji
zasila Wydzia³y Warzelni i Filtracji.
Po nowej linii puszkowej i stacji uzdat-
niania wody, pod koniec kwietnia w
brzeskim Browarze do u¿ytku oddano

Zabytkowo na zewn¹trz,
nowocze�nie w �rodku

W Browarze Okocim ju¿ na pocz¹tku lat 90-tych dostrze¿ono potrzebê
unowocze�nienia produkcji. Po chwilowym przestoju, od dwóch lat wielkim
inwestycjom nie ma koñca.

kolejn¹, du¿¹ inwestycjê. �Bebety� czyli
zbiorniki po�rednicz¹ce do piwa kla-
rownego, to jeden z najwa¿niejszych
projektów dla browaru i Grupy Carls-
berg Okocim. -  S³u¿¹ do tego, aby piwo
po okresie filtracji zmagazynowaæ przed
rozlewem w buforze - t³umaczy Piotr
Polañski.
Inwestycja zosta³a zatwierdzona do re-
alizacji w po³owie ubieg³ego roku jako
konsekwencja strategii wielowymiaro-

wego rozwoju browaru. Szczególnie po
zainstalowaniu nowej linii puszkowej
nale¿a³o dostosowaæ ca³kowit¹ pojem-
no�æ zbiorników po�rednicz¹cych. Mimo
ograniczeñ bud¿etowych, dziêki przemy-
�lanej strategii przetargowej, uda³o siê

wykorzystaæ najnowocze�niejsze rozwi¹-
zania, w³¹cznie z w pe³ni automatycz-
nym uk³adem sterowania (samoczynne
nape³nianie, opró¿nianie, stacja mycia).
Ca³o�æ dzia³a ju¿ w istniej¹cym wcze-
�niej systemie obiegu piwa.

Tysi¹ce hektolitrów
Pojemno�æ zbiorników to 4 razy po 1500
hektolitrów. Konstrukcja ma 22 metry
wysoko�ci i... 15 metrów �g³êboko�ci�.  Tê

inwestycjê równie¿ mo¿na zo-
baczyæ spoza Browaru: dok³ad-
nie widaæ j¹ z brzeskiej obwod-
nicy na trasie A4. Jak siê
okaza³o jej potê¿ne gabaryty
znalaz³y jeszcze jedno dosyæ nie-
spodziewane zastosowanie:
zbiorniki sta³y siê no�nikiem
okaza³ej reklamy Browaru.
Dope³nieniem gruntownego
unowocze�niania produkcji
by³a rozbudowa linii filtracyj-
nej. Dziêki temu w dziale fil-
tracji jej wydajno�æ wzros³a
ponad dwukrotnie. Osi¹gany
obecnie wynik jest jednym z
najlepszych na �wiecie!
Ogromne nak³ady inwestycyj-
ne, jakie Grupa Carlsberg
Okocim lokuje w Brzesku,
�wiadcz¹ o trwa³ym zainte-
resowaniu rozwijaniem wy-
twarzania piwa w Ma³opol-
sce. Carlsberg, bêd¹c jednym
z najwiêkszych producentów
na �wiecie, szanuje Goetzow-
skie tradycje.  - Poza tym,
rozwój i produkcja najlepsze-
go piwa, to nie tylko pewno�æ
pracy w samym browarze, ale
równocze�nie mo¿liwo�æ
wspó³pracy z nasz¹ firm¹ na
zasadzie partnerskiej. Bro-
war potrzebuje wielu us³ug,
nasi pracownicy musz¹ siê
gdzie� zaopatrywaæ, nasze
piwo musi byæ gdzie� sprze-

dawane. To wszystko tworzy wzajem-
ny system naczyñ po³¹czonych. Nie
mam w¹tpliwo�ci, ¿e to system pro-
wadz¹cy do sukcesu nas wszystkich -
mieszkañców Brzeska i jego okolic -
uwa¿a Piotr Polañski.       (rw)

Konstrukcja jest wysoka na 22 m i 15 m g³êboka�
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Mieszkañcy Brzeska i okolic maj¹ prawo
oczekiwaæ i wymagaæ ,od w³adz miejskich
i powiatowych, dzia³añ zapewniaj¹cych
dzieciom i m³odzie¿y jak najlepsze wa-
runki edukacji. Sprawa sta³a siê jeszcze
bardziej aktualna, bior¹c pod uwagê zmia-
ny ustrojowe, jakie zachodz¹ od paru lat
w Polsce. Znakomita wiêkszo�æ z Was (czy-
taj¹cych ten tekst) godzinami mo¿e opo-
wiadaæ, jak z³y by³ poprzedni system. Ja
oczywi�cie nie jestem tutaj wyj¹tkiem.
Jednego tylko nie mo¿emy zanegowaæ. Po-
wszechnej i bezp³atnej edukacji. Powiem
wiêcej. Edukacji na dobrym �wiatowym
poziomie. Wiadomo�ci, jakie do mnie
dochodz¹, wskazuj¹, ¿e system edukacji
publicznej jest coraz gorszy, a problemów
wychowawczych przybywa, a nie ubywa.
Naturaln¹ rzecz¹ jest wiêc, ¿e w tej sytu-
acji zaczynaj¹ powstawaæ szko³y prywat-
ne. Szko³y, które tak jak przed II wojn¹
�wiatow¹, bêd¹ dostêpne tylko dla nie-
licznych. Minie nastêpne 20 lat zanim do-
robimy siê systemów po¿yczek (tak! - po-
¿yczek, a nie bezzwrotnych stypendiów),
które bêd¹ umo¿liwia³y zdolnym a �red-
nio zamo¿nym - warstwy ubogiej prze-
cie¿ wtedy nie bêdzie! - na kszta³cenie
swoich dzieci. Dlatego tak wa¿ne jest, ¿eby
nie zaniedbywaæ szkó³ publicznych.
Szczególny nacisk powinien byæ po³o¿o-
ny na wykszta³cenie ogólne m³odzie¿y.
Nie wszyscy z nas bêd¹ mogli przekazaæ
swoim dzieciom dochodowe biznesy. Do-
bre wykszta³cenie ogólne to gwarancja
wiêkszej elastyczno�ci przy wybieraniu
kierunku studiów i ³atwiejsza �cie¿ka w
razie konieczno�ci zmiany zawodu. Ilu z
Was ju¿ teraz zmuszonych by³o do prze-
kwalifikowania siê? Proszê mi wierzyæ,
Wasze dzieci bêd¹ musia³y zmieniaæ
swój zawód, jak nie raz, to dwa razy w
swoim ¿yciu. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e
istnienie w Brzesku liceum ogólnokszta³-
c¹cego na dobrym poziomie jest koniecz-
ne. Je¿eli sprawdz¹ siê moje przewidy-
wania, to w niedalekiej przysz³o�ci tak¿e
technika dzia³aj¹ce w Brzesku, zamie-
nione bêd¹ na licea. Przykro to powie-
dzieæ, ale w nowym systemie nie bêdzie
miejsca na masow¹ produkcjê techni-
ków: ekonomistów, elektryków czy me-
chaników. Jak u�wiadomi³ mnie jeden z
dyskutantów na internetowym forum
brzeskim (wpis z dnia 27.10.3003), o
pseudonimie �Klon�, ju¿ w latach po-
przednich zarówno Technikum Ekono-
miczne jak i Mechaniczne prowadzi³o
klasy ogólnokszta³c¹ce. Nie wiedzia³em
o tym, ale ta wiadomo�æ przekona³a mnie
tylko o s³uszno�ci mych przewidywañ.

W sprawie �awantury� o ogólniak
Wracaj¹c do zespo³u szkó³ �rednich -
utworzenie �molocha� przez po³¹czenie
dwóch szkó³ by³o, delikatnie mówi¹c, po-
mys³em niezbyt udanym. Musi siê to
wcze�niej czy pó�niej odbiæ na poziomie
nauczania (je¿eli ju¿ siê nie odbi³o). Po-
nadto decyzja ta doprowadzi³a do wielu
zadra¿nieñ w�ród mieszkañców, a co gor-
sza w�ród m³odzie¿y. Jak napisa³, na fo-
rum brzeskim, wcze�niej ju¿ wspomnia-
ny  �Klon� - �Mia³em okazjê w ci¹gu ca³ego
roku szkolnego spotykaæ siê z uczniami i
jestem przygnêbiony tym, ¿e �rodowisku
LO uda³o siê na terenie szko³y doprowa-
dziæ do podzia³u �my - oni�. Przez ca³y rok
pewna grupa ludzi (bez nazwisk) inten-
sywnie pracowa³a i pracuje nadal nad
utrzymaniem stanu zagro¿enia, podzia-
³u na elitê i resztê itp.� Grupa, o której
wspomina �Klon�, to zapewne cz³onkowie
�Stowarzyszenia Przyjació³ Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Brzesku�. Tak¿e w nu-
merze czerwcowym BIM-u p. Agata Brze-
ska-Lebiecka oskar¿a cz³onków tego
stowarzyszenia o �awanturnictwo�. Inni
anonimowi bywalcy �forum dyskusyjne-
go� podejrzewaj¹ nauczycieli z tej organi-
zacji o to, ¿e pod pretekstem obrony 90
letniej tradycji LO walcz¹ o swoje pry-
watne interesy.
Nie wiem, na ile zarzuty �prywaty�, pod
adresem niektórych cz³onków stowarzy-
szenia, s¹ prawdziwe, a na ile wynikaj¹
one ze zwyk³ej z³o�liwo�ci lub krótko-
wzroczno�ci. Prawdê mówi¹c, nic mnie
to nie obchodzi. Innymi s³owy nie intere-
suj¹ mnie pobudki dzia³ania, poniewa¿
uwa¿am, ¿e cel, który im przy�wieca jest
godny poparcia. Po przeczytaniu artyku-
³u w lipcowym BIM-e p. Bo¿eny Kali-
nowskiej i p. Marii Tyki, które wypowie-
dzia³y siê w imieniu Zarz¹du
Stowarzyszenia - wyja�niaj¹c motywy ich
dzia³ania - podpisujê siê dwoma rêko-
ma pod ich argumentami. Ludzie, któ-
rzy nie rozumiej¹ s³owa �tradycja� i �au-
tonomia�, nigdy nie zrozumiej¹ tych,
którzy uwa¿aj¹, ¿e samodzielno�æ i nie-
zale¿no�æ Polski w Unii Europejskiej
bêdzie ograniczona. Nie bêdzie im te¿
przeszkadza³o to, ¿e wkrótce flaga UE
czê�ciej bêdzie wieszana w Polsce ni¿
�bia³o-czerwona�.
Pora abym zacytowa³ swoja wypowied�
zamieszczon¹ na forum brzeskim w dniu
24.10.2003 dotycz¹c¹ LO. �Od pocz¹tku
by³em zaskoczony i oburzony t¹ decyzj¹.
Mam nadziejê, ¿e osoby, które podjê³y
t¹ niechlubn¹ decyzjê mia³y wystarcza-
j¹co du¿o czasu, aby przemy�leæ sprawê
i zrozumia³y, ¿e je¿eli chodzi o edukacjê,

zwyk³a kalkulacja ekonomiczna nie po-
winna byæ g³ównym czynnikiem branym
pod uwagê. Wracaj¹c do kalkulacji eko-
nomicznej, jestem pewny, ¿e przy odro-
binie wysi³ku i ma³ych ustêpstwach z obu
stron mo¿na doj�æ do porozumienia tak,
¿eby wszyscy byli zadowoleni, a i ekono-
micznie by³o to op³acalne.� Jedno z ta-
kich rozwi¹zañ by³o proponowane ju¿ w
przesz³o�ci. W trakcie mojego zesz³orocz-
nego pobytu w Brzesku rozmawia³em na
ten temat ze Stanis³awem Pacur¹. Oka-
za³o siê, ¿e mieli�my ten sam pomys³
na polubowne za³atwienie sprawy. Oto
co na ten temat napisa³ on na forum
brzeskim w dniu 29.10.2003 �...Otó¿ jako
wiceburmistrz niewiele mog³em w tym
temacie zdzia³aæ, jako ¿e pozostawa³ on
poza moimi kompetencjami. Natomiast
jako radny powiatowy, równie¿ poprzed-
niej kadencji, proponowa³em rozwi¹za-
nie, w moim odczuciu - w zaistnia³ej sy-
tuacji, najbardziej racjonalne z
ekonomicznego i spo³ecznego punktu wi-
dzenia. Mianowicie, jeden zarz¹dca-ad-
ministrator obiektu i dwie niezale¿ne
szko³y z oddzielnymi dyrekcjami i rada-
mi pedagogicznymi. Niestety, pogl¹du
tego nie podzieli³a wiêkszo�æ radnych i
podczas g³osowania pozosta³em w gro-
nie 4-osobowej mniejszo�ci, g³osuj¹cej
przeciwko � likwidacji � (nie do koñca zga-
dzam siê z tym okre�leniem) Liceum....�
Od siebie dodam, ¿e w rozwi¹zaniu tym
dalej istnia³yby klasy ogólnokszta³c¹ce
przy technikum ekonomicznym. Rodzice
i m³odzie¿ mieliby wybór, w której szkole
chc¹ zdobywaæ wykszta³cenie �rednie. Przy
okazji mieliby�my konkurencjê miêdzy
szko³ami. Konkurencjê, która jeszcze ni-
komu nie zaszkodzi³a. My�lê, ¿e znajd¹
siê i lepsze pomys³y. Chodzi o to, aby rad-
nym powiatowym �chcia³o siê chcieæ�.
Nie wiedzia³em, ¿e sytuacja polityczna
w kraju zmieni³a siê na tyle, ¿e w³adze
powiatu mog¹ podejmowaæ decyzje do-
tycz¹c¹ struktury szkolnictwa. To dobry
znak przemian, ale i wiêksza odpowie-
dzialno�æ dla radnych. Bêd¹ oni w wiêk-
szym stopniu ni¿ dotychczas oceniani
przez wyborców przez pryzmat ich dzia-
³añ na rzecz edukacji w regionie. Przej-
rza³em listê radnych powiatowych. Sami
�wiatli ludzie. Wielu z nich od lat zwi¹-
zanych jest z Brzeskiem, a niektórzy
nawet pracuj¹ w o�wiacie. Mo¿na na nich
liczyæ. Czy naprawdê mo¿na?

Dr in¿. Zbigniew Stós
absolwent Liceum

Ogólnokszta³c¹cego w Brzesku
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FORUM CZYTELNIKÓW

Patyna na pos¹g
Przegl¹daj¹c BIM, niekiedy napotykam informacje dotycz¹ce chluby naszego gro-
du, pe³ni¹cego funkcjê ordynatora w brzeskim szpitalu. Przedstawiê autentycz-
n¹ (z grudnia 1996 r.) historiê jako przyczynek do tej znamienitej biografii. 9 lub
10 grudnia 1996 roku mój Tato znalaz³ siê na oddziale wewnêtrznym z drugim
zawa³em mózgu. By³ w stanie krytycznym. 13 grudnia wieczorem Tato umiera³.
Z Mam¹ i bratem byli�my przy jego ³ó¿ku (Tato le¿a³ sam na odrêbnej sali).
Lekarz dy¿urny (W.Z.) zdenerwowany nasz¹ obecno�ci¹ i tym, ¿e nie chcieli�my
zostawiæ umieraj¹cego samego, ze strachu przed ordynatorem, gro¿¹c wezwa-
niem policji, wyrzuci³ nas z oddzia³u. Nasze pro�by, ¿e chcemy byæ z Tat¹ w
ostatnich chwilach jego ¿ycia, nie odnios³y ¿adnego skutku. Tato zmar³ tego wie-
czoru przed godz. 22, samotny w tej strasznej chwili. Mogli�my byæ z nim, ale
bezduszno�æ �lekarza� skaza³a go na samotne umieranie.
Do ówczesnego dyrektora szpitala zwróci³em siê z pro�b¹ o rezygnacjê z sekcji
zw³ok. Uzyska³em odpowied�, ¿e jest to niemo¿liwe, gdy¿ tak¹ decyzjê wyda³ ordy-
nator oddzia³u wewnêtrznego. Dyrektor nie móg³ jej zmieniæ? Nikt nie zapyta³, czy
zgadzamy siê na przeprowadzenie sekcji, mimo i¿ prawo tego wymaga³o. Postano-
wi³em wiêc prosiæ samego ordynatora o zmianê decyzji. Raczy³ przyj¹æ mnie w
domu (spotkanie w szpitalu nie by³o mo¿liwe). S³u¿¹ca wprowadzi³a mnie do gabi-
netu, gdzie z wyra�n¹ niechêci¹ i zniecierpliwieniem zosta³em ³askawie wys³ucha-
ny. Decyzji nie zmieni³, mimo moich usilnych pró�b. Jako g³ównego argumentu u¿y³
stwierdzenia: �musimy zobaczyæ, czy wszystko zosta³o porz¹dnie zrobione�.
Czy sekcja by³a niezbêdna w przypadku starego cz³owieka (81 lat), który prze-
szed³ drugi zawa³ mózgu? Do koñca ¿ycia bêdziemy pamiêtali, w jaki sposób
post¹piono ze starym, umieraj¹cym cz³owiekiem i jak potraktowano jego naj-
bli¿szych. Mo¿e trochê patyny na ten pos¹g...

Nazwisko do wiadomo�ci redakcji

Nie zapomnieli...
W pa�dzierniku br. staraniem Towa-
rzystwa Mi³o�ników Ziemi Jadownic-
kiej, a w szczególno�ci Stanis³awa
�wierczka i pani so³tys Apolonii Wa-
rzechy, na cmentarzu parafialnym prze-
prowadzony zosta³ gruntowny remont
Kwatery Wojskowej nr 278 z 1914
roku. Oczyszczono teren, czê�ciowo wy-
mieniono pod³o¿e, wokó³ mogi³ i pomni-
ków wysypano ¿wir. Prace te w porozu-
mieniu z Czarnym Krzy¿em Republiki
Austriackiej i Konserwatorem Zabyt-
ków w Tarnowie wykona³ Zak³ad Bu-
dowlany Andrzeja Stachury z Brzeska.

Stanis³aw �wierczek

Jasne Promienie Jadownik
Z okazji 60. rocznicy pacyfikacji Jadow-
nik i aresztowania przez okupanta cz³on-
ków organizacji podziemnej ukaza³a siê
monografia �Jasne Promienie Jadow-
nik�. To interesuj¹ce opracowanie wy-
dane zosta³o sumptem Towarzystwa
Mi³o�ników Ziemi Jadownickiej, przy
¿yczliwej pomocy licznych sponsorów od
lat wspieraj¹cych inicjatywy Towarzy-
stwa oraz zaanga¿owaniu w³adz samo-
rz¹du gminy i wsi. Materia³y zebra³
Stanis³aw �wierczek, który pomaga³
tak¿e przy opracowaniu Tadeuszowi
Tyce. Sk³ad i druk wykona³a Brzeska
Oficyna Wydawnicza.        St.�.

Szko³a Podstawowa im. Tadeusza Ko-
�ciuszki w Mokrzyskach znalaz³a siê w
gronie ponad 3 tysiêcy  podstawówek i
gimnazjów z ca³ej Polski, które zosta³y
wyró¿nione presti¿owym tytu³em
�Szko³a z klas¹�. Warto zaznaczyæ, ¿e
w ca³ym powiecie brzeskim wyró¿nie-
nie to otrzyma³o w sumie 12 szkó³, a w
naszej gminie takim osi¹gniêciem mog¹
poszczyciæ siê jeszcze tylko 3 szko³y.
Rozpoczêta w zesz³ym roku akcja
�Szko³a z klasa�, która wydaje siê byæ
jedn¹ z niewielu tego typu masowych
akcji na �wiecie, przebiegaj¹ca za po-
�rednictwem Internetu, ma na celu
wdra¿anie w polskich szko³ach nowe-
go my�lenia o o�wiacie, promowanie
zasad wspieraj¹cych nowoczesn¹ edu-
kacjê, podnoszenie jej poziomu oraz
podnoszenie kultury wychowawczej.
Akcja ta jest prowadzona przez �Gazetê
Wyborcz¹�, fundacjê Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl.
Ca³o�æ wspiera Polsko-Amerykañska
Fundacja Wolno�ci, a patronat hono-
rowy obj¹³ prezydent RP Aleksander
Kwa�niewski.
Szko³a z Mokrzysk, której mottem s¹ s³o-
wa wielkiego pedagoga Celestyna Fre-
ineta - �kszta³tujemy ludzi, zamiast fa-
brykowaæ uczniów�, w ci¹gu ca³ego roku
szkolnego 2002/03 du¿¹ prac¹ i zaan-
ga¿owaniem ca³ej spo³eczno�ci szko³y,
realizowa³a i w konsekwencji zaliczy³a
sze�æ wybranych przez siebie zadañ, co
pozwoli³o na przyznanie jej 10 pa�dzier-
nika br. certyfikatu �Szko³y z klas¹�. Ozna-
cza to, ¿e placówka z Mokrzysk spe³nia
g³ówne zasady m¹drej i, co wa¿ne, przy-
jaznej uczniom, nauczycielom i rodzi-
com szko³y, która ka¿dego dobrze uczy,
ocenia sprawiedliwie, uczy krytycznego
i twórczego my�lenia, co pozwala zro-
zumieæ �wiat, rozwija i budzi wra¿liwo�æ
na sprawy spo³eczne, pomaga uwierzyæ
we w³asne si³y oraz wprowadza uczniów
w nowoczesny �wiat - Internetu, kom-
puterów i jêzyków obcych. (...)

Grzegorz Tobo³a

Szko³a
z klas¹

Podziêkowanie
Pragniemy serdecznie podziêkowaæ personelowi Oddzia³u Chirurgicznego szpitala w Brzesku, a szczególnie Panu
Ordynatorowi dr. n. med. Andrzejowi Skórzyñskiemu oraz lekarzowi Zdzis³awowi Opachowi za wspania³¹ opiekê
lekarsk¹, troskê i zaanga¿owanie w ratowanie ¿ycia mojego Mê¿a i naszego Tatusia.
Dziêkujemy ks. proboszczowi z Mokrzysk, Marianowi Walowi, ks. pra³atowi Zygmuntowi Bochenkowi, ks. kanoni-
kowi Stanis³awowi Gutowskiemu oraz ks. kanonikowi Józefowi Górce za celebrowanie mszy pogrzebowej.
Dziêkujemy burmistrzowi Brzeska Janowi Musia³owi, jego zastêpcom - Panu Krzysztofowi Bigajowi i Panu
Bogdanowi Dobranowskiemu, przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej wraz z Prezydium tej Rady, Radnym
Rady Miejskiej, radnym Rady Powiatu, naczelnikom, kierownikom, pracownikom Urzêdu Miejskiego,
delegatom senatora Józefa Sztorca, nauczycielom, dyrektorom szkó³ i przedszkoli, Zwi¹zkowi Nauczyciel-
stwa Polskiego, pocztom sztandarowym: Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, Ludowych Zespo³ów Sportowych, ich prezesom i dzia³aczom, przedstawicielom Rad Gminnych,
powiatowych i wojewódzkich, Zrzeszeniom Ludowych Zespo³ów Sportowych, Orkiestrze dzia³aj¹cej przy
Miejskim O�rodku Kultury, Chórowi Parafialnemu, Akcji Katolickiej w Mokrzyskach, Przyjacio³om, S¹sia-
dom, Znajomym i wszystkim uczestnicz¹cym w ostatniej drodze mojego Mê¿a i naszego Tatusia
- �p. Stanis³awa Migda³a.

Dziêkujemy za obecno�æ, modlitwê, pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach.
¯ona Józefa z dzieæmi
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1 listopada zmar³ Stanis³aw Migda³,
wieloletni dyrektor Szko³y Podstawowej
w Mokrzyskach, radny brzeski kilku ostat-
nich kadencji.
Urodzi³ siê 17 maja 1938 roku w K³aju,
studiowa³ na Wydziale Filozoficzno-Histo-
rycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego,
ale gros swego zawodowego ¿ycia odda³
Mokrzyskom i Brzesku. By³ cenionym
pedagogiem od 1956 roku, a przez pra-
wie dwadzie�cia lat by³ dyrektorem Szko³y
Podstawowej w Mokrzyskach. Wcze�niej
pracowa³ w szko³ach w �cieborzycach,
Biesiadkach oraz Buczu. W latach 1997-
98 pe³ni³ funkcjê wiceburmistrza Brze-
ska, przez kilka ostatnich kadencji by³
radnym Rady Miejskiej w Brzesku. Ostat-
nio przewodniczy³ Komisji O�wiaty, Kul-
tury i Sportu. By³ te¿ wiceprzewodnicz¹-
cym Rady Miejskiej.
Stanis³aw Migda³ by³ niezrównanym spo-
³ecznikiem. Jego wielk¹ pasj¹ by³ sport,
od wielu lat dzia³a³ w Zrzeszeniu Ludo-
wych Zespo³ów Sportowych, pe³ni³ m.in.
funkcjê przewodnicz¹cego Powiatowej
Rady LZS. By³ organizatorem wielu im-
prez sportowych, stra¿ackich i oddanym
dzia³aczem klubu sportowego Stra¿ak
Mokrzyska. Szczególnie w pamiêci pozo-
stan¹ organizowane przez Niego corocz-
ne turnieje szachowe. Z Jego inicjatywy i
zaanga¿owania powsta³ Gminny O�rodek
Sportu i Rekreacji, On te¿ by³ za³o¿ycie-
lem komitetu i inspiratorem, bêd¹cej na
ukoñczeniu, budowy Domu Ludowego w
Mokrzyskach. Za swe zas³ugi zosta³ uho-
norowany wieloma odznaczeniami pañ-
stwowymi i resortowymi.

STANIS£AW MIGDA£
(1938-2003)

12 pa�dziernika 2003 roku zmar³ ar-
tysta rze�biarz Tadeusz �wierczek.
Urodzi³ siê w Jadownikach 15 maja
1916 r., syn Micha³a i Marii z domu
K¹dzio³ka. Po ukoñczeniu szko³y pod-
stawowej rozpocz¹³ czteroletni¹ prak-
tykê rze�biarsk¹ w Zak³adzie Stani-
s³awa Rogorza w Brzesku. Nastêpnie
podj¹³ naukê w Pañstwowej Szkole
Przemys³u Drzewnego w Zakopanem,
gdzie swój artystyczny talent rozwi-
ja³ pod kierunkiem profesorów R. Ol-
szewskiego i L. ̄ echowskiego. W 1938
r. rozpocz¹³ studia w Instytucie Sztuk
Plastycznych w Krakowie. W czasie
okupacji, przebywaj¹c w Jadowni-
kach, doje¿d¿a³ do Krakowa, studiu-
j¹c malarstwo u profesora W³adys³a-
wa Jarockiego. Wtedy te¿ rozpocz¹³
samodzieln¹ dzia³alno�æ artystyczo-
rze�biarsk¹.
Wykona³ m.in. wielkie i boczne o³ta-
rze do kilku ko�cio³ów oraz pomniki
monumentalne. W roku 1951 prze-
niós³ siê do Warszawy, zak³adaj¹c na
Saskiej Kêpie w³asn¹ pracowniê.
Dzie³a sakralne sta³y siê - jak po-
wtarza³ - �artystyczn¹ mi³o�ci¹
twórczego ¿ycia�. Ale w dorobku ar-
tystycznym Tadeusza �wierczka
znajduj¹ siê tak¿e rze�by o tematy-
ce �wieckiej, o charakterze monu-
mentalnym i kameralnym oraz licz-
ne prace malarskie. Wiele z obrazów
i rze�b tego wszechstronnego arty-
sty trafi³o do zbiorów Ministerstwa
Kultury i Sztuki oraz ró¿nych insty-
tucji, a tak¿e do kolekcji prywatnych
w kraju i za granic¹. Tematyka prac
by³a zwi¹zana z ludzkim ¿yciem i
dzia³aniem oraz nasz¹ narodow¹ tra-
dycj¹ i histori¹. 65-letni dorobek
pracy twórczej Tadeusza �wierczka
jest imponuj¹cy, �wiadczy o tytanicz-
nej pracy,  ale tak¿e talencie i arty-
stycznej wyobra�ni.
W grudniu 2000 r. artysta powróci³
w pobli¿e rodzinnych stron, zamiesz-
ka³ w Tarnowie. Pamiêta³ jednak o
swych rodzinnych Jadownikach, prze-
kazuj¹c pod opiekê Towarzystwa
Mi³o�ników Ziemi Jadownickiej 35
rze�b, które znalaz³y miejsce w urz¹-
dzonym tutaj Salonie Rze�by Arty-
stycznej.
Tadeusza �wierczka pochowano na
cmentarzu parafialnym w Jadowni-
kach 15 pa�dziernika 2003 r.

Stanis³aw �wierczek

12 pa�dziernika 2003 r. zmar³ nestor ho-
dowców go³êbi pocztowych Ziemi Tarnow-
skiej, �p. W³adys³aw Krzyñski.
Urodzi³ siê 3 maja 1915 r. w Kro�nie nad
Wis³okiem. Go³êbiami interesowa³ siê od
dziecka, a z profesjonaln¹ hodowl¹ ze-
tkn¹³ siê w 1937 r. w placówce wojskowej
w Gródku Jagielloñskim. Lata okupacji
to najciê¿szy okres w jego ¿yciu - przez
3,5 roku by³ wiê�niem obozów koncentra-
cyjnych. Po wojnie osiad³ w Brzesku i swe
¿ycie zawodowe zwi¹za³ z browarem Oko-
cim. Za dzia³alno�æ zawodow¹ i spo³ecz-
n¹ odznaczony zosta³ Krzy¿em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Wybrany po raz pierwszy w 1954 r.,
przez 29 lat piastowa³ funkcjê preze-

Podczas uroczysto-
�ci pogrzebowych
na cmentarzu w
Mokrzyskach, ¿e-
gnaj¹cy Go bur-
mistrz Brzeska
Jan Musia³ odwo-
³a³ siê do osobi-
stych wspomnieñ,
mówi¹c: - �Od sa-
mego pocz¹tku kie-
dy pozna³em Pana Stanis³awa, a by³o to
prawie dwadzie�cia lat temu, zawsze im-
ponowa³ mi sw¹ skromno�ci¹, ale tak¿e
rozwag¹ i taktem. Tak, to w³a�nie takt, z
jakim odnosi³ siê do swoich adwersarzy,
wyró¿nia³ go na tle innych dzia³aczy. By³
cz³owiekiem prawym i z wielk¹ klas¹.
Pozostanie w mojej pamiêci jako niezrów-
nany spo³ecznik, który nie liczy³ i nie szczê-
dzi³ prywatnego czasu, kiedy trzeba by³o
dzia³aæ na forum publicznym. Pamiêta³ go
bêdê jako cz³owieka wielkiej odwagi, który
nigdy nie waha³ siê zaj¹æ stanowiska w
trudnych sytuacjach�.
Najlepiej jednak potrafi¹ oceniæ jego doko-
nania ludzie ze �rodowiska, w którym pra-
cowa³, tworzy³ i inspirowa³ do wielkich rze-
czy. W pamiêci mieszkañców Mokrzysk, z
którymi zwi¹za³ siê od ponad trzydziestu
lat, pozostanie przede wszystkim jako wspa-
nia³y dyrektor szko³y podstawowej, wycho-
wawca kilku pokoleñ mieskañców wsi, któ-
rym przekazywa³ sw¹ wiedzê i ¿yciow¹
m¹dro�æ. Pan Stanis³aw wychowywa³ nie
tylko w szkole. By³ wielkim pasjonatem spor-
tu, cz³owiekiem, który po�wiêci³ dla niego
niemal ca³e swoje ¿ycie.
Mimo ciê¿kiej choroby Stanis³aw Migda³
do ostatnich chwil by³ cz³owiekiem nie-
zwykle aktywnym. Kilka dni przed �mier-
ci¹ przewodniczy³ obradom Komisji
O�wiaty, Kultury i Sportu. (L)

TADEUSZ �WIERCZEK
(1916-2003)

W£ADYS£AW KRZYÑSKI  (1915-2003)
sa brzeskiego oddzia³u Hodowców
Go³êbi Pocztowych. W tym czasie by³
te¿ prezesem VI-XIV Grupy Lotowej
w Bochni, wiceprezesem Okrêgu Kra-
ków i przewodnicz¹cym G³ównego
S¹du Kole¿eñskiego.
Za zas³ugi dla zwi¹zku zosta³ odzna-
czony Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznak¹ PZHGP
oraz najwy¿szym odznaczeniem �Za
wybitne zas³ugi dla rozwoju PZHGP�.
Na niwie sportowej osi¹ga³ bardzo do-
bre wyniki lotowe, by³ kilkakrotnie mi-
strzem Oddzia³u Brzesko.

Polski Zwi¹zek
Hodowców Go³êbi Pocztowych

Zarz¹d Oddzia³u w Brzesku
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- Wykonali�my pierwszy krok na tej dro-
dze - ocenia trener Iwan. - Nie ukrywam,
¿e jestem z postawy zespo³u zadowolo-
ny, bo przecie¿ zajmujemy pierwsze miej-
sce w tabeli czwartej ligi. Oczywi�cie,
zawsze mog³oby byæ lepiej, boli strata
siedmiu punktów, ale generalnie nie
mogê wybrzydzaæ, bo w rundzie jesien-
nej wyra�nie podnios³a siê jako�æ gry
dru¿yny. Kilka meczów w naszym wyko-
naniu by³o naprawdê bardzo dobrych.
- My�li ju¿ Pan o bara¿ach, najpraw-
dopodobniej z zespo³em Kmity Za-
bierzów, który zdecydowanie prowa-
dzi w drugiej grupie?
- Oczywi�cie, próbujê pod�wiadomie roz-
grywaæ ten pojedynek. Ogl¹da³em nawet
niedawno mecz Kmity z Sandecj¹ Nowy
S¹cz. To mocna dru¿yna, ale z czysto
sportowych wzglêdów nie obawiam siê
tej konfrontacji.

W drodze do III ligi
16. kolejka
OKOCIMSKI - Tarnovia 2:0 (1:0)
Bramki: Pachota (25), Palej (89)
OKOCIMSKI - Szuba - Policht, Jag³a,
Sakowicz, Stawarczyk - Musia³ (25.
Kostecki), Sacha, Rojkowicz (69. Okas),
Bryl - Pachota (68. Seidler), Palej.
17. kolejka
Bocheñski KS - OKOCIMSKI 1:4 (0:1)
Bramki dla OKS: Dziêcio³owski (35),
Sakowicz 2 (53, 67), Palej (77).
OKOCIMSKI: Szuba - Policht, Sako-
wicz, Stawarczyk - Pachota (61. Okas),
Kostecki, Manelski (46. Jag³a), Dziê-
cio³owski (75. Dru¿kowski), D.Sacha,
Bryl (67. Rojkowicz) - Palej.

Czo³ówka tabeli po rundzie jesiennej
1. OKOCIMSKI 17 44 45-15
2. Kolejarz Stró¿e 17 40 44-14
3. Unia Tarnów 17 35 36-15
4. Dunajec N. S¹cz 18 30 30-18
5. Poprad Minerale 17 26 38-17
6. Huragan Waksm.  18 26 21-25
7. BKS Bochnia 17 26 23-28
8. Tarnovia 17 25 15-20

Wy¿sza jako�æ gry
Mija w³a�nie rok pracy Andrzeja Iwana w Okocimskim. W bie¿¹cym sezonie
prowadzonej przez niego dru¿ynie postawiono wyra�ny cel: awans do trzeciej
ligi. Na pó³metku rozgrywek OKS jest liderem grupy i konsekwentnie zmierza
do bara¿u, który dopiero zadecyduje o tym czy zadanie zostanie wykonane...

�wi¹teczne p³ywanie
10 listopada na Krytej P³ywalni w
Brzesku odby³y siê I zawody z oka-
zji �wiêta Niepodleg³o�ci o puchar
burmistrza Brzeska Jana Musia³a i
starosty Grzegorza Wawryki.
Zawody cieszy³y siê du¿ym zaintereso-
waniem zarówno zawodników, jak i pu-
bliczno�ci. Dla wygody go�ci, jak równie¿
dla uatrakcyjnienia imprezy, na niecce
basenowej zainstalowane zosta³y kame-
ry, a obraz by³ przekazywany za pomoc¹
projektora multimedialnego na �cianê
p³ywalni.
W grudniu planowane jest wprowadzenie
cotygodniowej imprezy pt. �P³ywackie so-
boty�. Dzieci i m³odzie¿, która dopiero uczy
siê p³ywaæ, bêdzie mog³a spróbowaæ si³ na
swych pierwszych zawodach dostosowanych
do ich mo¿liwo�ci i poziomu umiejêtno�ci.

Strzelanie w Bielczy
Z okazji obchodów uroczysto�ci niepodleg³o�ciowych w powiecie brzeskim, ZP
LOK zorganizowa³ zawody strzeleckie na otwartej strzelnicy sportowej w Biel-
czy. W szranki stanê³o blisko czterdziestu uczestników.
Zgodnie z regulaminem zawodów ka¿dy z zawodników móg³ oddaæ trzy strza³y
próbne i dziesiêæ punktowanych przez sêdziów. W ostatecznej klasyfikacji w ka-
tegorii mê¿czyzn pierwsze miejsce zaj¹³ Dariusz Szawernoga, wyprzedzaj¹c
Romana Kabata i Jaros³awa Kwa�niaka. W grupie kobiet najlepsz¹ okaza³a
siê Aleksandra Chmielewska, która pokona³a Paulinê Niejadlik i Monikê
Zelek. W klasyfikacji dru¿ynowej na pierwszym miejscu uplasowa³ siê LOK
Bielcza, przed Borzêcinem i zespo³em z Brzeska.         (iw)

- Przed rewan¿ow¹
rund¹ nie trzeba
wzmocniæ zespo³u?
- Niczego nie bêdziemy
robiæ na si³ê. Owszem,
z³o¿yli�my propozycjê Ra-
fa³owi Polichtowi, ale nie
wiem, czy nie bli¿ej mu do Cracovii.
Chcia³em mieæ w zespole Sebastiana
¯urka z Mokrzysk, ale nie wykaza³ zain-
teresowania nasz¹ ofert¹. Mo¿e wróci-
my jeszcze do rozmów z Rafa³em Brze-
ziañskim, bramkarzem Glinika Gorlice.
Ale niewykluczone, ¿e rundê wiosenn¹
bêdziemy grali tym samym sk³adem, z
czego nie nale¿y robiæ tragedii. Ten ze-
spó³ gra bowiem coraz lepiej, postêp wi-
doczny jest go³ym okiem. Dru¿yna ma
swój styl i potrafi go narzuciæ rywalowi.
To nie my musimy siê ich obawiaæ, lecz
raczej niech oni nas siê boj¹...      LAM

Ju¿ po raz 18. w brzeskiej krêgielni odby³ siê
turniej, po�wiêcony pamiêci dyrektora browaru
�Okocim� W³adys³awa Piotrowskiego, wielkie-
go spo³ecznika, cz³owieka ca³ym sercem odda-
nego kulturze fizycznej. Pomaga³ siatkarzom
Okocimskiego Klubu Sportowego i krêglarzom
TKKF �Sokó³� Brzesko. Tradycj¹ sta³o siê, ¿e na
memoria³owy turniej krêglarski zapraszana jest
ekipa ze S³owacji. W klasyfikacji dru¿ynowej
kobiet zwyciê¿y³a dru¿yna firmy �Jawor�,
a w�ród dru¿yn mêskich klas¹ dla siebie byli
S³owacy. RC

Wyniki:
Dziewczêta:  1. Paulina Soból, 2. Klaudia Gny-
la, 3. Klaudia Wójcik
Ch³opcy: 1. Bart³omiej Szosta, 2. Marcel Ko-
cio³ek, 3. Grzegorz Baran
M³odziczki: 1. Jadwiga Baran, 2. Manuela Mo-
rawiec, 3. Monika Szczygie³ek
Ch³opcy: 1. Damian Szosta, 2. Bartek Trzeciak,
3. Piotr My³osiek
Seniorki: 1. Ewa Tomczyk, 2. Bogus³awa Góra,
3. Ma³gorzata Biel
Seniorzy: 1. Damian Sediwy, 2. Mikulas Soltis
(S³owacja), 3. Vlado Fortiv (S³owacja)
Zawodnicy z licencj¹ PZK: 1. Krzysztof Soból,
2. Marek Szczupak, 3. Mateusz Szuba.

Dyrektor p³ywalni Jan Waresiak wrêcza
medale i dyplomy zwyciêzcom na 50 m
stylem dowolnym uczniów klas IV-VI.
Zwyciê¿y³ 11-letni Mateusz Bryg, przed
Tomaszem Olchaw¹ i Sergiuszem
Sorysem.

Memoria³
Piotrowskiego
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Burmistrz Brzeska og³asza publiczny nieograniczony przetarg ust-
ny na sprzeda¿, stanowi¹cej w³asno�æ Gminy Brzesko, niezabudo-
wanej dzia³ki po³o¿onej w Brzesku przy ulicy Bagiennej. Powierzch-
nia dzia³ki: 0,1018 ha. Cena wywo³awcza 2.850,00 z³
Przetarg odbêdzie siê w dniu 05.12. 2003 r. o godz. 10.00, w
siedzibie Urzêdu Miejskiego w Brzesku przy ul. G³owackiego 51,
pokój nr 103. Szczegó³owe informacje na temat przetargu i regu-
laminu przetargu mo¿na uzyskaæ w godzinach pracy Urzêdu (7.30-
15.30 ) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnic-
twa Urzêdu Miejskiego w Brzesku, ul. G³owackiego 51, tel. (014)68-
63-100 wew. 170 - pokój 120, lub tel. wew. 126 - pokój 115.

Burmistrz Brzeska og³asza publiczny nieograniczony przetarg
ustny na sprzeda¿, stanowi¹cej w³asno�æ Gminy Brzesko, zabu-
dowanej dzia³ki po³o¿onej we wsi Jadowniki gmina Brzesko.
Powierzchnia dzia³ki: 0,2634 (0,27 ha). Cena wywo³awcza
101.457,00 z³. Przetarg odbêdzie siê w dniu 05.12. 2003 r. o
godz. 9.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Brzesku przy ul.
G³owackiego 51 pokój nr 103. Szczegó³owe informacje na temat
przetargu i regulaminu przetargu mo¿na uzyskaæ w godzinach
pracy Urzêdu (7.30- 15.30 ) w Wydziale Geodezji Gospodarowa-
nia Mieniem i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego w Brzesku, ul. G³o-
wackiego 51, tel. (014)68-63-100 wew. 170 - pokój 120, lub tel.
wew. 126 - pokój 115.

Burmistrz Brzeska og³asza publiczny nieograniczony przetarg ustny
na sprzeda¿, stanowi¹cych w³asno�æ Gminy Brzesko, niezabudowa-
nych dzia³ek po³o¿onych we wsi Mokrzyska-Bucze w gminie Brzesko.
1) Powierzchnia dzia³ki: 0,30 ha. Cena wywo³awcza 25.500,00 z³
2) Powierzchnia dzia³ki: 0,25 ha. Cena wywo³awcza 21.250,00 z³
Przetarg odbêdzie siê w dniu 05.12.2003 r. o godz. 11.00, w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Brzesku przy ul. G³owackiego 51, pokój nr 103.
Szczegó³owe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu
mo¿na uzyskaæ w godzinach pracy Urzêdu (7.30- 15.30 ) w Wydziale
Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego w
Brzesku, ul. G³owackiego 51, tel. (014)68-63-100 wew. 170 - pokój
120, lub tel. wew. 126 - pokój 115.

Burmistrz Brzeska og³asza publiczny nieograniczony przetarg
ustny na sprzeda¿, stanowi¹cej w³asno�æ Gminy Brzesko, nieza-
budowanej dzia³ki po³o¿onej w Brzesku przy ulicy Solskiego.
Powierzchnia dzia³ki: 0,0865 ha. Cena wywo³awcza 51.225,00 z³.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 05.12. 2003 r. o godz. 9.30, w
siedzibie Urzêdu Miejskiego w Brzesku przy ul. G³owackiego 51
pokój nr 103. Szczegó³owe informacje na temat przetargu i re-
gulaminu przetargu mo¿na uzyskaæ w godzinach pracy Urzêdu (7.30-
15.30 ) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa
Urzêdu Miejskiego w Brzesku, ul. G³owackiego 51, tel. (014)68-63-
100 wew. 170 - pokój 120, lub tel. wew. 126 - pokój 115.

Burmistrz Brzeska og³asza publiczny ograniczony przetarg ustny na
sprzeda¿, stanowi¹cej w³asno�æ Gminy Brzesko, niezabudowanej dzia³-
ki po³o¿onej w Brzesku przy ulicy Czarnowiejskiej w s¹siedztwie placu
Kazimierza Wielkiego. Powierzchnia dzia³ki: 0,0031 ha. Cena wywo-
³awcza: 1.705,00 z³. Przetarg odbêdzie siê w dniu 05.12.2003 r. o
godz. 10.30, w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Brzesku przy ul. G³o-
wackiego 51 pokój nr 103. Szczegó³owe informacje na temat przetar-
gu i regulaminu przetargu mo¿na uzyskaæ w godzinach pracy Urzêdu
(7.30-15.30) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rol-
nictwa Urzêdu Miejskiego w Brzesku, ul. G³owackiego 51, tel. (014)
68-63-100 wew. 170 - pokój 120, lub tel. wew. 126 - pokój 115.

Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej, 32-800 Brzesko,
ul. Okocimska 5, tel. (0-14 ) 6633200 faks 6864965og³asza prze-
targ nieograniczony na: �Us³ugi kominiarskie: kontrole roczne
przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów komino-
wych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZGM
Brzesko�. Wymagany termin realizacji zamówienia: od stycznia
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.  Uprawnionym do kontak-
tów z oferentami jest - Antoni Marmol, tel. (0-14) 6864965 w
godz. 8.00 do 14.00. Oferty nale¿y sk³adaæ, w siedzibie zamawia-
j¹cego, pok.3. Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 2003-12-19 o
godz. 10.00. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 2003-12-19 o godz.
11.00 w siedzibie zamawiaj¹cego, pok.1.

Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej, 32-800 Brzesko,
ul. Okocimska 5, tel. (0-14 ) 6633200 faks 6864965 og³asza prze-
targ nieograniczony na: �Us³ugi w zakresie badañ szczelno�ci in-
stalacji gazowych w budynkach mieszkalnych administrowanych
przez MZGM Brzesko�. Wymagany termin realizacji zamówienia:
od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.  Uprawnionym
do kontaktów z oferentami jest - Antoni Marmol, tel. (0-14) 6864965
w godz. 8.00 do 14.00. Oferty nale¿y sk³adaæ, w siedzibie zama-
wiaj¹cego, pok.3. Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 2003-12-19
o godz. 10.00. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 2003-12-19 o godz.
10.30 w siedzibie zamawiaj¹cego, pok.1.

OG£OSZENIE
O WYNIKU POSTÊPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego na: �Przebudowê skrzy¿o-
wania ulic Czarnowiejskiej i Okulickiego w Brzesku z zastosowa-
niem acyklicznej, akomodacyjnej sygnalizacji �wietlnej�. Cena
najtañszej oferty wynios³a - 108.391,00 z³. Cena najdro¿szej -
115.452,85 z³. Wybrano ofertê: Przedsiêbiorstwa Produkcyjno -
Us³ugowego �ALTUM� Alicja Czuba, ul. Jugowicka 12, 30-443
Kraków. Cena wybranej oferty - 108.391,00 z³.

BIM BIM BIM
Wydawca: Urz¹d Miejski w Brzesku; www.brzesko.pl. Dy¿ury w redakcji prowadzone s¹ codziennie w godz.7.30 -15.30.
Redaguj¹: Marek Latasiewicz - redaktor naczelny oraz Ryszard Cuber, Monika Targosz -  fotoreporter, Ireneusz Wêglowski,
Jerzy Wyczesany. Grafika - Piotr Duda. Korekta - Jadwiga Zaczyñska. Prowadzenie biura i dystrybucja - £ukasz Pietraszek.
Przygotowanie komputerowe - S³awomir Kocot. Sta³a wspó³praca: Bogus³aw Babicz, Andrzej B. Krupiñski, Marian Stolarczyk.
Adres: 32-800 Brzesko, ul. G³owackiego 51, tel. (14) 68 63 100, wew. 152, e-mail: bim.brzesko@wp.pl.
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i zmiany tytu³ów.
Archiwalne numery BIM-u mo¿na otrzymaæ w redakcji. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Za tre�æ og³oszeñ redakcja nie bierze odpowiedzialno�ci.
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Produkty:
3 kg buraków
2 z¹bki czosnku
3 litry wody
20 dkg grzybów suszonych (prawdziwków)
1 pietruszka
1 marchewka
1/2 selera
1 cebula
1 ³y¿ka mas³a
m¹ka
1 jajko

Sposób przyrz¹dzenia:
umyte buraki obieramy i szatkujemy w plasterki, zalewamy je przego-
towan¹ wod¹, solimy, dodajemy czosnek i odstawiamy na 48 godzin
w ciep³e miejsce. Chc¹c przyspieszyæ uzyskanie zakwasu buraczane-
go, mo¿na dodaæ skórkê chleba. Z warzyw przyrz¹dzamy wywar, do-
dajemy zakwas buraczany, podgrzewamy do 95 st. C (niewskazane
jest gotowanie), doprawiamy do smaku.
Umyte grzyby gotujemy w ma³ej ilo�ci wody ok. 10 minut, a pokrajan¹
w kostkê cebulê sma¿ymy na ma�le. Po ostudzeniu grzyby i cebulê
mielimy w maszynce, doprawiamy do smaku sol¹ i pieprzem. Farszem
wype³niamy uszka, które przygotowujemy z m¹ki poznañskiej, doda-
j¹c ma³e jajko, odrobinê wody. Zarobione ciasto wa³kujemy na bardzo
cienk¹ warstw¹, a nastêpnie wykrawamy kr¹¿ki i po wype³nieniu far-
szem kleimy, a nastêpnie gotujemy. Smacznego.

�Galicyjska� poleca

Warzywny k¹sek wigilijny

Produkty:
60 dkg kalafiora
20 dkg broku³ów
20 dkg marchwi
20 dkg fasolki szparagowej
zielenina

Sposób przyrz¹dzenia:
kalafior ugotowaæ w mleku z dodatkiem soli, bia³ego pieprzu i szczypt¹
cukru. Broku³y, marchew i fasolkê pokroiæ w cz¹stki i ugotowaæ. Ugotowany
kalafior zmiksowaæ i dodaæ 4 dkg zieleniny. Po³owê kalafiora wylewamy na
blachê i dodajemy pozosta³e warzywa, drug¹  czê�æ kalafiora wylewamy na
warzywa. Smacznego.

�August� poleca

Barszcz wigilijny z uszkami

* wspania³a zabawa
* sprawdzona orkiestra

* znakomite jedzenie
* super atrakcyjna cena

Rezerwacja: 32-800 Brzesko, ul. Topolowa 3
Tel. (0 14) 686 28 70; (0 605) 268 924

Sylwester 2004
w Domu Weselnym
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Poziomo:
2 - cz³owieczy wed³ug Szo³ochowa
5 - ciernisty krzew z rodzaju �liw o cierpkich,
      granatowych owocach
8 - z Rodos, jeden z siedmiu cudów �wiata
9 - twardy, zbity kawa³ek ziemi
13 - jeden z krakowskich teatrów
14 - mieszkaniec Azji
15 - w skali szkolnych ocen
16 - z rodziny kaktusów
17 - miejscowo�æ w powiecie brzeskim
        ze s³ynnym zamkiem
22 - stary, wiejski dom
24 -  w�ród zak³adów rzemie�lniczych
25 - w piosence posz³a do Gogolina

Rozwi¹zania do 10 stycznia 2004 r. prosimy
nadsy³aæ lub dostarczyæ osobi�cie do redakcji -
ul. G³owackiego 51, 32-800 Brzesko,
pok. 131. W�ród trafnych rozwi¹zañ rozlosuje-
my 5 nagród - zestawów brzeskich pami¹tek.

28 - tak nazywano Marusiê z czterech
        pancernych (wspak)
29 - potocznie gor¹czka z dreszczami
30 - prze�roczysta, ¿ywiczna substancja,
        stosowana w malarstwie i grafice
35 - nad kuchennym piecykiem
36 - Grzegorz - znany kabareciarz
37 - specjalista w dziedzinie organizacji
       i prowadzenia walki
38 - zewnêtrzna czê�æ pnia
41 - produkuje �Harnasia�
43 - drapie¿nik z rodziny ³asicowatych
        o bardzo cennym futerku
46 - np. w³osów
50 - marka niemieckich samochodów

51 - uczucie zadowolenia np. z podjêcia s³usz-
nej decyzji
52 - kwiat lub cukierek
53 - umowa, uk³ad miêdzynarodowy
54 - z wielkim ekranem
55 - cienka ga³¹zka

Pionowo:
1 - ³¹ka w lesie
3 - stacja kolejowa na trasie miedzy Brzeskiem
     a Tarnowem
4 - niejedna na desce rozdzielczej twojego
      samochodu
6 - popularne smaczne warzywa
7 - imiê ¿eñskie, obecnie ma³o popularne
11 - egzotyczne nakrycie g³owy
12 - czêsto ma wielkie oczy
18 - drugi cz³on nazwiska W³. Pra¿mowskiego,
       organizatora i dowódcy 1 pu³ku u³anów
       w Legionach Pi³sudskiego
19 - potocznie �ciête drzewo, pozbawione
       konarów
20 - potwierdzenie wp³aty
21 - stop ¿elaza z wêglem
22 - jeden z typów temperamentu
23 - przymierze, sojusz, koalicja
26 - poziome drzewce omasztowania
       statku ¿aglowego
27 - w najbli¿szej rodzinie
31 - nazwa oprzêdu jedwabnika
32 - powinna pasowaæ do �ruby
33 - dama do skoku w bok (wspak)
34 - uzbrojony pododdzia³ wojska
         wystawiaj¹cy posterunki ochronne
        lub honorowe
39 - zbiór �wiêtych ksi¹g w judaizmie
        i chrze�cijañstwie
40 - imiê mêskie
42 - choroba zaka�na z wysypk¹
44 - wspó³za³o¿yciel �Zielonego Balonika�
        ps. Taper
45 - naukowiec analizuj¹cy zjawiska masowe
        i przedstawiaj¹cy wyniki w postaci
         zestawieñ tabelarycznych
47 - najwy¿szy z bogów pó³nocno-
        germañskich
48 -   k³uj¹cy chwast
49 - cz³owiek nie znaj¹cy siê na danej kwestii

Oprac. RC


