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Wiersz staroświecki

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,

w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

by wszystko się nam rozplątało,

węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy

porozkręcały jak supełki,

własne ambicje i urazy

zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze

pozamieniały się w owieczki,

a w oczach mądre łzy stanęły

jak na choince barwnej świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat

aż do rozdziału ostatniego,

i niech nastraszy każdy smutek,

tak jak goryla niemądrego.

Aby się wszystko uprościło −

było zwyczajne – proste sobie −

by szpak pstrokaty, zagrypiony,

fikał koziołki nam na grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał

na cud czekając w swej kolejce,

a Matka Boska – cichych, ufnych −

na zawsze wzięła w swoje ręce.

ks. Jan Twardowski

Na zbli¿aj¹ce siê �wiêta
pragniemy z³o¿yæ ¿yczenia

prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia w zdrowiu,
rado�ci i ciep³ej rodzinnej atmosferze.

Kolejny za� Nowy Rok niech bêdzie czasem
pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej � Lech Piku³a
wraz z Radnymi

Serdeczne ¿yczenia
weso³ych i spokojnych �wi¹t Narodzenia Pañskiego

pe³nych rado�ci i rodzinnego ciep³a
oraz

wszelkiej pomy�lno�ci w nadchodz¹cym
Nowym Roku sk³adaj¹

Grzegorz Wawryka
Starosta Brzeski

Andrzej Potêpa
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Brzeskiego

�wi¹tecznej rado�ci i rodzinnego ciep³a
a w Nowym Roku �

pomy�lno�ci, spe³nienia wszelkich zamierzeñ i sukcesów,
w których chcieliby�my mieæ choæby niewielki udzia³

¿ycz¹

Burmistrz Brzeska
Jan Musia³

Wiceburmistrzowie
Krzysztof Bigaj i Bogdan Dobranowski

oraz Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Brzesku
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Zapewne każdemu znane są chwi−
 le, gdy samotność staje się pro−
 blemem, niekoniecznie od razu

jako oścień w ciele, który przypomina
o sobie przy każdym nieostrożnym ru−
chu. Można nigdy nie doświadczyć po−
kusy kupienia sobie akwarium czy
świnki morskiej, żeby ktoś czekał w do−
mu; nie pragnąć stać się właścicielem
jakiegoś czworonoga, aby mieć z kim
wychodzić na spacer, lub gadającej
papugi, żeby wieczorem miał kto do
człowieka „gębę otworzyć”. Można nie
sięgać po alkohol, aby uśmierzyć eg−
zystencjalny ból; nie traktować tele−
wizora jak tabernakulum i nie włóczyć
się wieczorami byle gdzie, aby tylko
nie siedzieć samemu w pustym domu.
Można nigdy nie usłyszeć, gdy ciało
wyje nocą jak pies.
Lecz dla niektórych, tak właśnie obja−
wiająca się, samotność jest życiowym
problemem i niekiedy gotowi są oni za−
ryzykować niemal wszystko, aby wy−
mknąć się z jej żelaznego uścisku. Jako
przestrogę warto tu przywołać znane
opowiadanie Sławomira Mrożka o czer−
wonej czapeczce („Koegzystencja”).
Może się bowiem zdarzyć, że człowiek,
byle tylko nie być na świecie samot−
nym jak palec, przez przypadek zaprzy−
jaźni się z diabłem. Zwłaszcza że – jak
sugeruje autor – także szatan potrafi
być w swej przyjaźni lojalny, przynaj−
mniej od czasu do czasu.
Jednak prawdziwy kłopot z samotno−
ścią to problem „nieużywanego” serca,
które z czasem twardnieje i powoduje,
że człowiek staje się dla innych daleki
i zimny. Clive S. Lewis napisał kiedyś:
„Kochaj cokolwiek, a niewątpliwie coś
schwyci twoje serce w kleszcze; może
ono wnet pęknąć. Jeśli chcesz być pe−
wien, że pozostanie nietknięte, nie po−
winieneś go nikomu oddawać, nawet
zwierzęciu. Opakuj [swoje] serce sta−
rannie w ulubione nawyki i drobne przy−
zwyczajenia, unikaj wszelkich kompli−
kacji, zamknij je bezpiecznie w szka−
tułę czy trumnę swego egoizmu. Ale
w tej szkatule bezpiecznej, ciemnej,
nieruchomej i dusznej serce się zmie−
ni. Nie pęknie, ale stanie się nietłuką−
ce, niedostępne, nieprzejednane. Alter−
natywą tragedii lub co najmniej ryzy−

Czas
ożywić serca
ka tragedii jest potępienie. Piekło to
jedyne miejsce poza niebem, gdzie jest
się całkowicie zabezpieczonym przed
całym ryzykiem i wszystkimi
perturbacjami miłości”.
W tych słowach udało się chyba Lewi−
sowi uchwycić istotę niebezpieczeństwa,
jakie nieść może ze sobą samotność.
Nie przypadkiem Bóg mówi: „Nie jest
dobrze, żeby człowiek był sam” (por.
Rdz 2,18). Nikt, także ksiądz. W innym
miejscu Pismo Święte bardziej jedno−
znacznie przypomina: „samotnemu bia−
da...” (Koh 4,10). Chodzi tu nie o jakiś
rodzaj bólu, jakie druga istota lub jej
brak wnosi w nasze życie, ale właśnie
– można przekornie powiedzieć – o brak
cierpienia, a właściwie o brak samej
zdolności do niego. Człowiek staje się
w jakiś niemal absolutny sposób zbęd−
ny na świecie, ponieważ nikomu nie jest
potrzebne jego serce – czyste i zimne
zarazem, nietłukące, niedostępne, nie−
przejednane, bezużyteczne.
A kimże jest człowiek bez serca? Kim
człowiek z kamieniem, zamiast niego?
Ten typ samotności uniemożliwia ja−
kikolwiek rozwój duchowy, gdyż nie
pozwala na przeżywanie więzi (łac. re−
ligio) z bliźnim i z samym Bogiem. Je−
śli serce stwardnieje, relacje z ludźmi
staną się bezosobowe. Człowiek do−
świadczy samotności, która będzie
doskwierać, ale to nie serce boli, skoro
– jak się wydaje – w ogóle on go nie
ma. Przeżywa samotność urzędnika
czy funkcjonariusza, który może być na−
wet bardzo przyzwoitym człowiekiem,
pracującym sumiennie od rana do wie−
czora, ale zarazem całym sobą sprze−
ciwia się woli Boga, pragnącego, aby−
śmy mieli serce z ciała (por. Ez 36,26).
Pan stworzył przecież człowieka jako
istotę obdarzoną uczuciami i chce, by
doznawał on wewnętrznych poruszeń,
aby jego serce żyło.

Adwent to czas ocalania rzeczy
najcenniejszych, których nie
 warto stracić w zalewie byleja−

kości. Twoje rozbiegane życie doma−
ga się odnalezienia tego, co najważ−
niejsze. Przypomnienia, że „teraz na−
deszła dla was godzina powstania

ze snu”. Potrzebujesz czasu na ro−
zeznanie woli Boga, wycofanie się ze
ślepych uliczek niepotrzebnych za−
angażowań, odnalezienie własnego
rytmu, by w wewnętrznym pokoju
budować swoją arkę, mimo szy−
derstw i niezrozumienia, wbrew po−
kusom lenistwa i zniechęcenia oraz
poczuciu bezsensu.
Obudź się! Spróbuj przeżywać każdy
dzień w taki sposób, abyś zapamiętał
z niego spotkanie z człowiekiem, prze−
czytaną lekturę, usłyszaną historię. Po−
staraj się, by Twoja praca była darem
dla ludzi, których kochasz. Pozwól każ−
dego dnia zalśnić chwili, dla której war−
to było zacząć ten dzień.
Obudź się! Jeśli tego nie zrobisz, bę−
dziesz patrzył na poranione palce,
przez które przeciekło Ci życie. Prze−
stań chwytać złudzenia, budować
zamki na piasku i gonić za fatamor−
ganą, którą tylko Ty widzisz. Porzuć
wystygłe wspomnienia i jałowe
oczekiwanie, że jutro wszystko się
odmieni. Nadzieja na Twoje szczęście
tkwi w teraźniejszości!
Obudź się! Nie trać czasu na rzeczy, po
których powtarzasz mantrę: „Po jaką
cholerę... obejrzałem ten film, posze−
dłem do tego baru, skręciłem z prostej
drogi, władowałem się w tę sytuację,
podtrzymuję tę znajomość? Czy to
musiało się stać?”.
Obudź się! Wyprowadź ciemności
z Twego serca, by mogło zamieszkać
w nim światło. Przekuwaj miecze, któ−
rymi zbroiłeś się przeciwko temu, z kim
dzielisz ziemię, pracę, pokój, łoże albo
życie, abyś lemieszami mógł zaorać
pole waszej walki. Przekuwaj włócznie,
którymi chciałeś ugodzić przeciwnika,
na sierp, którym ścinał będziesz doj−
rzałe kłosy chwil wartych zachowania
na wieczność!
Obudź się! Nie daj się zwieść tym, któ−
rzy twierdzą, że stawianie łodzi na su−
chej ziemi jest stratą czasu i nie ule−
gaj głosowi, który Ci mówi, że pragnie−
nie ocalenia to emocja niegodna
dojrzałego człowieka.
Przebudzenia Ci życzę.

Ks. JÓZEF MULARZ
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100 km kanalizacji
– Skonstruowanie budżetu, odpowiada−
jącego realnej sytuacji finansowej Gmi−
ny, nigdy nie było łatwe – mówi burmistrz
Jan Musiał. – W porównaniu z ubiegły−
mi latami, rok 2005, a także i następny
charakteryzował się będzie znacznie
większymi wydatkami, przeznaczonymi
na realizację Programu Rozwoju Gospo−
darczego Gminy, realizowanego w ramach
funduszu PHARE 2002. Przypomnijmy,
że łączna wartość III−etapowego projek−
tu przekracza 40 mln zł, a udział środ−
ków własnych gminy to ok. 25 mln zł.
Gros tego współfinansowania przypadnie
na najbliższy rok i wyniesie ok. 20 mln
zł. Według projektowanego budżetu, na−
kłady na wszystkie inwestycje w 2005
roku, łącznie z środkami unijnymi, wy−
niosą ponad 36 mln zł.
Warto przypomnieć, że w ramach progra−
mu PHARE, na realizację którego udało
się Brzesku pozyskać rekordowo wyso−
kie dotacje – ponad 30 mln zł, w ciągu
najbliższych dwóch lat zostanie skanali−
zowany ponad 100−kilumetrowy odcinek
na terenie miasta i dużej części sołectw:
Okocimia, Jasienia−Pomianowej, Woko−
wic, północnej strony Jadownik, Placu
Kupieckiego i Pomianowskiego Stoku

Prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzesko w 2005 roku dobiegły
końca. Teraz stanie się ona przedmiotem analizy poszczególnych komisji
merytorycznych, a następnie obrad na sesji Rady Miejskiej, która najprawdopodobniej
jeszcze w tym roku, będzie głosować nad jej ostatecznym kształtem.

oraz osiedli – Zielonka, Solskiego, Kołłą−
taja, ulic Głowackiego, Kościuszki, Mic−
kiewicza, Piłsudskiego.
– Te inwestycji dla naszej Gminy mają
wręcz historyczne znaczenie – podkreśla
burmistrz. – Oczywiście, nie moglibyśmy
o nich nawet pomyśleć bez pozyskania
ogromnych środków z funduszy unijnych.
Przytrafiła się niepowtarzalna szansa,
którą koniecznie trzeba wykorzystać,
nawet za cenę odłożenia na późniejszy
termin realizacji innych mniej ważnych
zadań – przekonuje Jan Musiał.

Długa lista beneficjentów
Mimo to, z projektu uchwały budżetowej
na przyszły rok nie zostały wykreślone na−
stępujące zadania: budowa sali gimna−
stycznej i remont Szkoły Podstawowej
w Jasieniu, modernizacja dachu i instala−
cja stacji trafo dla Krytej Pływalni, wyko−
nanie 7−mieszkaniowego budynku socjal−
nego przy ul. Cegielnianej, dokończenie
wodociągu w Buczu, instalacja sygnaliza−
cji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Solskie−
go, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskie−
go oraz przebudowa skrzyżowania ulic Bro−
warna, Mickiewicza, Pomianowskiej
i Placu Kupieckiego, termomodernizacja
budynku Publicznego Gimnazjum nr 1.

Projekt budżetu Gminy Brzesko na 2005 r.
Dochody –          51.773.698 zł
Wydatki –          64.809.970 zł

Na co pójdą pieniądze?
* Koszty inwestycji – ok. 34 mln zł
   (w tym udział własny Gminy – 16.028.254)
* Utrzymanie 14 szkół i 9 przedszkoli –

24.704.017 zł
* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –

 6.091.248 zł

Dotacje do jednostek organizacyjnych
* Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzesku – 730.000 zł
* Miejski Ośrodek Kultury – 710.000 zł
* Kryta Pływalnia – 700.000 zł
* Jadłodajnia –   40.000 zł
* Kluby i stowarzyszenia sportowe – 260.000 zł
* MPK (dopłata do udziałów) –  640.000 zł
* Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych –

90.000 zł
* Na program profilaktyki i rozwiązań proble−
mów alkoholowych – 226.000 zł
* Inne niepubliczne jednostki oświatowe –

 735.000 zł

Permanentny

 dylemat

Plan przyszłorocznych zadań obejmuje tak−
że wykonanie instalacji oświetlenia ulicz−
nego, dotację do budowy strzelnicy policyj−
nej, stworzenie kolejnych chodników oraz
wymianę nakładek na najbardziej znisz−
czonych drogach gminnych, jak również wy−
budowanie krótkiego odcinka ulicy Matej−
ki. Natomiast na liście dotowanych placó−
wek znalazły się m.in: Kryta Pływalnia,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz−
na w Brzesku, MOK, Miejski Ośrodek Po−
mocy Społecznej, Publiczne Przedszkole In−
tegracyjne, Niepubliczne Gimnazjum Ka−
tolickie, Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne, 14 klubów sportowych,
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, ho−
stel, jadłodajnia, placówki oświatowe, któ−
re prowadzą akcję dożywiania dzieci.

Sporo na oświatę
Projekt budżetu zakłada, że spora część
przyszłorocznych wydatków zostanie prze−
znaczona na zadania oświatowe, które –
obok proekologicznych inwestycji – nale−
żą do priorytetowych przedsięwzięć. Do
tego rodzaju subwencji dla 14 placówek
szkolnych i 9 przedszkoli Gmina musi
dołożyć prawie 9 mln, choć potrzeby są
znacznie większe. To ponad połowa
wszystkich bieżących wydatków Gminy.
– Oczywiście, chciałoby się zrobić o wiele
więcej, ale przypomina się stare przysło−
wie o krawcu, który tak kraje, jak mu ma−
terii staje – mówi burmistrz Musiał. –
Większe o około 1,5 mln dochody Gminy,
tylko w niewielkiej części są w stanie sfi−
nansować ambitne, aczkolwiek bardzo
kosztowne zadania.        LAM

Budżet w 2004 r. (w toku realizacji)
Planowane dochody –           ok. 50 mln zł
Planowane wydatki –           ok. 51 mln zł

Budżet w 2003 r.
Dochody –            46, 9 mln zł
Wydatki –            48, 3 mln zł
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OSIEM DRÓG wyremontowano
w tym roku w powiecie brzeskim.
Solidną podbudowę i nową na−
wierzchnię otrzymały trzy trasy:
Sterkowiec – Wokowice, Łoniowa
– Biesiadki oraz Tymowa – Iwko−
wa. Remonty dróg kosztowały
łącznie 2,8 miliona złotych. Poło−
wę pieniędzy powiat otrzymał
z programu SAPARD.

OSIEDLOWI PIRACI drogowi
miejcie się na baczności! Władze
Brzeska wypowiedziały wam woj−
nę! Na czterech ulicach: Piastow−
skiej, Osiedlowej, Czarnowiejskiej
i Wiejskiej zostaną ustawione
progi zwalniające. Nie będzie to,
niestety, tania batalia, bo koszt
jednej inwestycji to ok. 3 tys. zł,
a zaplanowano stworzenie ok. 10,
spowalniających samochody, prze−
szkód. – Takie działania są ko−
nieczne, bo na wyremontowanych
osiedlowych ulicach nie brakuje
amatorów szybkiej jazdy – tłu−
maczy sekretarz Gminy Bogusław
Babicz. Progi mają być ustawio−
ne jeszcze w tym roku.

BRZESCY POLICJANCI będą
strzelali w mieście. Bynajmniej
nie zamieni się ono w plan ame−
rykańskiego filmu, w którym funk−
cjonariusze grają główne role.
Właśnie ruszyła budowa nowo−
czesnej strzelnicy przy Komendzie
Powiatowej. Do tej pory stróże
prawa swoje umiejętności dosko−
nalili w Krakowie. Ze strzelnicy
będą mogły korzystać także oso−
by posiadające zezwolenie na broń
oraz zrzeszone w kołach Ligi Obro−
ny Kraju. Zaplanowano wyposa−
żenie obiektu w nowoczesne, ru−
chome tarcze, wygłuszone ściany
i wygodne zaplecze. Jego koszt
przewidziano na 700 tysięcy zło−
tych. Pieniądze przekazały miej−
scowe samorządy, Komenda Wo−
jewódzka Policji i Fundacja
„Zdrowie”.

BLISKO 50 OSÓB z najuboż−
szych brzeskich rodzin udało się
na pielgrzymkę do Częstochowy.
Zorganizował ją Caritas, działa−
jący przy parafii św. Jakuba
w Brzesku. Pomysł zrodził się kil−
ka lat temu. Wolontariusze nie
chcą się ograniczać jedynie do po−
mocy materialnej, ale także dbać
o rozwój duchowy potrzebujących.

W przyszłym roku właściciele grun−
tów, na których prowadzony jest han−
del detaliczny (w przypadku po−
wierzchni użytkowej powyżej 1000
metrów kwadratowych) za każdy metr
zapłacą 0,66 złotego. To o 3 grosze
więcej niż w tym roku. Stawka dla
pozostałych wzrośnie o grosz, do 0,52
zł. Bez zmian – na poziomie 3,46 zł
za hektar – pozostał podatek od grun−
tu zajętego pod jeziora, zbiorniki re−
tencyjne lub elektrownie wodne.
Bez większych podwyżek obyło się tak−
że w przypadku podatku od budynków.
Opłata za metr kwadratowy po−
wierzchni użytkowej obiektu mieszkal−
nego wyniesie 0,37 zł, czyli o 2 grosze
więcej niż w bieżącym roku. O ponad
50 gr (17,98 zł) wzrosła stawka za
metr kwadratowy powierzchni budyn−
ków, zajętych na handel detaliczny, je−
śli są one większe niż 1000 metrów
kwadratowych.
Radni postanowili nie zmieniać wyso−
kości opłat od środków transportowych
i podatków od posiadania psów (16 zło−
tych rocznie za jednego czworonoga).
Radni, na wniosek Krzysztofa Ojczy−
ka i Józefa Kubasa, nie przyjęli pro−
pozycji burmistrza, aby podnieść tę
opłatę o „złotówkę”.
W przyszłym roku o 2 złote wzrosła
opłata administracyjna. Stawka 42 zło−
tych dotyczyć będzie m.in. wydawania
wypisu i wyrysu ze studium uwarun−
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brzesko.
Podczas tego samego posiedzenia rad−
ni zatwierdzili zmiany w tegorocznym
budżecie gminy. Najwięcej emocji
wzbudziła 53−tysięczna dotacja dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni−
kacyjnego. Prezes spółki, Krzysztof
Gawor, wyjaśnił, że pieniądze te zo−
staną przeznaczone na spłatę zobowią−
zań z poprzednich lat.

Honorowy, zasłużony...
Po kilku miesiącach dyskusji pod ob−
rady trafił w końcu projekt zmian w za−
sadach i trybie nadawania tytułów „Ho−
norowy Obywatel Miasta Brzeska”

Podatkowe grosze

Wysokość przyszłorocznych stawek podatków lokalnych w gminie wzrośnie
o najwyżej kilka groszy, a część pozostanie na niezmienionym poziomie. To
najważniejsze decyzje podjęte przez radnych 2 grudnia podczas sesji Rady
Miejskiej, która w związku z prowadzonym remontem sali obrad w gmachu
urzędu, odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury.

i „Zasłużony dla Miasta Brzeska”. We−
dług nowelizacji, kandydatury opinio−
wać będzie kapituła, składająca się
z przedstawicieli Komisji Prawa, Po−
rządku Publicznego i Promocji, prze−
wodniczących pozostałych komisji oraz
Sekretarza Gminy. Nie zdecydowano
się na propozycję powiększenia składu
o sołtysów i przewodniczących rad osie−
dlowych, o co upominał się radny Oj−
czyk. Kandydatów do honorowych ty−
tułów mogą zgłaszać: burmistrz Brze−
ska, kluby radnych, komisje RM,
zarządy osiedli, rady sołeckie, stowa−
rzyszenia, fundacje lub instytucje oraz
sami mieszkańcy, jeśli zbiorą co naj−
mniej sto podpisów pod wnioskiem.

Solidarni
Nie wzbudziła sprzeciwu rezolucja
o solidarności z narodem Ukrainy,
którą przedstawiła radna Janina
Drużkowska−Cader. W nocie, która
zostanie przesłana do konsula gene−
ralnego Ukrainy w Polsce, podkreślo−
no, że każde społeczeństwo ma pra−
wo do wolnego wyboru władz pań−
stwowych. Potępiono udowodnione
przypadki fałszerstw.
W trakcie sesji radni zajęli się także
problemem uzależnień. Sprecyzowali
Gminny Program Profilaktyki i Roz−
wiązywania Problemów Alkoholowych.
Założono w nim między innymi: zwięk−
szenie dostępności pomocy terapeu−
tycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza−
leżnionych od alkoholu. Duży nacisk
położony zostanie ponadto na udzie−
lanie pomocy psychospołecznej i praw−
nej rodzinom, w których występują pro−
blemy alkoholizmu. Oczekiwana jest
również profilaktyczna działalność in−
formacyjna i edukacyjna w tym zakre−
sie oraz w dziedzinie narkomanii
wśród dzieci i młodzieży.
Ustalono także plan pracy Komisji Re−
wizyjnej oraz Statut Związku Międzyg−
minnego ds. Wodociągów i Kanalizacji.
Uchwalono nazwę ulicy Oświecenia,
znajdującej się na osiedlu Słotwina.

ŁUKASZ WRONA



7

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYgrudzień 2004 W BRZESKU I OKOLICY

PIERWSZY W POWIECIE brze−
skim przypadek groźnej choroby
zwierząt. Pochodząca z gospodar−
stwa w Tworkowej krowa była
zarażona BSE, czyli gąbczastym
zwyrodnieniem mózgu. Chorobę
potwierdziły specjalistyczne bada−
nia Państwowego Instytutu We−
terynarii w Puławach. Powiatowy
Inspektor Weterynaryjny wydał
nakaz zabicia pozostałych zwie−
rząt w gospodarstwie. Dr Wacław
Czaja, powiatowy Inspektor We−
terynaryjny, zapewnia, że żadne
mięso z tego miejsca nie dostało
się do obrotu handlowego.

NAUKA W STERKOWCU za−
miast w Wokowicach – taką pro−
pozycję przedstawiły władze Brze−
ska, argumentując ją małą liczbą
dzieci w szkole w Wokowicach oraz
szukaniem oszczędności. Na zebra−
niu, które obyło się w Wokowicach,
zaproponowano rodzicom dowoże−
nie uczniów z klas od czwartej do
szóstej do Sterkowca. Pomysł ten
nie znalazł aprobaty. Niebawem
dojdzie do kolejnej konsultacji
z mieszkańcami sołectwa.

BEZDOMNE PSY I KOTY są
prawdziwą plagą brzeskich ulic.
Tylko w tym roku pracownicy
Brzeskich Zakładów Komunal−
nych schwytali ponad 40 wałę−
sających się czworonogów i umie−
ścili je w schronisku dla zwierząt.
Na jego utrzymanie, do zaplano−
wanych w budżecie na ten rok 8
tys. zł, trzeba było dołożyć dodat−
kowe 5 tys.

W JAKICH WARUNKACH po−
dejmować decyzje istotne dla
mieszkańców gminy? Na pewno
nie tam, gdzie jest zimno, ciem−
no, a ściany nie były malowane od
kilku lat. W brzeskim magistra−
cie właśnie rozpoczął się remont
sali obrad. Okna zostaną wymie−
nione na bardziej energooszczęd−
ne, a parkiet i ściany odświeżone.
Pomieszczenie zyska nowe oświe−
tlenie. Remont sali ma zakończyć
się do końca roku.

O 330 TYS. ZŁ WIĘCEJ dosta−
nie brzeski szpital od Narodowe−
go Funduszu Zdrowia. Pieniądze
te przeznaczono na przyjęcie do−
datkowych pacjentów na poszcze−
gólne oddziały.

17 i 29 LISTOPADA w Urzędzie Miej−
skim w Brzesku zostały podpisane umo−
wy z przedstawicielem głównego wyko−
nawcy prac, związanych z realizacją II i III
etapów Programu Rozwoju Gospodarcze−
go Gminy Brzesko, prowadzonego w ra−
mach Programu PHARE 2002. W imie−
niu UM umowy sygnował burmistrz Jan
Musiał, natomiast z ramienia konsor−
cjum WOLIMEX S.A. i INSBUD S.A.,
które wygrało przetarg na realizację obu
etapów projektów projektu, prezes Eu−
geniusz Wojak.

Dozbrajania stoku ciąg dalszy

I ETAP PROJEKTU
Wartość kontraktu: 3.774 889,02 euro
Udział środków UE: 2.819 913,95 euro
Zakres prac: 45 km sieci kanalizacyjnej, przepompownia, budowa 0,5 km drogi dojazdowej,
modernizacja 5 km dróg lokalnych
Miejsce prac: Okocim, Jasień Pomianowa, Brzesko (os. Zielonka, Plac Kupiecki, Pomianowski
Stok, ul. Mickiewicza)
Czas realizacji: 2003−2005

II ETAP PROJEKTU
Wartość kontraktu: 1.018 282,19 euro
Udział środków UE: 601 086,05 euro
Zakres prac: 14,6 km sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Miejsce prac: 34 ha na Pomianowskim Stoku w Brzesku, przeznaczonych pod działalność
usługową, handlową, rzemiosło i działki budowlane.
Czas realizacji: 2004−2005

III ETAP PROJEKTU
Wartość kontraktu: 4.458 481,46 euro
Udział środków UE: 2,447 500,00 euro
Zakres prac: 42,94 km kanalizacji deszczowej i ściekowej, 7 przepompowni, 2,5 km sieci
wodociągowej, modernizacja 30 tys. m kw nakładek dróg lokalnych.
Miejsce prac: Brzesko (ulice: Kościuszki, Głowackiego, Piłsudskiego, Starowiejska; osiedla:
Słotwina, Solskiego, Kołłątaja), płn. Część Jadownik, Wokowice.
Czas realizacji: 2004−2005

Umowa przewiduje kompleksową kana−
lizację odcinka długości ponad 115 km,
znajdującego się w obrębie Pomianow−
skiego Stoku. Wartość prac zamknie się
kwotą ponad 5,5 mln euro.
Limanowski WOLIMEX i tarnowski IN−
SBUD sprawdziły się już przy wykona−
niu pierwszego etapu projektu. Prezes
WOLIMEX−u zapowiada utrzymanie
wysokich standardów jakości oraz termi−
nową realizację robót. Postęp prac uza−
leżniony jest jedynie od przychylności aury.

Za moment burmistrz Jan Musia³ i prezes Eugeniusz Wojak parafuj¹ umowê.      Fot. M. Latasiewicz
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O tym, że brzeski przewoźnik ma pro−
blemy finansowe, wiadomo od dawna.
Coroczne dotacje z budżetu miasta po−
zwalają na funkcjonowanie spółki, jed−
nak nie rozwiązują wszystkich proble−
mów ekonomicznych. Ostatnio zlikwido−
wano część nierentownych kursów,
jednak nadal w rachunku zysków i strat
przedsiębiorstwa pojawia się wynik
ujemny. Dlaczego tak się dzieje?

Trudna konkurencja
– MPK musi walczyć z konkurencją ze stro−
ny prywatnych przewoźników, którzy obie−
rają mu pasażerów. Właściciele busów
wybierają tylko rentowne linie, a my mu−
simy obsługiwać także te, które przyno−
szą straty. Poza tym coraz więcej osób po−
siada samochody i raczej nie korzysta ze
zbiorowej komunikacji. W naszych auto−
busach jeżdżą przede wszystkim emeryci
oraz uczniowie, korzystający z ulg na prze−
jazd – wyjaśnia burmistrz Jan Musiał.
Gołym okiem widać, że wielu pasażerów
chętniej wybiera prywatnych przewoźni−
ków niż autobusy MPK. – Gdy jadę do
szpitala, wybieram prywatną linię, choć
płacę więcej za bilet niż w MPK. Po pro−
stu busy kursują częściej, co 10 minut.
Natomiast na autobus czasami musia−
łabym czekać nawet pół godziny. Często
się zdarza, że wandale niszczą rozkłady
jazdy i nie wiem, kiedy przyjedzie naj−
bliższy autobus – mówi Magda, pracow−
nica brzeskiej lecznicy.
Ale są i tacy, którzy nie wyobrażają so−
bie podróżowania innymi środkami. –
Jestem emerytem i oszczędzam każdy
grosz. W miejskiej komunikacji mam ulgi,
a w prywatnej nie ma o nich mowy. Nie
wyobrażam sobie likwidacji takich połą−
czeń. Faktem jest, że muszę czasami
godzinę wcześniej jechać na umówione
spotkanie, ale mam czas i mi to nie prze−

Dokąd zmierza MPK?

Problemy finansowe Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Brzesku sprawiły, że włodarze
miasta zaczęli intensywnie szukać
sposobów ratowania tej spółki.
Jednym z nich może być połączenie
z Brzeskimi Zakładami Komunalnymi.
Pozostaje jednak pytanie, czy fuzja
nie pogrąży obu przedsiębiorstw?
Sprawa była już przedmiotem
dyskusji z pracownikami MPK.
Wkrótce zajmą się nią radni.

szkadza – mówi inny mój rozmówca, pan
Władysław Baran.
Żaden z pytanych przeze mnie prywat−
nych przewoźników nie chciał się wypo−
wiadać na temat swojej działalności.
Nietrudno jednak zauważyć, że są oni
bardzo mobilni. Natomiast MPK boryka
się z problemem starego taboru autobu−
sowego. – Gminy nie stać na wymianę
wszystkich autobusów, np. na mniejsze,
bardziej ekonomiczne. W ciągu kilku
ostatnich lat zakupiliśmy jeden nowy
pojazd, a kilka zostało wyremontowanych.
Jednak, jak na razie, jest to kropla w mo−
rzu potrzeb – przyznaje burmistrz.

Ratunek w fuzji?
W zakresie kompetencji samorządów leży
organizowanie komunikacji zbiorowej. –
Wiąże się to z kosztami, jakie miasto
musi ponieść na wyrównanie różnicy ceny
między biletem ulgowym a normalnym.
Istotne jest, by te dotacje nie rosły z roku
na rok, ponieważ Gmina ma także wiele
innych zadań – dodaje burmistrz Musiał.
Wspólne spotkanie władz z kierownic−
twem i pracownikami MPK poświęcone
było przyszłości spółki. Samorządowcy
zapewniają, że nikt nie chce jej likwido−
wać. W trakcie zebrania poddano kilka
pomysłów zaradzenia trudnej sytuacji.
Najbardziej realnym wydaje się połącze−
nie MPK z inną spółką gminną – Brze−
skimi Zakładami Komunalnymi. – Ta−
kie rozwiązanie na pewno zredukuje kosz−
ty funkcjonowania przedsiębiorstwa,
jednak z pewnością nie obejdzie się bez
zwolnień – przestrzega prezes MPK
Krzysztof Gawor. – Spółka na razie nie
wypracowała konkretnej recepty na wyj−
ście z impasu, ale pracownicy sami za−
deklarowali, że wskażą, gdzie należy szu−
kać oszczędności. Takie działania mają
uchronić MPK przed połączeniem z BZK.

Na pewno wraz z władzami Gminy każ−
dą propozycję wnikliwie rozpatrzymy –
zapewnia prezes Gawor.
Redukcji etatów najbardziej boją się pra−
cownicy. Oczywiście, zdają sobie sprawę
z trudnej sytuacji MPK, ale każdy chciał−
by zachować miejsce zatrudnienia. – Na
pewno część osób z obsługi musi być zwol−
niona. To najtrudniejsza decyzja, bo wia−
domo, że chcielibyśmy, aby nikt nie stra−
cił pracy – mówi Stanisław Waśniow−
ski, szef zakładowej „Solidarności”.

By pacjent nie pogrążył lekarza
Jeśli jednak miałoby dojść do połączenia
wspomnianych spółek, to pojawi się na−
tychmiast pytanie, czy reanimacja pacjen−
ta, jakim jest MPK, nie pogrąży też le−
karza, czyli BZK? – Brzeskie Zakłady
Komunalne są w dobrej kondycji finan−
sowej, więc fuzja nie powinna im zaszko−
dzić. Rzecz jasna, że przed ewentualnym
połączeniem obu spółek trzeba wypraco−
wać dokładną koncepcję organizacji całej
firmy – uspokaja Jan Musiał.
Szefostwo BZK raczej za uzdrowiciela się
nie uważa. Jednak widzi możliwość ob−
sługiwania zbiorowej komunikacji w Brze−
sku. – To dopiero wstępna propozycja fu−
zji, więc trudno dzisiaj prognozować, na
jakich zasadach będzie funkcjonowała
nowa spółka. Na pewno miasto nadal
będzie musiało dotować nierentowne po−
łączenia. Jednak trzeba będzie opracować
taki program, który pozwoli przyciągnąć
więcej pasażerów do miejskich autobusów.
Czy jednak nasza spółka zdoła uratować
MPK? – zastanawia się prezes BZK.
Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich
miesiącach problem funkcjonowania MPK
jest najtrudniejszy. Stanie się on przed−
miotem debat komisji oraz dyskusji pod−
czas sesji Rady Miejskiej. By nie pogłę−
biać regresu, decyzje muszą być podjęte
jak najszybciej. Niewykluczone więc, że
przyszłość spółki zostanie rozstrzygnię−
ta jeszcze w tym roku.

ŁUKASZ WRONA
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MIESZKAŃCY OSIEDLA Bro−
warna protestują przeciwko pro−
ponowanym rozwiązaniom prze−
budowy skrzyżowania łączącego ich
ulicę z drogą wojewódzką Brzesko
– Nowy Sącz. Od dawna narzeka−
ją na hałas powodowany przez tiry
dojeżdżające do pobliskiego browa−
ru. Teraz, gdy zaproponowano prze−
budowę krzyżówki, obawiają się
jeszcze większych uciążliwości.
Browar nie kwestionuje, że cięża−
rówki mogą być uciążliwe dla
mieszkańców, dlatego w części blo−
ków wymienił okna. Ale nie
wszystkich to usatysfakcjonowało.
– Pozwoliło to zniwelować hałas
w mieszkaniach, jednak drgań to
nie zlikwidowało – tłumaczy Jadwi−
ga Kramer, przewodnicząca osiedla.
Potrzeba modernizacji skrzyżowa−
nia jest oczywista. Łączy ono kil−
ka bardzo ruchliwych dróg. Tiry,
aby wyjechać na drogę wojewódz−
ką, muszą teraz wykonywać nie−
bezpieczne dla innych kierowców
manewry. Jednak największe oba−
wy budzi poszerzenie części ul.
Browarnej tuż przed samym skrzy−
żowaniem. – W rezultacie samo−
chody będą przejeżdżały tuż pod
naszymi oknami – mówi jeden
z mieszkańców.
Przebudowa skrzyżowania przy ul.
Browarnej ma być finansowana
ze środków Zarządu Dróg Woje−
wódzkich w ramach modernizacji
trasy Brzesko – Nowy Sącz. Bur−
mistrz Jan Musiał obiecał kon−
sultacje z projektantami w spra−
wie skorygowania przebudowy
skrzyżowania. – Jeśli będzie to
możliwe i zgodne ze sztuka bu−
dowlaną, będę zabiegał, aby prze−
budowane skrzyżowanie było jak
najmniej uciążliwe dla mieszkań−
ców – zapewniał burmistrz pod−
czas osiedlowego zebrania. (Ł)

Sensacyjne odkrycie w Szczepanowie

NIEZWYKŁEGO ODKRYCIA dokona−
li w sanktuarium w Szczepanowie kon−
serwatorzy zabytków. W jednej z kaplic
pod warstwami tynków odnaleziono dwa
gotyckie portale oraz pochodzące z tego
okresu sklepienie. Udało się też odsłonić
fragmenty średniowiecznej polichromii.
Niewykluczone, że szczepanowski kościół

DZIĘKI STARANIOM Stowarzyszenia
na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapo−
biegania Patologiom Społecznym „Pomoc−
na Dłoń” do placówek w brzeskiej gmi−
nie trafiła kolejna partia żywności. Ak−
cja, prowadzona przez Stowarzyszenie
z Gnojnika i Powiatowe Centrum Pomo−
cy Rodzinie oraz wspierana przez Bank

kryje jeszcze wiele tajemnic. Dlatego za−
planowano dalsze prace badawcze.
Ufundowana przez Jana Długosza świą−
tynia w Szczepanowie, pochodzi z XV w.
W latach 20. ubiegłego stulecia do zabyt−
kowej części dobudowano drugi kościół.
Tym samym średniowieczna świątynia sta−
ła się niejako nawą boczną. W tymże okre−

sie najprawdopodobniej
dokonano zmian w wy−
stroju z okresu długoszo−
wego. Kościół był także
mocno zniszczony pod−
czas I wojny światowej.
– Dokonane odkrycie jest
unikatowe, ponieważ na
terenie Małopolski nie−
wiele zachowało się
obiektów z tego okresu –
mówi konserwator dzieł
sztuki Andrzej Tekie−
lak (na zdjęciu), zapowia−
dając prowadzenie dal−
szych prac badawczych.
Mają one objąć przede
wszystkim prezbiterium.

Dary „Pomocnej Dłoni”

Drgania
na skrzyżowaniu

Żywności, obejmuje cztery gminy w powie−
cie brzeskim (Brzesko, Dębno, Gnojnik,
Iwkowa). Łącznie przekazano blisko 20
ton produktów żywnościowych, głównie
ryżu, mleka w proszku i makaronu. Z li−
stopadowej partii darów, pochodzących
z Francji i Włoch, skorzystał brzeski
szpital oraz placówki szkolne w Porębie

Spytkowskiej i Szcze−
panowie.
Stowarzyszenie „Pomoc−
na Dłoń” oraz PCPR,
oprócz kontynuowania
tego rodzaju pomocy dla
m.in. przedszkoli
i szkół, prowadzących
stołówki, domów pomo−
cy społecznej oraz brze−
skiego szpitala, wspo−
maga także rodziny,
znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej.
Około 150 z nich otrzy−
ma paczki świąteczne.

JEST NADZIEJA, że na skrzyżowaniu ulic Solskiego, Starowiejskiej i Legionów
Piłsudskiego w Brzesku nie dojdzie już do żadnej tragedii. Zdaniem kierowców, jest
to najniebezpieczniejsza krzyżówka w mieście. Nic dziwnego więc, że jeszcze w listo−
padzie przystąpiono do jej przebudowy. Pojawi tam sygnalizacja świetlna. Remont
ma kosztować 300 tysięcy złotych. Sfinansują go samorządy gminy i powiatu oraz
Wojewódzki Zarząd Dróg.

Ślady odnalezionej historii...
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 – Liczba choinek mogłaby być o wiele więk−
sza, ale nie ma chętnych na zakup ściętych
drzewek – twierdzi Zdzisław Kamiński,
nadzorujący brzeskie Nadleśnictwo.
Na pewno powodem malejącego zainte−
resowania nie są ceny. Półtorametrowy
świerk z lasu kosztuje zaledwie 23 złote.
Jednak brzeszczanie chętniej wybierają
kilkakrotnie droższe, sztuczne choinki, co
można tłumaczyć łatwością ich utrzyma−
nia w ciepłych pomieszczeniach oraz
możliwością wykorzystania przez kilka
lat. Nie przerażają wysokie ceny. Za
drzewko o oryginalnym zapachu czy wy−
posażone w specjalne podświetlenie trze−
ba zapłacić nawet kilkaset złotych.
– Mieszkam w bloku. Mała powierzchnia
mieszkania nie pozwala mi, abym spra−
wiła sobie żywą choinkę. Poza tym opa−
dające igły bardzo brudzą. Sztuczne, małe
drzewko zupełnie mi wystarcza – mówi
Monika, mieszkanka osiedla Ogrodowa.

200 żywych choinek

Wydawałoby się, że żywa choinka, przyniesiona w święta prosto z lasu, to
marzenie wielu rodzin. Choć bardzo prosto je zrealizować, to jednak liczba
amatorów tej tradycji zmniejsza się. W tym roku na Boże Narodzenie brzeskie
nadleśnictwo wytnie tylko 200 drzewek.

OD 1 GRUDNIA Kryta Pływalnia
w Brzesku wspólnie ze Stacją Krwiodaw−
stwa rozpoczęła akcję „Krew – życie dla
innych”. W jej ramach każda pełnoletnia
osoba, która odda swoją krew (450 ml)
będzie miała prawo do bezpłatnego pły−
wania przez godzinę. – Bilet wstępu na
pływalnię w założeniu ma umożliwić re−
generację organizmu oraz stanowić wy−
raz wdzięczności społeczności lokalnej
wobec krwiodawcy – mówi Jan Ware−
siak, dyr. Krytej Pływalni. – Akcja bę−
dzie prowadzona bezterminowo – ma
stanowić dodatkową zachętę do zainte−
resowania młodzieży z powiatu brzeskie−
go ideą honorowego krwiodawstwa.

Preferowanie plastikowych imitacji ma
też dobre strony, z których cieszą się le−
śnicy. – Skoro nie ma popytu na praw−
dziwe choinki, nie mamy problemów ze
złodziejami. W tym roku nielegalnie zo−
stały wycięte tylko trzy drzewka. Nato−
miast kiedyś mieliśmy do czynienia
z prawdziwą plagą. Z lasów znikało na−
wet po kilkaset drzewek – mówi nadle−
śniczy Kamiński.
Amatorzy żywych choinek należą do
mniejszości. Zmieniły się także ich gu−
sty. Rzadziej wybierają drzewka cięte,
skłaniając się ku zakupowi choinek w do−
nicach. Pod warunkiem odpowiedniego
podlewania i pielęgnacji mogą one zdo−
bić mieszkanie nawet przez kilka lat. Na
taki wybór pozwalają sobie zazwyczaj
właściciele domów z ogródkiem. Po świę−
tach mogą choinkę posadzić, a za rok
ponownie przenieść do wnętrza.

(wro)

TAKŻE W TYM ROKU Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku go−
ścił przedstawicieli szkół wyższych z tere−
nu Małopolski. Swoje propozycje przedsta−
wiło 14 uczelni – tak renomowane, jak
Uniwersytet Jagielloński, AGH, Politech−
nika Krakowska czy Akademia Ekonomicz−
na, jak i funkcjonująca dopiero pierwszy rok
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania
się z kierunkami kształcenia, specjalno−
ściami oraz zasadami rekrutacji,
uwzględniającymi nową maturą. Akcję
zorganizowała dyrekcja ZSP nr 1 w Brze−
sku wraz z pedagogiem szkolnym Ewą
Wolny−Dziurgot oraz wychowawcą świe−
tlicy szkolnej Małgorzatą Smoleń.

Z myślą o indeksach

Krwiodawcy na pływalni

W BRZESKU REAKTYWOWANO klub narciarski. Gru−
pa sympatyków białego szaleństwa nawiązała tym samym
do bogatych tradycji narciarstwa brzeskiego. Zresztą klub
nazwano po staremu – Okocimski Klub Narciarski. Został
opracowany statut, powołano zarząd i wybrano prezesa. Zo−
stał nim Kazimierz Brzyk. Oprócz niego do zarządu zo−

stali wybrani: Tomasz Twardowski i Stanisław Ropek
(zastępcy), Marzena Góra (sekretarz), Jacek Wilczyń−
ski (skarbnik). Oprócz celów sportowych, członkowie klubu
pragną organizować wyjazdy szkoleniowe oraz giełdy sprzętu
narciarskiego. Jedną z pierwszych imprez mają być zawo−
dy memoriałowe, upamiętniające wielkiego pasjonata bia−
łego szaleństwa, znakomitego sportowca i niezastąpione−
go znawcy sprzętu narciarskiego – Janusza Witowskiego.
Życzymy powodzenia.

Okocimski Klub Narciarski...

Dzieci także wolą ubierać sztuczną choinkę. Szczególnie, gdy można przy okazji dostać
łakocie. Choinkę ubierano ochoczo w delikatesach „Albert”. Fot. M. Kotfis



11

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYgrudzień 2004 WSPOMNIENIA

Do wielu z nas wciąż nie dociera wiado−
mość o śmierci naszego Przyjaciela Sta−
sia. Odszedł niespodziewanie, za wcze−
śnie, za szybko... Od 1990 roku kojarzo−
ny był z Urzędem Miejskim i faktycznie stanowił duszę tej
instytucji. Poznały Go setki, a może nawet tysiące osób, które
bardzo mile wspominają chwile spędzone w Jego towarzystwie.
Nagła śmierć do dziś nie pozwala się otrząsnąć, odnaleźć w no−
wej rzeczywistości, już bez Niego. Ci, którzy mieli szczęście po−
znać Go bliżej, dzisiaj tak wspominają: – Problemy dnia co−
dziennego błyskawicznie znikały, gdy tylko przychodziłam do pracy
i spotykałam na korytarzu Stasia. Jego optymizm i energia oraz
poczucie humoru nastrajały pozytywnie do ludzi oraz spraw, któ−
rych do rozwiązania zawsze było wiele. Służył swoją radą i po−
mocą. Bez żadnych skrupułów mogłam się do Niego zwrócić o po−
moc bądź opinie w nurtujących mnie sprawach. Wiem jedno –
jestem szczęśliwa, że miałam okazję poznać Stasia. Zarówno
w pracy, jak i poza nią, wspólnie spędzałam z Nim czas. Jest mi
bardzo smutno, że nie ma Go wśród nas. Pamiętam i nigdy Cię
nie zapomnę. Zawsze będzie w mojej pamięci.
Takich osobistych manifestów jest bez liku. Wiele osób wciąż
nie  potrafi rozmawiać o naszym Przyjacielu. To zbyt trudne.
Z wszystkimi był blisko. Dał się poznać jako wspaniały organi−
zator wycieczek, m.in. na Puchary Świata w Skokach Narciar−
skich do Zakopanego. To była prawdziwa dusza towarzystwa.
Miał wyjątkowo pozytywne podejście do życia.
W brzeskim magistracie Stasiu zajmował się sprawami obro−
ny cywilnej i zarządzania kryzysowego. Widział wiele ludzkich
tragedii, chociażby podczas powodzi w 1997 r. Wspólnie z inny−
mi urzędnikami wykonał morderczą pracę, by życie w mieście
przywrócić do normalności. Znali Go powodzianie, ratownicy,
służby biorące udział w akcji porządkowej, przedstawiciele za−
kładów pracy. Wszyscy z bólem przyjęli wiadomość o tragicznej
śmierci Stasia 22 października. To niesprawiedliwe...
Mieliśmy bardzo wiele szczęścia, że mogliśmy Go poznać i za−
znać jego dobroci...

Przyjaciele z Urzędu Miejskiego w Brzesku

Stasiu
Stanisław Przepiórka

(1969 – 2004)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 listopada 2004 r.
zmarł w wieku 36 lat nasz kolega

JANUSZ ZYDROŃ
Członek Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – Oddział w Brzesku

W zmarłym straciliśmy Kolegę

„Ci co odchodzą, wciąż z nami są
i żyją sobie obok nas.
Patrzą z miłością na nasze dni
Czasem się śmieją przez łzy....”

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia
Krakowska Kongregacja Kupiecka – Oddział w Brzesku

Chcę napisać kilka ciepłych słów na temat mojej ko−
leżanki ,,Dyrektorki” szkoły Podstawowej w Porębie
Spytkowskiej. Poznałam Ją w 1990 roku na uroczy−
stości, zorganizowanej dla nauczycieli i wychowaw−
ców, przechodzących na emeryturę. Byłam w tym cza−
sie radną, przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury
i Spraw Socjalnych, dlatego szczególnie zależało mi,
by w serdecznej i uroczystej atmosferze pożegnać na−
uczycieli naszej gminy, kończących pracę.

Elżbieta Gajda – wieloletni pedagog,
urodziła się 15 sierpnia 1935 roku
w Okocimiu, w rodzinie Putów: Wa−
lentego i Heleny z Białków. Po ukoń−
czeniu Szkoły Powszechnej w Okoci−
miu, podjęła naukę w Liceum Admi−
nistracyjno−Handlowym w Brzesku,
które ukończyła w 1953 roku. W tym
samym roku, 1 sierpnia, rozpoczęła
pracę pedagogiczną w Szkole Podsta−
wowej w Porębie Spytkowskiej, a od
początku lat 60. do przejścia na eme−
ryturę pełniła funkcję kierownika, a później dyrektora, tej
szkoły. W 1961 roku w Studium Nauczycielskim w Krako−
wie uzyskała kwalifikacje zawodowe do nauczania biolo−
gii, a w 1981 roku ukończyła Wyższe Studia Zawodowe
w zakresie pedagogiki opiekuńczej.
Była wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, angażowała
się w życie środowiska lokalnego, była radną, pełniła funkcję
społecznego kuratora dla nieletnich przy Sądzie Rejono−
wym w Brzesku, działała w Towarzystwie Wiedzy Powszech−
nej i Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Znana była z wielu
inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych, m.in. organizowała Izbę
Pamięci Narodowej, szkołę rolniczą i szkołę specjalną.
Po przejściu na emeryturę w 1990 roku wróciła do rodzin−
nego Okocimia. Za wieloletnią i nienaganną pracę pedago−
giczną otrzymała nagrody resortowe Kuratora oraz Mini−
stra Oświaty i Wychowania. Została odznaczona Złotą
Odznaką ZNP, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Me−
dalami 30 i 40−lecia PRL, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Po ciężkiej chorobie zmarła 17 sierpnia 2004 roku. Zosta−
ła pochowana w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Ko−
munalnym w Brzesku.
We wspomnieniach wychowanków i współpracowników po−
została jako wspaniały Człowiek i Wychowawca, wybitny
Nauczyciel, niepowtarzalna Osoba. Uczniowie wspomina−
ją Ją jako wymagającą, ale zarazem serdecznego i życzli−
wego Pedagoga. Nauczyciele, z którymi współpracowała, ce−
nili ją za kompetencje, organizację i takt pedagogiczny.
Uczyła ich, jak być Nauczycielem z powołania, a nie rze−
mieślnikiem. Wszystkie ważniejsze problemy, dotyczące
młodzieży i szkoły, zawsze rozwiązywała kolegialnie, z gro−
nem nauczycielskim. Długo pozostanie w pamięci miesz−
kańców Poręby Spytkowskiej, Okocimia i całej gminy.

Wspomnienia zebrała
Anna Kądziołka−Kukurowska

Elżbieta Gajda (1935−2004)
Pani Dyrektor
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Ostatnie dni października

Barbara KĄDZIOŁKA (lat 57, Brzesko)
Elżbieta CYGA (lat 51, Brzesko)
Julia BANIA (lat 87, Łysa Góra)
Kazimierz BIBRO (lat 71, Sterkowiec)
Irena BORUTA (lat 69, Bucze)

Listopad

Julian GRZEBIENIARZ (lat 89, Jadowniki)
Helena WAWRYKA (lat 88, Jadowniki)
Aniela PORWISZ (lat 81, Jasień)
Władysława OSUCH (lat 77, Sterkowiec)
Maria DOBRZAŃSKA (lat 76, Jasień)
Maria BACH (lat 75, Brzesko)
Ferdynand DUDA (lat 71, Jasień)
Kazimierz ZACHARA (lat 66, Mokrzyska)
Stefan GICALA (lat55, Brzesko)
Zygmunt BOROWIEC (lat 54, Jadowniki)
Jan TOMASZEK (lat 51, Brzesko)
Danuta FLASZ (lat 49, Bucze)
Jacek LIBERA (lat 43, Brzesko)
Monika WSZOŁEK (lat 19, Brzesko)
Franciszek KANIA (lat 64, Łysa Góra)
Katarzyna PAJĄK (lat 75, Wola Przemyk.)
Stefania DUDEK (lat 80, Złota)
Marek ŻUREK (lat 42, Łęki)
Stanisław FASULA (lat 81)
Franciszek BARAN (lat 73, Maszkienice)
Augustyn MRZYGŁÓD (lat 67, Niedźwiedza)
Jan BABICZ (lat 74, Wola Przemyk.)
Maria GAWEŁDA (lat 89, Iwkowa)
Mieczysław RACHWAŁ (lat 80, Krzeczów)
Barbara NIEMIEC (lat 81, Żerków)
Józef SKOKOŃ (lat 77, Maszkienice)
Mieczysław BANT (lat 66, Jodłówka)
Stanisław LUPA (lat 56, Brzesko)
Zofia OĆWIEJA (lat 87, Łopoń)
Józef SUCHAN (lat 73, Łoniowa)
Piotr HOŁYST (lat 64, Gnojnik)
Franciszek KSIĄŻEK (lat 77, Maszkienice)
Barbara PAJĄK (lat 78, Ispina)
Tadeusz ĆWIORO (lat 83, Poręba Spyt.)
Franciszek GURGUL (lat 80, Doły)
Władysław KAWA (lat 74, Bielcza)
Paweł OSMĘDA (lat 52, Brzesko)
Jolanta BANAŚ (lat 53, Brzesko)

ODESZLI

W LISTOPADZIE ODBYŁO się
w MOK−u szkolenie, poświęcone pra−
widłowemu wypełnianiu wniosków,
niezbędnych przy staraniu się o środ−
ki z Unii Europejskiej w ramach uru−
chomionego Sektorowego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uczest−
nicy dwudniowych spotkań zapoznali
się z działaniami, podejmowanymi
przez Agencję Restrukturyzacji i Mo−
dernizacji Rolnictwa oraz procedurą
składania wniosków. W czasie indywi−
dualnych konsultacji doradcy ze Sto−
warzyszenia Producentów i Doradców

Czysta gmina

ROZSTRZYGNIĘTO III ETAP kon−
kursu „Brzesko – czysta gmina”. W ry−
walizacji, trwającej od kwietnia do li−
stopada br., wzięło udział ponad 300
uczniów z 9 szkół podstawowych, dzia−
łających w gminie. W ramach części
praktycznej prowadzono zbiórkę m.in.
makulatury, puszek i butelek po napo−
jach, baterii i innych odpadów. Finał
nastąpił 3 listopada w MOK−u, gdzie
reprezentanci poszczególnych szkół
uczestniczyli w części teoretycznej kon−
kursu. Ostatecznie zwycięstwo przypa−

Jak zdobyć unijne pieniądze?

Kierownik Henryk Piela czuwa nad prawidłowością części teoretycznej konkursu.

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu BIM−u pomyłko−
wo zostały powtórzone nazwiska zmar−
łych osób. Za niezamierzone uchybienie
przepraszamy.

Redakcja

Rolnictwa oraz specjaliści z Małopol−
skiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze−
go wyjaśniali procedurę ubiegania się
o dofinansowanie. Warsztaty zapo−
czątkowały funkcjonowanie punktu
konsultacyjnego dla mieszkańców mia−
sta i gminy w siedzibie Ośrodka Do−
radztwa Rolniczego, gdzie na bieżąco
będzie można otrzymać niezbędne in−
formacje, dotyczące składanych przez
rolników wniosków. Program dofinan−
sowany jest ze środków Narodowego
Banku Polskiego w ramach Programu
Edukacji Ekonomicznej.

dło Publicznej Szkole Podstawowej nr
2 w Brzesku, która otrzymała nagrodę
pieniężną w wysokości 2000 zł. Na 2.
miejscu uplasowała się SP w Mokrzy−
skach, a na 3. – SP w Jasieniu. Wyróż−
nienia przyznano SP nr 3 w Brzesku
oraz SP nr 2 w Jadownikach.
Patronat nad konkursem objął bur−
mistrz Brzeska Jan Musiał, a mery−
toryczny i organizacyjny nadzór spra−
wował Henryk Piela, kierownik refe−
ratu GKiOŚ Urzędu Miejskiego
w Brzesku.
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ANDRZEJKI INTEGRACYJNE. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Ostoja” wraz z Małopolskim Związkiem Osób Niepełnosprawnych z Brze−
ska zorganizowało w Domu Ludowym w Jadownikach integracyjną zabawę
andrzejkową. W imprezie brało udział ponad 200 osób niepełnosprawnych
z powiatu brzeskiego oraz Bochni, Krakowa, Wieliczki, Nowego Sącza, Jor−
danowa. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorga−
nizowania bardzo udanej zabawy.



13

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYgrudzień 2004 W STAROSTWIE

W każdej gminie dyżurowali różni spe−
cjaliści. Szczegółowy harmonogram akcji
został opracowany po wstępnym rozezna−
niu, na jakich specjalistów istnieje zapo−
trzebowanie. W Brzesku porad udzielali
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,
jak również specjaliści w zakresie: neuro−
logii, kardiologii, reumatologii, okulistyki.

Zdrowie dla wszystkich

NA STRONIE internetowej Staro−
stwa Powiatowego w Brzesku
www.powiatbrzeski.pl można zoba−
czyć zrealizowany niedawno film pro−
mujący największe atrakcje Ziemi
Brzeskiej. Aby ułatwić jego „ściągnię−
cie”, film podzielono na 6 części. Kil−
kunastominutowy materiał ukazuje
turystyczne, gospodarcze, przyrodni−
cze i kulturalne walory powiatu.
Film został sfinansowany ze środków
Banku Światowego z Programu Ak−
tywizacji Obszarów Wiejskich. W ra−
mach projektu opracowano folder,
prezentujący kompleksową ofertę tu−
rystyczną powiatu. Obydwa przedsię−
wzięcia kosztowały 5 tys. dolarów.

STAROSTWO POWIATOWE w Brze−
sku powołało Środowiskowy Dom Samo−
pomocy dla 20−30 osób specjalnej troski.
Będzie on zlokalizowany w Brzesku przy
ul. Kościuszki 33 (na parterze w budyn−
ku starego szpitala). Obecnie prowadzo−
ne są prace remontowe oraz rekrutacja
uczestników. Placówka rozpocznie swoją
działalność pod koniec bieżącego roku. To
pierwsza tego typu jednostka, która po−
wstaje w powiecie brzeskim.
Środowiskowy Dom Samopomocy to pla−
cówka dzienną. Uczestnicy będą nadal
mieszkać z bliskimi, a w ciągu dnia ak−
tywnie uczestniczyć w zajęciach, prowa−
dzonych dla każdego podopiecznego przez
terapeutów. Zaplanowano 8−godzinny
pobyt. – W Środowiskowym Domu Sa−
mopomocy świadczona będzie różnego
rodzaju terapia zajęciowa w czterech
pracowniach: plastycznej, gospodarstwa
domowego, rękodzielniczej oraz stolar−
sko−technicznej. Uczestnicy będą mieli
zapewniony jeden posiłek dziennie.
W ramach zajęć będą oni korzystać też
z muzykoterapii oraz ćwiczeń rehabili−
tacyjnych – powiedział starosta brze−
ski Grzegorz Wawryka.
Celem Środowiskowego Domu Samopo−
mocy jest rozwijanie i umacnianie umie−
jętności, niezbędnych do samodzielnego
życia, integracja społeczna, zapewnienie
wsparcia uczestnikom i ich rodzinom.
Swoje zadania placówka będzie realizo−
wała także poprzez działania w zakre−
sie przygotowania uczestników do podję−
cia pracy i poradnictwo.

Wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego,
poziom glukozy, cholesterolu jak również
w ramach profilaktyki w Poradni Gineko−
logiczno−Położniczej prowadzono naukę sa−
mobadania piersi. W całym powiecie brze−
skim najwięcej porad udzielono w zakre−
sie dermatologii (209), okulistyki (189)
i neurologii (101). Wielu mieszkańców
skorzystało także z konsultacji z kardio−
logiem, reumatologiem, laryngologiem, gi−
nekologiem, endokrynologiem i alergolo−
giem. Pacjenci, którzy skorzystali z moż−
liwości uzyskania bezpłatnych porad
i badań specjalistycznych, wyrażali zado−
wolenie, że była to bardzo cenna, ciekawa
i potrzebna inicjatywna.
– Dni Zdrowia to pierwsza tego typu ak−
cja o zasięgu powiatowym. W związku
z tym, że spotkała się ona z dużym zain−
teresowaniem, będziemy kontynuować
tego typu działania. Dołożymy wszelkich
starań, aby akcja była cykliczna, by Po−
wiatowe Dni Zdrowia odbywały się przy−
najmniej raz w roku – powiedział staro−
sta Grzegorz Wawryka.
W ramach akcji odbyła się też promocja
Informatora Medycznego, zawierającego
dane o placówkach służby zdrowia funk−
cjonujących na terenie powiatu. Przeka−
zywano go mieszkańcom bezpłatnie.

W informatorze można znaleźć infor−
macje m.in. o: najważniejszych
zabytkach, obiektach architektury sa−
kralnej, bazie noclegowej (w tym
szczegółowy wykaz gospodarstw agro−
turystycznych z krótkim opisem każ−
dego z nich), obiektach kulturalnych,
rekreacyjnych, szlakach turystycznych.
W folderze zamieszczono także adre−
sy banków, restauracji, punktów
wymiany walut oraz ofertę inwesty−
cyjną wszystkich gmin powiatu brze−
skiego. Informator zawierający 36−
stronicową publikację opracowano
w wersji polskiej i angielskiej.
Oba wydawnictwa zostały przygoto−
wane przez Agencję Reklamową Stu−
dio L i Agencję fotograficzną MAR−
GOT, przy współpracy Starostwa Po−
wiatowego w Brzesku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w październiku i listo−
padzie br. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zor−
ganizował I Powiatowe Dni Zdrowia. W ramach akcji, prowadzonej pod pa−
tronatem Starosty Brzeskiego, bezpłatnych porad udzielali lekarze specjali−
ści oraz pielęgniarki. Tylko w Brzesku skorzystało z nich ponad 240 osób, a
w całym powiecie blisko 1700. Powiatowe Dni Zdrowia przebiegały pod ha−
słem „Zdrowie dla wszystkich”.

Film i folder

Dom Samopomocy

NAD TAK POSTAWIONYM proble−
mem zastanawiają się samorządowcy
z Małopolski. Rozpoczęto bowiem opra−
cowywanie Strategii Rozwoju Woje−
wództwa Małopolskiego na lata 2007−
2013. Na specjalnych sesjach warsz−
tatowych, które obywają się w każdym
powiecie, władze województwa wybie−
rają najciekawsze projekty, aby zapi−
sać je w tym dokumencie. Marszałek
Janusz Sepioł zaznacza jednak, że na
realizację mogą liczyć tylko te pomy−
sły, które przyczynią się do rozwoju go−
spodarczego regionu oraz zwiększą kon−
kurencyjność miejsca dla przyszłych
inwestorów. Podczas brzeskich warsz−
tatów, które z inicjatywy Starostwa
Powiatowego, odbyły się 30 listopada
w Brzesku, wyrażono nadzieję, że
w projektowanym dokumencie znajdzie
się budowa drogi Brzesko−Szczurowa.

Jak rozwijać Małopolskę?

Powiatowym Dniom Zdrowia patronował
Starosta Brzeski, Grzegorz Wawryka.
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dysponuje środka−
mi na różne cele. Sposób ich wydatko−
wania ustalają poszczególne powiaty.
Natomiast przy podziale pieniędzy Rada
Powiatu Brzeskiego uwzględnia suge−
stie Powiatowego Centrum Pomocy Ro−
dzinie, w którego gestii leży m.in. opie−
ka nad osobami upośledzonymi. Usta−
lone plany nie są sztywne. Weryfikuje
się je w toku działalności, co pozwala
na przesuwanie niewykorzystanych
środków z jednego zadania na inny cel.

Praca jak lekarstwo
Od 1999 do 2002 roku w powiecie
brzeskim utworzono 23 stanowiska
pracy dla niepełnosprawnych z wyko−
rzystaniem dofinansowania z PFRON−
u. Jednak od 2003 r. nie powstało żad−
ne nowe miejsce. Podobnie przedsta−
wia się sprawa z finansowaniem
szkoleń organizowanych dla niepełno−
sprawnych przez PUP. W 2000 r. prze−
szkolono 6, ale w 2002 r. – tylko 2 oso−
by. Trudno jednak winić za to urzędni−
ków. Dotacje przyznaje się na wniosek
zainteresowanych pracodawców. A tych
– jak na lekarstwo…
Znacznie większym zainteresowaniem
cieszą się inne rodzaje dofinansowania.

Wyobcowani?

Wymowa liczb jest przerażająca. Zgodnie z danymi z ostatniego spisu powszechnego w brzeskiej gminie jest 5266
niepełnosprawnych. Jedynie 168 to dzieci. 2120 osób ma status „niemobilnych”. Spośród dorosłych pracują 544
osoby, a 139 wciąż poszukuje zatrudnienia. W całym powiecie funkcjonują tylko dwa zakłady pracy chronionej:
MARK w Brzesku i MEDA w Maszkienicach. Pozostałe firmy zatrudniają tylko po kilku pracowników upośledzonych.
Czy niepełnosprawnych pozostawiono samym sobie?

Niepełnosprawnym przysługuje prawo
do ubiegania się o dotowanie turnu−
sów rehabilitacyjnych (raz w roku),
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i or−
topedycznego (np. kule, balkoniki) oraz
środków pomocniczych (np. pamper−
sów). PCPR może też zagwarantować
zwrot do 80 procent kosztów likwida−
cji barier architektonicznych, technicz−
nych i komunikacyjnych. Nie dotyczą
one jednak tylko i wyłącznie przysto−
sowania budynków. Czasem potrzeb−
na jest odpowiednia kuchenka dla oso−
by z wadą narządów ruchu albo kom−
puter dla niewidomego.

Orzeczenie, przywileje, dofinansowanie
Spis powszechny ujawnił istnienie
dwóch rodzajów niepełnosprawności:
prawnej i biologicznej. Ostatnią grupę
tworzą ci, którzy nie posiadają odpo−
wiednich orzeczeń. Te zaś wydaje Po−
wiatowy Zespół Orzekania o Niepełno−
sprawności przy PCPR−e (Brzesko, ul.
Wyszyńskiego 6). Zainteresowani win−
ni pobrać odpowiednie wnioski. Wypeł−
niają je wyznaczeni lekarze i dołącza−
ją dokumentację. Postępowanie kończy
orzeczenie, od którego przysługuje od−
wołanie. Także w tej sprawie niepełno−
sprawni mogą liczyć na pomoc. PCPR

umożliwiło korzystanie z bezpłatnych
porad prawniczych. Otrzymanie orze−
czenia pozwala na uzyskanie legityma−
cji osoby niepełnosprawnej, uprawnia−
jącej do ulg, winietki do uprzywilejo−
wanego parkowania, zatrudnienie
w specjalnych warunkach i ubieganie się
o rozmaite rodzaje dofinansowania.
Dzieci do 16 lat otrzymują orzeczenie
o niepełnosprawności, starsi – o stop−
niu niepełnosprawności: lekkiej, umiar−
kowanej lub znacznej.
Obecnie wnioski o dofinansowanie od−
rzuca się rzadko. Dzieje się tak, gdy
wnioskodawcy nie spełniają warunków,
np. osiągają zbyt wysokie dochody we
wspólnym z rodziną gospodarstwie do−
mowym. Pomoc finansową blokuje jed−
nak zły przepływ informacji. Jeśli sam
się nie zainteresujesz, to nic nie bę−
dziesz wiedział – dobitnie wyraża swe
zdanie jeden z niepełnosprawnych.
Wiadomości poszukuje w Internecie,
prasie, a zwłaszcza w biuletynie infor−
macyjnym „Bifron”. On może sobie na
to pozwolić, ale co mają zrobić osoby
upośledzone umysłowo? One zdane są
jedynie na krewnych, a ci nie zawsze
mogą, potrafią lub chcą zainteresować
się dostępnymi formami pomocy.

Pozarządowo...
Niepełnosprawnych wspierają także or−
ganizacje pozarządowe. W powiecie
działa kilka stowarzyszeń: „Ostoja”
w Brzesku, „Pomocna Dłoń” w Gnojni−
ku, „Samarytanin” przy Domu Dziecka
w Jasieniu, Małopolski Związek Osób
Niepełnosprawnych oraz Polski Zwią−
zek Głuchoniemych i Polski Związek Nie−
widomych. Pierwsza z organizacji pro−
wadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Brzesku, natomiast „Pomocna Dłoń”
od 1 grudnia uruchamił podobny ośro−
dek w Zawadzie Uszewskiej.

Klasa życia
Wśród niepełnosprawnych w gminie
największą grupę stanowią osoby
z wykształceniem podstawowym
(2058). Jedynie 145 ukończyło studia

Aktywna praca
to najlepsza terapia.
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wyższe, 1033 – szkoły średnie, a 1486
– zasadnicze zawodowe.
Dzieciom z upośledzeniem ruchowym
przysługuje nauczanie indywidualne.
Natomiast w wypadku niepełnosprawno−
ści umysłowej Poradnia Psychologiczno−
Pedagogiczna zaleca edukację w szkole
specjalnej. Na terenie powiatu zadanie
to realizuje Ośrodek Szkolno−Wychowaw−
czy w Złotej. Przebywają tam dzieci o lek−
kim lub umiarkowanym stopniu upośle−
dzenia. Dla tej ostatniej grupy utworzo−
no tzw. klasę życia, liczącą 10 uczniów.
Natomiast w pozostałych uczy się od 10
do 16 osób. Na ich potrzeby przeznaczo−
no internat. Odpłatność za pobyt pono−
szą rodzice i jest ona naliczana w zależ−
ności od dochodu w rodzinie. W ośrodku
funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjal−
na, Gimnazjum Specjalne, szkoła przy−
sposabiająca do pracy (dotyczy osób
z umiarkowanym upośledzeniem) oraz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjal−
na, kształcąca kucharzy małej gastrono−
mii. Dziećmi głęboko upośledzonymi zaj−
muje się brzeska ochronka.
– Wszelkie kroki podejmowane przez
Poradnię Psychologiczno−Pedagogiczną
wiążą się z koniecznością uzyskania
zgody rodziców. Dotyczy to zarówno
przeprowadzenia pierwszego badania,

jak i wydania orzeczenia oraz ewentu−
alnego skierowania do kształcenia spe−
cjalnego. Do dzieci nie poruszających
się dojeżdżamy, bada się je na miejscu
– mówi Krystyna Czernecka−Sosin,
dyrektor Poradni.

Rodzicielskie rozterki
Decyzja o wysłaniu dziecka do ośrod−
ka w Złotej nie zawsze jest łatwa.
Problem pojawia się, gdy jest ono zbyt
małe, aby odłączyć je od rodziców.
Siedmiolatki mogą nie znieść takiej
rozłąki. Cierpieć będzie też rodzina.
W tej sytuacji rozwiązaniem stają się

klasy integracyjne. W Brzesku dzia−
ła już przedszkole o takim profilu, a
w Szkole Podstawowej nr 2 funkcjo−
nują podobne klasy. Uczęszczają do
nich dzieci zdrowe i mające kłopot ze
sprawnym poruszaniem się oraz upo−
śledzone umysłowo. Uczą się w nie−
wielkich grupach – od 15 do 20 osób,
w których niepełnosprawni stanowią
3−5 uczniów. Mają zapewnioną opie−
kę dwóch nauczycieli: prowadzącego
zajęcia oraz wspomagającego, który
zwraca szczególną uwagę na pod−
opiecznych, nienadążających z przy−
swojeniem materiału.
– Rodzice chcą, żeby dzieci chodziły do
tych klas. Praktyka pokazała, że dzieci
zdrowe dużo więcej się uczą przy nie−
pełnosprawnych. I nie chodzi tu tylko
o wiedzę – tłumaczy Józef Kaczmar−
czyk, dyrektor SP nr 2. – O przyjęciu
do klasy integracyjnej decyduje orze−
czenie z Poradni Psychologiczno−Peda−
gogicznej. Uczniowie niepełnosprawni
mają zapewnione zajęcia logopedycz−
ne, rewalidacyjne, rehabilitacyjne i re−
edukacyjne w zależności od potrzeb.
Jednak taka komfortowa sytuacja do−
tyczy obecnie tylko dzieci w zakresie
nauczania początkowego. W wypadku
starszych dzieci i młodzieży Poradnia

Psychologiczno−Pedagogiczna powia−
damia szkołę macierzystą, która za−
pewnia edukację. Dziecku przyznaje
się wówczas nauczanie indywidualne
w domu lub uczy się ono wraz z inny−
mi w zwyczajnej klasie. Kontakt z ró−
wieśnikami ma jednak swoje złe stro−
ny. Nauczyciel, prowadzący 30−osobo−
wą grupę, nie jest w stanie poświęcić
wystarczającej uwagi uczniowi upośle−
dzonemu, a i odrzucenie ze strony in−
nych dzieci może się dać we znaki…
W rezultacie, potrzebujące indywidu−
alnej opieki dziecko pozostaje wyob−
cowane i samotne.

Blokady, nie tylko architektoniczne…
Orzecznictwem autyzmu zajmuje się
Poradnia Psychologiczno−Pedagogiczna
w Tarnowie. Warto wiedzieć, że wszyst−
kich dzieci dotyczy obowiązek szkolny,
a głęboko upośledzone umysłowo mogą
się uczyć nawet do 25. roku życia.
Do grudnia 2007 r. PFRON realizuje
program „Student”. Pozwala on niepeł−
nosprawnym studentom uzyskać zwrot
kosztów nauki na uczelniach wyższych,
zarówno w trybie dziennym, jak i za−
ocznym. Jednak inicjatywa w zakresie
ułatwienia studiów osobom, mającym
trudności z poruszaniem się, należy już
do uczelni. A te, niestety, nie zawsze
chcą wziąć na siebie np. koszty likwi−
dacji barier architektonicznych.
– Wychowywanie upośledzonego dziec−
ka to ciągła walka – mówi pani Jola. –
Tylko dzięki jej wysiłkom Dominika
żyje, chodzi, a nawet mogła się usamo−
dzielnić i założyć rodzinę. Dzieci z jej
wadą kręgosłupa rzadko osiągają wiek
dorosły. Nigdy nie korzystałam z pomo−
cy urzędów – wyjaśnia. – Na to potrzeb−
ny był czas, ja nie mogłam sobie na to
pozwolić. Dominika wymagała opieki 24
godziny na dobę. Tu jest potrzebny ktoś,
kto przyjedzie na miejsce. Czasem chcia−
łam tylko dwóch godzin, aby móc odpo−
cząć… – wspomina pani Jola.
Jej zdaniem, urzędnicy stanowili blo−
kadę informacyjną. Często spotykała
się z nieżyczliwością, a nawet dezinfor−
macją. Mało brakowało, a jej córka pa−
dłaby ofiarą peerelowskiego, odgórne−
go planowania. – Chcieli wysłać ją do
zawodówki na elektromontera – opo−
wiada pani Jola. Dzięki jej zabiegom,
dziewczynka zdała maturę i skończyła
szkołę pomaturalną.

Nieświadome społeczeństwo
Szkolnictwo, wózki, rehabilitacja, opie−
ka psychologa, doradztwo prawnicze –
to nie wszystko. Nie gwarantują one
bowiem niepełnosprawnemu pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym. Samo
umożliwienie pozyskiwania dotacji nie
rozwiązuje problemu, a jedynie go ma−
skuje. Najpilniejsza wydaje się zmia−
na nastawienia środowiska. Nie istnie−
ją wszakże ludzie niepotrzebni…
– Pełno– i niepełnosprawni to dwa różne
światy. One powinny się połączyć, a nie
zamykać się – mówi upośledzony ru−
chowo student. Twierdzi, że społeczeń−
stwo jest nieświadome wagi problemu.
– Często ludzie chcieliby pomóc, ale nie
wiedzą „jak” – mówi z żalem.

IWONA DOJKA

* Imiona niektórych rozmówców zostały zmienione.

Dziećmi głęboko upośledzonymi zajmuje się brzeska ochronka.      Fot. arch.
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Góralska krew
Jest uparty, stanowczy i konsekwentny, co
nie zaskakuje, jeśli się wie, że płynie w nim
trochę góralskiej krwi. Pochodzi bowiem
z Nowego Sącza. Mieszkał w słynnej dziel−
nicy, zwanej „piekłem”. Można się domy−
ślić, że było to miejsce dla „charakternych”
ludzi. Przyszłego fachu uczył się w miej−
scowym Technikum Budowlanym, a prak−
tykę odbywał w każde wakacje, zatrud−
niając się na budowach w okolicznych miej−
scowościach. To była jednocześnie
znakomita szkoła życia. W domu wszak,
gdzie był jednym z szóstki rodzeństwa, nie
przelewało się. – Wiem, co znaczy ciężka
praca i jak trudno zarabia się każdą zło−
tówkę – podkreśla Wacław Jawor.
Do Brzeska trafił za swoją żoną, którą
poznał w czasie nauki w Technikum Bu−
dowlanym. – Nie wróciłbym nigdy do No−
wego Sącza – przekonuje argumentami
o ”fajnym” środowisku i dobrym położe−
niu Brzeska. Szybko
zaaklimatyzował się
w nowym otoczeniu.
Starsi kibice pamię−
tają go z gry w piłkarskiej drużynie Oko−
cimskiego. – Na boisku był twardy, nie−
ustępliwy i wyróżniał się świetną kondy−
cją – wspominają.

Z boiska na budowę
Sport nauczył go podejmowania decyzji
i odpowiedzialności za partnerów z dru−
żyny. Ułatwiał też zdobywanie pierwszych
zleceń. Kiedy kończył karierę sportową,
nie miał sprecyzowanych planów na przy−
szłość. Początkowo zabrał się za trener−
kę, ale satysfakcję dała mu dopiero dzia−
łalność w wyuczonym zawodzie. – Wła−
ściwie do pracy na własny rachunek
i założenia firmy namówił mnie, nieżyją−
cy już, Jan Dadej, który był wówczas pre−
zesem Jadowniczanki – opowiada Wa−
cław Jawor. – Przekazał mi zlecenie wła−
snej firmy budowlanej na prace na

stadionie OKS−u. Szybko przekonałem
się, że prowadzenie własnego biznesu
wcale nie jest takie trudne. Pod warun−
kiem, oczywiście, je−
śli pracę wykonuje
się solidnie. Tak było
wtedy, kiedy zaczy−
nałem niedługo po
stanie wojennym.
Tak jest również teraz, kiedy trzeba wal−
czyć o klienta, ścigać się w przetargach...

Fachowcy
Z początku niewielka, kilkuosobowa fir−
ma, powoli zyskiwała renomę, przyjmu−
jąc zlecenia nie tylko w Brzesku. Praw−
dziwy chrzest zawodowy przeszła przy
remoncie i rozbudowie budynku Domu
Dziecka w Jasieniu. Później „Jawor” re−
alizował coraz większe projekty. Ogrom−
na hala produkcyjna w Tarnowie, budy−
nek wielorodzinny w Krakowie, nierucho−

mości Urzędu
Wojewódzkiego, Pol−
skiej Akademii
Nauk, remonty szpi−

tali. Niemal od samego początku wyko−
nuje zlecenia Can Packu i Browaru Oko−
cim. – Nie zanotowaliśmy w tym czasie
poważniejszej wpadki,
o które w branży budow−
lanej szczególnie nie−
trudno – z satysfakcją
mówi Wacław Jawor. –
Nie mieliśmy też po−
ważniejszych wypad−
ków. Troska o bezpie−
czeństwo pracy to naj−
ważniejsza dewiza –
dodaje.
Przetrwał najtrudniej−
sze okresy, a firma z każ−
dym rokiem rosła w si−
łę. W 1995 roku otwo−
rzył w Brzesku dwa
sklepy z materiałami

budowlanymi i gospodarczymi. Nieco póź−
niej uruchomił pawilon w Krakowie−Bie−
żanowie. Znajdujący się w sąsiedztwie

siedziby firmy, skład
materiałów budow−
lanych w dużej mie−
rze zaopatruje ekipy
budowlane „Jawo−
ra”. – Moi pracowni−

cy to wysoko wykwalifikowani fachowcy
– ocenia szef. – Długi, bo dwunastoletni,
średni okres zatrudnienia o czymś chyba
świadczy. Większa rotacja obejmuje tyl−
ko tych nowo przyjmowanych, którym
najtrudniej przystosować się do wyma−
ganej dyscypliny. Nie toleruję pijaństwa
w czasie pracy. Pierwszy zauważony przy−
padek picia alkoholu na budowie kończy
się bezwzględnym rozwiązaniem umowy.
Dobrą jednak opinię wystawia młodzieży,
która odbywa w jego firmie praktykę. – To
nieprawda, że nie garnie się do pracy –
zaprzecza. Co roku zaliczenie z bardzo do−
brym wynikiem otrzymuje 15−20 uczniów,
pochodzących z brzeskiej gminy. Niektórzy
znajdują u niego etatową pracę.
Większość pracowników pochodzi z Brze−
ska i okolicy. Najlepsi – jak twierdzi wła−
ściciel firmy – mogą liczyć na godziwe

Jeśli ktokolwiek w Brzesku lub okolicy zabierał się za budowę lub remont swego
domu czy mieszkania, musiał korzystać z usług firmy „JAWOR”. W przyszłym
roku będzie ona obchodzić jubileusz 20−lecia istnienia. Jej właściciel – Wacław
Jawor – zaczynał budowlany biznes w 1985 roku, zatrudniając trzech
pracowników. Dzisiaj ma ich, wliczając około pół setki uczniów, ponad 270.
Jego przedsiębiorstwo prowadzi prace na terenie niemal całej Małopolski,
posiada trzy pawilony handlowe oraz skład budowlany. – Mijający rok był dla
firmy szczególnie udany – twierdzi jej właściciel, który znany jest nie tylko
z fachowo wykonanych prac, ale także z wspierania inicjatyw charytatywnych.

Budowlaniec z Piekła

By marzenia się spełniały,
trzeba być optymistą

Pamiętaj, że dając
potrzebującym

ze szczerego serca,
zwróci ci się dwukrotnie

Sklep firmowy przy ul. Szarych Szeregów.      Fot. M. Kotfis.
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Nikt nie chce atrapyNiektórzy radni upominali się o nią
od dawna. Kiedy opracowano sta−
tut i zakończono prace formalno−

prawne, związane z jej powołaniem,
wszyscy rajcowie, jak jeden mąż, głoso−
wali „za”. Młodzieżowa Rada Gminy sta−
ła się faktem. Pierwsze w historii gminy
wybory odbyły się w listopadzie. Nieba−
wem ukonstytuuje się jego skład i zosta−
nie wybrany przewodniczący.
Młodzi ludzie wezmą brzeskie sprawy
w swoje ręce. Będą mieć możliwość, może
jeszcze nie decydowania, ale wskazywa−
nia najbardziej nurtujących ich proble−
mów. Jednocześnie podpowiedzą doro−
słym własną wizję rozwiązań. Wszyst−
kie procedury odbywać się mają w ramach
demokratycznie funkcjonujących struktur.
To nowe doświadczenie dla Rady Miej−
skiej powinno się stać świetną lekcją wy−
chowania obywatelskiego dla ludzi, któ−
rzy niebawem wejdą w dorosłe życie.
Czy jednak tak będzie i ziszczą się pla−
ny inicjatorów powołania młodzieżowego
rajcostwa? Czy z tego faktu wyniknie coś
pozytywnego dla brzeskich uczniów?
A może MRG będzie martwym, zinsty−
tucjonalizowanym towarzystwem wza−
jemnej adoracji? Jednak to, czy, z założe−
nia godna pochwały, inicjatywa nie zo−
stanie wypaczona i nie będzie krzywym
odbiciem jakże często nagannych zacho−
wań dorosłych polityków, zależeć będzie
nie tyle od zaangażowania młodzieży, ile
od wzorów, jakie przekażą im obecni wło−
darze i opiekunowie nowego gremium. Bo−
wiem to nade wszystko dla nich Młodzie−
żowa Rada Gminy stanowić będzie nie−
spotykane dotychczas wyzwanie
i doświadczenie.
O idei powołania MRG oraz oczekiwa−
niach, związanych z jej działalnością, mówi
Bogusław Babicz  (na zdjęciu), na co
dzień sekretarz Gminy Brzesko, który z ra−
mienia Rady Miejskiej objął opiekę nad
młodzieżowym parlamentem. Rozmawia
z nim – Aleksandra Koźmińska.

(ml)

Idea zacna. Działanie przemyślane. Sprawna realizacja. Mło−
 dzieżowa Rada Gminy jest na prostej drodze do urzeczywist
nienia i wygląda na to, że nasza władza nareszcie robi coś

dobrze i konsekwentnie. A jednak, mimo wszystko, w związku z MRG
w niejednym sercu obudził się niepokój. Bo i na cóż nam ona?
Przerw między lekcjami w szkole nie wydłuży, kieszonkowego nie
zwiększy, dróg nie naprawi. Jej głównym zadaniem, poza integro−
waniem się i piciem herbaty na koszt miasta, ma być „przedkła−
danie wniosków i opinii, dotyczących uchwał”. Ale to jest podobno
prawem każdego obywatela. Ergo – jeżeli, jak podkreśla pan se−

Niepotrzebna?
kretarz, „młodzież to też obywatele”, nie potrzebujemy chyba do−
datkowych organów, by na posiedzeniach wysokiej Rady Miejskiej
swe wnioski i opinie przedstawiać. Gdyby zabrakło nam odwagi,
mamy jeszcze Rzecznika Młodzieży.
Tymczasem większość ludzi, którzy w MRG zasiądą, to osoby przy−
padkowe, które zgłosiły się do jeszcze jednej organizacji i wpadną
od czasu do czasu na obrady, ot żeby społeczny obowiązek odbęb−
nić i pogadać przy słonych paluszkach na koszt gminy. Polityków
z powołaniem zapewne się tam nie uświadczy, bo ich wśród mło−
dzieży jest niewielu. A jeżeli istnieją, to wykrzyczą swoje wnioski
oraz opinie i niepotrzebne im do tego ani paluszki, ani uśmiechy
opiekunów Młodzieżowej Rady. Czyżby miało się okazać, że kiedy
już władze robią coś zacnego i w dodatku czynią to sprawnie, jest
to niepotrzebne? Obym się myliła.         OLA

– Co było inspi−
racją dla pomy−
słu utworzenia
Młodzieżowej
Rady Gminy?
– Idea pojawiła się
dość dawno – około
rok temu. Głównym
inicjatorem był bur−

mistrz, radny Krzysztof Ojczyk i ja. Chcie−
liśmy dać młodemu pokoleniu możliwość
decydowania o sprawach, które go dotyczą.
Młodzież to przecież też obywatele tego
miasta. Uważam, że pomoże jej to łatwiej
wejść w dorosłe życie. Nabyte doświadcze−
nie może okazać się bardzo cenne.
– Jak wyglądała droga do realizacji
tego projektu?
– Najpierw podglądaliśmy pracę podob−
nych organów w pobliskich miastach –
Tarnowie, Gorlicach i Miechowie. Pragnę
podkreślić, że do tej pory tylko nieliczne
gminy powołały młodzieżowe rady, więc
można powiedzieć, że jesteśmy jednymi
z prekursorów. Należało zbadać możli−
wości prawne, stworzyć projekty statu−
tu, przedyskutować problem z członka−
mi Rady Miejskiej, poszczególnymi ko−
misjami, i – rzecz jasna – z młodzieżą
oraz jej opiekunami. Odbyły się więc spo−
tkania z przedstawicielami poszczegól−
nych szkół, na których zapoznali się oni
z planami utworzenia MRG i projekta−
mi statutu. Ostatecznie uchwała zosta−
ła podjęta jednogłośnie na wrześniowym
posiedzeniu Rady Miejskiej.
– Czy nie obawia się Pan, że trudno bę−
dzie „zgrać” uczniów z różnych szkół?
– Rozważaliśmy już ten problem. Pojawi−
ła się propozycja, aby spotkać się jeszcze
przed pierwszą sesją, na której odbędą
się wybory prezydium rady. Dlatego na 6

grudnia zaplanowaliśmy nieoficjalne spo−
tkanie, podczas którego wszyscy będą
mogli się poznać. Ponadto integracji no−
wego gremium będzie służyć zaplanowa−
ne w przyszłym roku szkolenie. Ale, oczy−
wiście, na początku może być trudno.
– Pojawiają się głosy, że Młodzieżowa
Rada Gminy może okazać się insty−
tucją martwą i powołanie jej to tylko
populistyczne posunięcie władz…
– A kto tak mówi? Rada młodzieżowa nie
będzie – rzecz jasna – rządziła gminą, ale
ma bardzo duże uprawnienia. Zaglądnij−
my do statutu: może ona opiniować uchwa−
ły Rady Miasta, przedkładać wnioski
i projekty uchwał. To istotnie bardzo
dużo… Jednomyślność radnych w tej spra−
wie dowodzi, że nikt nie chce, żeby była to
tylko atrapa, jednak czy spełnią się ocze−
kiwania, zależy już od tych, którzy w tej
radzie zasiądą. Istnienie Młodzieżowej
Rady Gminy można, oczywiście, trakto−
wać jako formę pewnej promocji miasta,
ale przede wszystkim powołanie jej ozna−
cza, że zostały zdecydowanie poszerzone
możliwości działania młodzieży.

Rozmawiała
ALEKSANDRA KOŹMIŃSKA

Wybory – pierwsza lekcja demokracji.
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Potrzebny był aż światowy kata−
 klizm wojenny, by Rzeczpospoli−
ta znowu pojawiła się na mapie.

Entuzjazm, radość oraz bieda,
anarchia, podziały – nowe państwo,
jak niemowlę musiało uczyć się
wszystkiego od nowa. Stanęło na
nogi na tyle, by nie dać się szybko
przewrócić we wrześniu 1939 r. Jed−

Zapomniana
lekcja patriotyzmu

nak tym razem międzynarodowy za−
męt wojenny nie wyłonił kraju nie−
podległego. Nowy twór, urządzony
według obcych wzorów, był nieprzy−
jazny swoim obywatelom. Zrzucili
je więc własnymi siłami. Jednak
ponownie stali się jak niemowlę –
słabi, chwiejni, skłóceni. Co zrobią
z wolnością?

Tegoroczne obchody Święta Niepodległo−
ści zaczęły się nietypowo od wieczoru
w brzeskim MOK−u. Program „Sen o ży−
ciu” pokazał, że 11 listopada świętować
można radość egzystencji. Wszak odzy−
skanie wolności państwowej przełożyło
się na istnienie każdej jednostki. Nie−
podległość kraju to swoboda twórcza.
Dlatego w czasie koncertu 8 listopada
zabrzmiała zarówno muzyka klasycz−
na w wykonaniu Iwana Szydłowskiego,
Iwony Mikołajek, Małgorzaty Górki i Te−
resy Szydłowskiej, jak i współczesne pio−
senki i wiersze w interpretacji: Joanny
Hebdy, Natali Mądry, Michała Serema−
ka, Marcina Kurtyki, Karoliny i Micha−
liny Górnisiewicz oraz Barbary Hebdy.
10 listopada uczniowie Publicznego
Gimnazjum nr 1 przygotowali uroczy−
stość „Dziś ojczyzny uczyć się trze−
ba”. Natomiast główne uroczystości
odbyły się dzień później. Mszę św.
w intencji ojczyzny poprzedził montaż
słowno−muzyczny „O wznieś się orle
biały” w wykonaniu zespołu „Eleos”
oraz uczniów Katolickiego Gimna−
zjum i Liceum Ogólnokształcącego.
W przemarszu pod Pomnik Niezna−
nego Żołnierza wzięły udział poczty
sztandarowe oraz delegacje ze szkół,
zakładów pracy, organizacji harcer−

skich i kombatanckich oraz straży
pożarnych i policji, a także przedsta−
wiciele parlamentu RP, władz powia−
towych i gminnych. Kwiaty złożono
także przy Grobie Więźniów Hitlerow−
skich Obozów Zagłady.
Paradoks? Cecha narodowa? Jak okre−
ślić fakt, iż umieraniu za ojczyznę to−
warzyszyły zawsze skoczne melodie.
Legioniści Piłsudskiego śpiewali
wszak: Lecą kule, lecą. Lecą kule żwa−
wo. Która cię dogoni, to zapłacisz krwa−
wo, kiedy indziej zaś: Przybyli ułani
pod okienko. Pukają, stukają. Puść
panienko! O rocznicach, zwłaszcza ta−
kich jak 11 listopada, powinno się
pamiętać. Ale oprócz cierpienia trze−
ba wydobyć z nich radość z tego, że
przodkom się udało. Współczesność
należy już do nas.
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Laurka prezesa
Czym dla ludzkości dzieło „O obrotach sfer niebieskich”
tym dla naszego miasta Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich.
Tu oskarżeniom, że w braku skromności wiedziemy prym!
Zaprzeczam zaraz po prostu trudno było znaleźć inny rym.
I tym, których inteligencja nie jest zbyt wysoka,
radzę by pewne rzeczy przyjąć z przymrużeniem oka.
Te epokowe wydarzenia przed dziesięciu laty się działy,
zebrało się kilku przedsiębiorców i słowa ciałem się stały.
Opracowano statut i zasady członków rekrutacji,
później w sądzie krakowskim dokonano rejestracji.
Kiedy już wszystkie działania zwieńczono sukcesem
kolegę Andrzeja Grucę wybrano prezesem.
Zaczęło w siłę rosnąć nasze stowarzyszenie
i głębiej w ziemię brzeską zapuszczać korzenie.
Ale nie myślcie, że łatwo dostać SPB legitymację,
prosząc o przyjęcie w poczet trzeba mieć rekomendację.
Lecz nie wszyscy, którzy gratulacje przyjmowali
do tego jubileuszowego momentu dotrwali.
Jedni uznali, że z nami im nie po drodze,
na innych znów to my zawiedliśmy się srodze.
Lecz my, którzy dzisiaj ten klub stanowimy,
powszechnie uznanych wartości bronimy!
Przede wszystkim o dobro naszych członków dbamy,
spotykamy się towarzysko, wzajemnie się wspieramy.
Lecz także o innych nie zdarza się nam zapomnieć,
wszystkich dobrych uczynków nie sposób tu przypomnieć.
Bo przedsiębiorcy brzescy zawsze są chętnymi,
by tym co sami mają, podzielić się z innymi.
Koledzy członkowie i koleżanki, co się wciągnąć dały!
W naszym stowarzyszeniu mamy przedsiębiorców przekrój cały.
Zawsze udziela nam gościny Kaziu Kural restaurator,
dobrodziej, filantrop i zdrowej żywności propagator.
Lecz zamiast dalszego o tym mistrzu pienia,
niech przemówią za nas nasze podniebienia!
Handlują koledzy w detalu i hurcie,
oferując wszystko zaczynając od węgla a kończąc na jogurcie.
Budujesz dom lub w ogrodzie stawiasz altanę?
Zaopatrzysz się u nas w materiały budowlane.
Januszowi powierzysz tego realizację,

Henryk zrobi ci wykopy pod kanalizację,
Wojtek całość budowy wnet ci okabluje,
a Jadzia nawet własnoręcznie twoje auto zatankuje.
Kiedy twoich pupilków przykrego coś spotka,
doktor Wacek wyleczy ci pieska lub kotka.
A jeśli cię niemoc jakaś straszna dopadnie
Franiu i Piotr aptekarze wyleczą cię dokładnie.
gdy znów nawał zajęć cię wielce unuży,
idź po wytchnienie i relaks do biura podróży.
W gwarze imprezy lub w studiu ciszy
Marian nas wszystkich utrwala na kliszy.
A i ten co wszystko tu wam tak rymuje nadzieje ma,
że mu Ola w oficynie wydrukuje.
Swoją wspaniałą firmę od podstaw stworzyli sami,
tylko nie rozumiem dlaczego nazywają się Dziedzicami!
Lecz to wszystko przepadło by z kretesem
gdyby zawsze nie czuwał zarząd wraz z prezesem.
Władze samorządowe nie zapędzają nas w uliczkę,
bo już od wielu lat mamy tam najlepszą wtyczkę.
Jako stowarzyszenie zaszczyt przypisujemy sobie,
że daliśmy wam dwóch burmistrzów choć w jednej osobie.
Chętnie zapraszają włodarze prezesa na salony,
życzliwość i chęć współpracy widać z jednej i z drugiej strony.
O naszym stowarzyszeniu padło tu zdań bez liku
lecz teraz słów kilka o sekretarzu i skarbniku.
Nasz kochany Krzysztof to energii kondensator,
doświadczony młodzian, w życia rejs nawigator.
Lecz spóźnionemu w uiszczaniu składek członkowskich biada!
Gdy weźmie się za niego poborca i konkwistador Zasada!
Na koniec nam wszystkim serdecznie gratuluję,
wielu kolejnych sukcesów i jubileuszy winszuję.
Bo gdzie byłaby ludzkość, gdyby Kopernik nie zrobił wśród pla−
net porządku?
Tu muszę przerwać, bo chyba znów wróciłbym do początku.
A teraz z uczuciem ulgi stwierdzam moi mili,
że w odpowiednich momentach żeście oko mrużyli.
Niech trwa porządek w ruchu sfer niebieskich,
niech żyje nam Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich!

Kazimierz Piwowarski

100 lat!
Przedsiębiorcom

Stowarzyszenie Brzeskich Przedsiębiorców świętowało swój
jubileusz. Pierwszą okrągłą rocznicę uczczono 13 listopada w re−
stauracji „Galicyjska” wykwintnym bankietem i wspaniałym
balem. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. parlamen−
tarzyści RP – posłowie Wiesław Woda i Aleksander Grad oraz
senator Mieczysław Mietła, a także przedstawiciele władz gminy
i powiatu, z burmistrzem Janem Musiałem i starostą Grzego−
rzem Wawryką. Wyborna zabawa do białego rana potwierdza
opinię o dobrej kondycji brzeskich przedsiębiorców, a świetne
nastroje dobrze rokują stowarzyszeniu na następne jubileusze.
Do gratulacji, życzeń i licznych adresów przesłanych na ręce
prezesa SBP, Kazimierza Piwowarskiego, dołącza się redakcja
BIM−u. Jednocześnie z pokorą przyznajemy, że nie możemy
konkurować z talentami literackimi, którymi zaskoczył raz jesz−
cze lider brzeskich przedsiębiorców. Historię stowarzyszenia
spisał wierszem, który poniżej prezentujemy...
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Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia,

by w nadchodzącym
Nowym Roku

każda chwila była szczęśli−
wa, zdrowie dopisywało,
fortuna była łaskawa,

a marzenia się spełniały

życzą
Dyrekcja i Pracownicy

Miejskiego Ośrodka Kultury
w Brzesku

OTWARTA NA POCZĄTKU listopada
w MOK−u, wystawa oparta była nie tyl−
ko na zasadzie różnorodności, ale ujaw−
niła też rolę mistrza w twórczości uczniów.
Tym razem pokazano prace prof. dr hab.
Wojciecha Kubiczka oraz artystów sku−
pionych wokół jego pracowni: Gabrieli Ku−
biczkowej, Agnieszki Kareckiej,
Ireny Kowalówki, Joanny Maderskiej,
Marty Odbierzychleb, Agaty Rubiś,
Urszuli Strojek i Anny Wrony. Przed−
stawiono malarstwo, fotografię i aplika−
cje. Wszystkie prace noszą znamiona głę−

W KRAKOWSKIM MUZEUM Inżynie−
rii Miejskiej w Krakowie (ul. Św. Waw−
rzyńca 15) eksponowana jest wystawa
fotografii artystycznej pn. „Ludzie w tech−
nice”. Swoje prace prezentują Krzysztof
Skomski, Francuz Sebastien Fantini
i brzeszczanka Monika Targosz. Wysta−
wa przedstawia trzy punkty widzenia na
powiązanie człowieka z myślą technicz−
ną – jej wyłanianie się z murszejącej prze−
szłości, stan trwania w niezmienionym
kształcie oraz zmierzanie do niejasnej
i bezosobowej przyszłości. Fotografie
Moniki Targosz, absolwentki łódzkiej
Szkoły Filmowej, pokazują w niezwykle
oryginalnych ujęciach stan dzisiejszy ze−
społu parkowo−pałacowego w Okocimiu
oraz starej części browaru. Zdaje się, jak−
byśmy „poprzez fragmenty architektury
i przedmioty obcowali z ludźmi, którzy
tworzyli ten świat upadłego piękna” –
rekomenduje dokonania artystki współ−
autor wystawy, znany krakowski fotogra−
fik, Krzysztof Skomski. Dodatkowym
walorem jest sceneria prezentacji foto−
grafii – otoczenie muzealnych pojazdów.
Wystawa czynna będzie do 20 grudnia
i można ją oglądać w godzinach otwarcia
Muzeum Inżynierii Miejskiej od 10 do16.

GRUDZIEŃ W MOK
* Miejski Ośrodek Kultury ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży na ozdobę
choinkową i szopkę bożonarodzeniową. Prace podpisane imieniem i nazwi−
skiem należy składać w sekretariacie MOK do poniedziałku 13 grudnia.
* Pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie Brzeska rozpo−
czyna działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zainteresowanych tą formą
samokształcenia zapraszamy na spotkanie w MOK 14 grudnia, o godz. 17.00.

Homo viator bokiego zapatrzenia
w XIX−wieczny symbo−
lizm i jego nastrojowość.
Widać to nie tylko
w metaforycznych obra−
zach, skupionych na
życiu, pojmowanym
jako rytuał przejścia,
ale także w, dominują−
cych na wystawie, no−
stalgicznych pejzażach.
Autorzy pozwalają ko−
lorom łagodnie rozpły−
wać się i przenikać, aż
do otarcia się o abstrak−
cję. Jedynie aplikacje,
z konieczności operujące

konturem, są wyraziste. Zwraca uwagę
sprawne operowanie w nich judaistycz−
ną symboliką, zdradzające znaczną eru−
dycję kulturową. Na tle wszystkich dzieł
swoim realizmem wyraźnie odróżniają
się fotografie. Przez przywołanie Kresów
Wschodnich oraz cmentarzy płynie z nich
sugestia tęsknoty za ziemią i ludźmi.
Dobitnie przebija też świadomość nieod−
wracalności czasu.
W pracowni prof. Kubiczka człowiek to,
pokonujący czas i przestrzeń, homo viator.

ID

Ludzie w technice

Dziennikarz, aktor, piosenkarz – Paweł Orkisz wystąpił w MOK−u z recitalem ballad
Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego. Fot. M.Kotfis
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KOLEJNY SUKCES odniosła brzeska
Restauracja Galicyjska. W plebiscycie
„Małopolski Smak”, zorganizowanym
przez Urząd Marszałkowski i „Gazetę
Krakowską” – restauracja, prowadzona
przez Annę i Kazimierza Kuralów
otrzymała wyróżnienie. Uroczyste rozstrzy−
gnięcie plebiscytu nastąpiło z udziałem
marszałka województwa Janusza Sepio−
ła w salach Zamku w Niepołomicach.
Kapituła, w której obok marszałka zna−
leźli się szefowie Radia Kraków, „Gazety
Krakowskiej” i OTV Kraków oraz wytraw−
ny znawca kuchni – Robert Makłowicz –
postanowiła przyznać główną nagrodę,
statuetkę Małopolskiego Kociołka, restau−
racji „Chłopskie Jadło”. Jedno z wyróżnień
„za kultywowanie małopolskich tradycji
kulinarnych” odebrał Kazimierz Kural.
Brian Scott, prowadzący galę, określił
„Galicyjską” jako symbol Brzeska.

Mieszkający w Chicago sympatycy Brzeska i okolic, którzy
już od pewnego czasu nosili się z zamiarem sformalizowa−
nia swej działalności na gruncie stowarzyszenia, dopięli
swego i 22 czerwca 2004 r. dokonali zgodnej z prawem USA
rejestracji. Prezesem został wybrany główny inspirator
przedsięwzięcia – Zbigniew Stós (na zdjęciu). W skład za−
rządu weszli: Marek Kowalczyk, Teresa Grzesik, Stanisław

Pawłusiewicz i Marek Pukal. Akces do Stowarzyszenia Przyjaciół Mia−
sta Brzeska i Okolic – tak brzmi nazwa powstałej organizacji, zgłosili
w większości rodowici brzeszczanie, którzy aktualnie przebywają w USA.
Organizacja zrzesza ok. 20 osób, a kilka innych ma status kandydatów.

Powstała też fundacja, która opiera się,
jak deklarują jej założyciele i członkowie,
„na moralnej i materialnej pomocy ludzi,
wywodzących się rodem lub pochodze−
niem z miasta Brzeska i okolicznych
miejscowości”. Wśród głównych celów jej
działalności wymienia się m.in: „utrzy−
manie kontaktów towarzyskich o charak−
terze charytatywno−społecznym; pomoc
czynnym członkom w razie choroby lub
innego nieszczęścia; niesienie pomocy ro−
dzinnym miejscowościom, ze szczególnym
uwzględnieniem pokrzywdzonych przez
los dzieci i młodzieży; popieranie wszel−
kich charytatywno−społecznych akcji, któ−
re Fundacja uzna za stosowne; udział
w pracach Polonii Amerykańskiej celem
podniesienia roli i znaczenia Polaków
w życiu amerykańskim”.
Członkowie klubu z wielkim zapałem
zabrali się do działania. W sierpniu zor−
ganizowano integracyjny piknik, w którym
uczestniczyło kilkaset osób. Z końcem li−
stopada ponad 150 osób bawiło się na
charytatywnym Balu Andrzejkowym.
Oczywiście, na obu imprezach zbierano
pieniądze na pomoc dla najbardziej po−
trzebujących brzeszczan...
„Muzyka, tańce, śpiew i… łzy towarzy−
szyły nam tej nocy. Te ostatnie za spra−
wą wzruszającej wypowiedzi Karoliny
Hołoty, 21−letniej niepełnosprawnej
dziewczyny, urodzonej w Brzesku. Zaba−

Chicago Brzesku
wa skończyła się o godz. 2.30 nad ranem,
przy parkiecie wypełnionym w 100 pro−
centach” – tak relacjonował przebieg balu
andrzejkowego prezes Zbigniew Stós na
prowadzonej przez siebie stronie inter−
netowej, poświęconej Brzesku.
Tymczasem, na początku listopada
z pierwszymi darami przybyła do Brze−
ska przedstawicielka stowarzyszenia
Halina Spiżewska. Odwiedziła m.in.
Dom Dziecka w Jasieniu, na konto któ−
rego wcześniej przesłano już pewną kwo−
tę pieniężną. Na potrzeby placówki prze−
kazała aparat cyfrowy, a niektórym z dzie−
ci ofiarowała inne prezenty. Odwiedziła
też MOPS w Brzesku oraz, jeszcze wte−
dy organizujące się, Warsztaty Terapii Za−
jęciowej w Zawadzie Uszewskiej, gdzie za−
poznała się z trudnościami, z jakimi na
co dzień borykają się obie placówki. –
W miarę naszych możliwości będziemy
starali się pomóc osobom najbardziej
potrzebującym i będziemy prowadzili
następne akcje charytatywne – mówiła
Halina Spiżewska. – Na święta przy−
gotowujemy paczki dla dzieci, chcemy
też przekazać lekarstwa, może także
jakieś kwoty pieniężne. Nie należy jed−
nak zapominać, że nasze stowarzysze−
nie działa dopiero od kilku miesięcy i nie
dysponujemy wielkimi środkami, a wie−
my, że na pomoc oczekuje bardzo wielu
naszych rodaków.        (ML)

Halina Spiżewska wśród wychowanków Domu Dziecka z Jasienia.      Fot. M. Latasiewicz

Małopolski
smak

„Galicyjskiej”

Kazimierz Kural w towarzystwie
marszałka Janusza Sepioła (z lewej) i

posła Aleksandra Grada.

– Mimo usilnych starań czynionych od 26
lat, moja żona musiała pogodzić się z po−
rażką – żartował laureat, zajmujący się
40 lat gastronomią. – Przegrała z „Gali−
cyjską”! Poświęcam jej o wiele więcej cza−
su niż mojej kochanej, aczkolwiek coraz
bardziej zazdrosnej połowicy.
Pan Kazimierz twierdzi, że swoje sukce−
sy zawdzięcza nieustającej trosce o każ−
dego klienta, dbałości o zachowanie kuli−
narnych tradycji oraz wykorzystywaniu
ekologicznych produktów z okolicznych
gospodarstw. Od 9 lat szefem kuchni
w „Galicyjskiej”, znanej także z wyrobów
garmażeryjnych, jest Marcin Mróz.
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Przeszłe pokolenia nie tylko znały zna−
czenie tych słów, ale niejednokrotnie do−
wodziły, iż są one wartościami najwyż−
szymi. Sprawę bytu państwa stawiano
na pierwszym miejscu, przed rodziną,
miłością, życiem... Dzisiaj troskę o ojczy−
znę można wyrazić rzetelną, uczciwą na−
uką i pracą oraz pamięcią o ludziach i wy−
darzeniach, mających wpływ na zaistnie−
nie państwa polskiego.
W związku z 90. rocznicą wybuchu I woj−
ny światowej i 86. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości w Publicznym
Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Brzesku zrealizowano program przy−
gotowany przez nauczycieli historii.
W październiku ogłoszono konkurs foto−
graficzny „Cmentarze wojskowe świadec−
twem walki o wolność i niepodległość róż−
nych narodów”. Młodzież wykonała zdję−
cia grobów i pomników żołnierzy, poległych
w latach 1914−1918. Wystawę pokonkur−
sową pokazano na szkolnym korytarzu.
Znalazły się na niej nagrodzone prace
Dagmary Gawendy, Olgi Kwaśniak,
Rozalii Regiec, Anny Pukal, Gabrieli
Aleksiewicz−Drab i Kamila Gzyla. Na−
grody ufundowała Rada Rodziców. Opis
cmentarzy wojskowych przygotowała Mał−
gorzata Kołodziej−Siciarz. Motto wysta−
wy: „Nie martwcie się, że nasze usta za−
milkły. Nasze groby powinny mówić o mi−
łości do Ojczyzny”, zostało zaczerpnięte
z inskrypcji na pomniku żołnierzy, znaj−
dującym się na cmentarzu parafialnym
w Jadownikach.
– Małopolskie cmentarze wojenne można
spotkać rozsiane po lasach, polach, górach
i dolinach, małych miasteczkach i wsiach.
Sytuowane były przeważnie w miejscach,
gdzie toczyły się bitwy lub w niedalekiej
od nich odległości. Grzebano żołnierzy

Współczesnemu gimnazjaliście trudno zdefiniować pojęcia: „ojczyzna”
i „patriotyzm”, a jeszcze większe problemy sprawia zrozumienie, że jednym
z obowiązków wobec Polski jest służba wojskowa, a w razie konieczności
nawet oddanie za Nią życia.

wszystkich armii, także przeciwników.
Uważano, iż każdy ma prawo do pomni−
ka i godnego pochówku. Cmentarze od−
zwierciedlały przebieg i dzieje wojny. Wzno−
sząc nekropolie, próbowano uczcić poległych
żołnierzy do końca wiernych przysiędze.
Są one świadectwem burzliwej historii
Europy oraz dowodem na to, że trud żoł−
nierski, łzy i cierpienia wielu tysięcy ro−
dzin nie poszły w zapomnienie – powie−
działa jedna z laureatek konkursu.
Kolejnym przedsięwzięciem była akcja
„Znicz”, zainicjowana przez uczniów kl.
III d. Młodzież pod opieką Beaty Fran−
czak−Wołek i Mariusza Lisa w połowie
października posprzątała cmentarz woj−
skowy w Brzesku oraz zebrała ponad 200
zniczy, które zapalono na grobach żołnie−
rzy w przeddzień Święta Niepodległości.
10 listopada 2004 r. w Auli Chrystusa
Króla odbyła się uroczystość patriotycz−
na „Dziś Ojczyzny uczyć się trzeba…”,
poświęcona Polakom, którzy walczyli
o niepodległość. Akademia była lekcją
historii i wychowania w duchu patrioty−
zmu. W uroczystości wzięli udział zapro−
szeni goście m.in. sekretarz Gminy Bo−
gusław Babicz, skarbnik Gminy Wan−
da Prus, naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu Józef Cierniak, przed−
stawiciele Rady Rodziców. Uroczysty apel
przygotowała klasa II e pod opieką Ma−
rii Rojek, Doroty Kwaśniak. Wystąpił
także chór szkolny pod kierownictwem
Iwony Mikołajek.
Po uroczystości młodzież wraz z wycho−
wawcami i przedstawicielami władz uda−
ła się pod Grób Nieznanego Żołnierza, by
złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicze.

Małgorzata Kołodziej−Siciarz
Dorota Kwaśniak

W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ nr 3 w Brze−
sku po raz trzeci został zorganizo−
wany Międzyszkolny Konkurs Po−
ezji Regionalnej „Perły Regionu”,
w którym udział wzięli uczniowie
klas IV−VI. Dawał on możliwość
poznania twórczości uznanych po−
etek: Haliny Biernat, Bogumiły
Martyny Piekarz, Antoniny Ra−
dziędy oraz spotkania z debiutu−
jącymi na łamach brzeskich cza−
sopism nowymi „perłami regio−
nu”: Bogumiłą Młynarczyk
i Danutą Midą. Ta ostatnia jako
szesnastolatka wydała debiu−
tancki zbiorek pt. „Pytajniki”. Or−
ganizatorki, trzy nauczycielki ję−
zyka polskiego: Maria Bawół, Ju−
styna Krzywacka i Dorota Wójcik,
zachęcały do recytacji utworów
znanych uczniom krajan.
W konkursie wzięło udział 38
uczniów z 13 szkół podstawo−
wych. W poszczególnych katego−
riach zwyciężyli: kl. IV – Maria
Legutko (PSP nr 3 w Brzesku),
kl. V – Danuta Olchawa (PSP
w Jurkowie), kl. VI – Agnieszka
Bolek (PSP nr 3 w Brzesku).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR
2 w Brzesku przyjęta została do
zaszczytnego grona placówek, uży−
wających tytułu „Szkoła z klasą”.
Ta akcja, prowadzona przez re−
dakcję „Gazety Wyborczej” i Cen−
trum Edukacji Obywatelskiej, ma
wyjątkową markę na rynku edu−
kacyjnym, a wiele instytucji uzna−
je ten tytuł za symbol wysokiej
jakości pracy szkoły.
Brzeska „Dwójka” nie jest pierw−
szą placówką na terenie gminy,
która posiada taki tytuł, ale otrzy−
manie go jest za każdym razem
wielkim sukcesem zarówno dla
samorządu, jak i szkoły oraz
świadczy o spełnianiu sześciu
podstawowych kryteriów: dobre−
go kształcenia, sprawiedliwego
ocenianiu, uczenia twórczego i kry−
tycznego myślenia, rozwoju spo−
łecznego, pomocy uczniom w uwie−
rzenie we własne możliwości,
a także samodzielności.

(IW)

Perły Regionu

Dwójka z klasą

A kiedy trzeba, życie za Nią oddaj...
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Jeszcze pół wieku temu były w Iwko−
wej dwa późnogotyckie drewniane
kościoły: parafialny pod wezwaniem
Podwyższenia Św. Krzyża i Nawiedze−
nia Najświętszej Marii Panny, pełnią−
cy od XIX w. rolę kościoła cmentarne−
go. Niestety, w 1952 r. kościół Św.
Krzyża doszczętnie spłonął. Stało się
to w wyniku zaprószenia ognia pod−
czas prowadzonych w nim prac kon−
serwatorskich. Teraz, na miejscu po
nim wznosi się zbudowany w r. 1956
kościół murowany. Na szczęście do
dziś przetrwał kościółek cmentarny,
który według miejscowej tradycji, jesz−
cze jako parafialny, wyposażony zo−
stał przez samą królową Bonę.
Stojący na skraju iwkowskiego cmen−
tarza parafialnego, kościółek Nawie−
dzenia NMP nie prezentuje się
wprawdzie zbyt imponująco, ale za−
sługuje na szczególną uwagę. Należy
on wszak do najstarszych zabytków

Na szlaku architektury drewnianej Na drodze
z Krakowa do obu Sączów
Leżąca na południowym krańcu brzeskiego powiatu, wieś Iwkowa powstała
w wyniku połączenia dwóch sąsiadujących z sobą osad: Iwkowej Woli (Liberta
Ivonia) i Iwkowej. Pierwsza z nich istniała już przed r. 1327, w którym to
odnotowano ją jako wieś parafialną, druga zaś lokowana została przez
królową Jadwigę, wdowę po Władysławie Łokietku w 1334 roku. Ta wsią
parafialną została najpewniej w 1398 roku. Obie powstały przy uczęszczanej
od XIII wieku drodze, prowadzącej z Krakowa przez Bochnię, Lipnicę
Murowaną i Czchów do obu Sączów i na Węgry.

drewnianej architektury sakralnej
w Małopolsce. Jest przy tym jednym
z niewielu już, które pozostały w nie−
zmienionym niemal pierwotnym
kształcie, z zachowanymi zasadniczy−
mi elementami gotyckiej jeszcze kon−
strukcji takimi, jak: zrąb ścian, ostry
łuk tęczy, trójlistne ciesielskie por−
tale i storczykowa więźba dachowa.
Zbudowany w całości z potężnych
modrzewiowych płazów, ma wydłużo−
ne, zamknięte trójbocznie prezbite−
rium, z niewielką zakrystią od półno−
cy, kwadratową niemal nawę i niską
wieżę, ukrytą pod wspólnym z korpu−
sem, wysokim dachem, z którego wy−
rasta maleńka wieżyczka na sygna−
turę. Ściany jego przesłania pionowe
deskowanie, więźbę dachową – bla−
cha, którą zastąpiono podbicie z gon−
towych klepek, przez co stracił wiele
na dawnym uroku. Z dość prostą i nie−
zbyt atrakcyjną, zewnętrzną stroną

kościółka znacząco kontrastuje jego
pełne szczególnego klimatu, przesiąk−
nięte zapachem drewna oraz wonią
świec i kadzidlanego dymu, wnętrze.
Nakryte drewnianymi stropami o pro−
filowanych podciągach, ozdobione jest
mocno już wypłowiałymi, ściennymi
malowidłami z 1617 r. ze scenami
Męki Pańskiej, z aniołami i postacia−
mi apostołów w malowanych ramach,
otoczonych roślinnymi ornamentami.
Ozdobą jego jest też znajdujący się
w oknie gotycki witraż, z wyobraże−
niem Najśw. Marii Panny z pierwszej
połowy XV wieku. Główne części wy−
posażenia wnętrza pochodzą z 1688 r.
Jest tu więc skromny, barokowy oł−
tarz główny z obrazami Najśw. Marii
Panny i św. Janem Ewangelistą oraz
z znajdującą się w nim, rzeźbioną gru−
pą Nawiedzenia NMP. Stoją też, po−
dobne doń, dwa niewielkie ołtarze
boczne z tego samego czasu, z obra−
zami ukrzyżowania św. Antoniego
oraz barokowe organy. Nie ulega wąt−
pliwości, iż zarówno ołtarze, jak i or−
gany, ufundował Błażej Jasnowicz,
który wraz z żoną i córką uwiecznio−
ny został na obrazie wotywnym św.
Jana Ewangelisty. Oprócz nich jest
tu jeszcze kilka obrazów i rzeźb, m.in.
późnogotycki krucyfiks z drugiej po−
łowy XV wieku. Jednakże najstarszy−
mi zabytkami dawnej sztuki, jakie
znajdują się w iwkowskim kościółku,
są rzeźby w drewnie lipowym, przed−
stawiające postaci z grupy Ukrzyżo−
wania, usytuowane na belce tęczy.
A wiedzieć trzeba, iż należą one do
najstarszych w kościołach diecezji
tarnowskiej.

ANDRZEJ B. KRUPIŃSKI
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Podobnie jak w Polsce, również tam
istnieją regionalne różnice. Moje wspo−
mnienia odnoszą się głównie do Środ−
kowych Czech (Středočeský Kraj).
Przygotowaniem do przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia jest pierw−
sza niedziela adwentu, gdy przed
mszą św. poświęca się adwentowy wie−
niec, wykonany z gałązek choinki, i za−
pala jedną z czterech, umieszczonych
na nim, świeczek. Owe wieńce znaj−
dują się nie tylko w kościołach, ale
prawie w każdym domu.
Polskie słowo „wigilia” pochodzi od ła−
cińskiego wyrazu „czuwać” i oznacza
oczekiwanie na przychodzącego Chry−
stusa. Czeska nazwa Świąt Bożego Na−
rodzenia to „Vánoce„. Zaś sam dzień
wigilii, w zależności od pory, to „Štědrý
den” albo „Štědrý večer”. Takie okre−
ślenie nawiązuje do słowiańskiego sło−
wa, które praktycznie wyszło z użycia
w języku polskim – „szczodry”, czyli
hojny, łaskawy, obficie obdarowujący,
obfity. Przydomek taki nosił król Bole−
sław Śmiały. W gwarach zachowały się
pochodne określenia, np. „szczodroki”
– tak są nazywane w okolicach Sędzi−
szowa Małopolskiego dzieci, kolędują−
ce i składające życzenia w Nowy Rok.
Dla Czechów Wigilia to dzień i wieczór
szczodrości, hojnego obdarowania Bożą
miłością i dobrocią. A ponieważ darów
tych nie można zachować tylko dla sie−
bie, dlatego w tym dniu ludzie obdaro−
wują się prezentami, pozostawianymi
pod choinką.
Ponieważ kiedyś w Wigilię obowiązy−
wał post ścisły, niektórzy nic nie jedli
przez cały dzień, aż do kolacji. By za−
chęcić do takiego umartwiania się mło−
dzież i dzieci, mówiono im, że kto wy−
trwa, ten wieczorem przy żłóbku zoba−
czy „zlaté prasátko” – „złote prosiątko”.
Wieczerza wigilijna zaczyna się od
wspólnej modlitwy i przeczytania frag−
mentu Ewangelii o Narodzeniu Chry−

Ježíšek przyniósł choinkę

Któż z nas nie celebruje tego szczególnego, jedynego w roku wieczoru, gdy
cała rodzina zbiera się, by po wspólnej modlitwie połamać się opłatkiem
i zasiąść do wieczerzy wigilijnej. Zapach choinki i siana, dźwięk kolęd
i dzwonów, wzywających na pasterkę, dopełniają urokliwości tego święta.
Wrażenia te w szczególny sposób wyłaniają się z pamięci, gdy Święta Bożego
Narodzenia przeżywamy z dala od domu, zwłaszcza za granicą. Wtedy stają
przed oczami polskie tradycje i zwyczaje. Przyszło mi przeżywać te święta
przez dziewięć kolejnych lat u naszych południowych sąsiadów, w Czechach.

stusa. Nie ma typowo polskiego zwy−
czaju łamania się opłatkiem. Chociaż
bywają wyjątki, zwłaszcza w tych ro−
dzinach, do których tradycję tę prze−
niesiono po wizytach w Polsce bądź
przekazali im ją, pracujący w Czechach,
polscy księża. Obecnie bez kłopotu
można dostać opłatki w sklepach „Cha−
rity” – odpowiednik naszego Veritasu.
Dlatego, gdy otrzymuję kartki z życze−
niami świątecznymi od znajomych Cze−
chów, to jest tam również opłatek.
Sama wieczerza jest skromniejsza niż
u nas. Składa się zazwyczaj tylko
z dwóch dań – smacznej zupy rybnej
z grzankami, gotowanej z głów i podro−
bów karpi oraz smażonego karpia
z „bramborowym salatem”, czyli z sa−
łatką jarzynową, która nosi nazwę
„ziemniaczanej”. Popija się to szklan−
ką piwa lub lampką wina, w zależno−
ści od tego, co kto lubi. Gdy kończy się
wieczerza, gospodarz przechodzi do dru−
giego pokoju, gdzie stoi choinka (naj−
częściej jest to sosna – „borovice”) i spe−
cjalnym dzwonkiem (często posiadają−
cym piękne zdobienia o tematyce
bożonarodzeniowej) oznajmia, że
Ježíšek (Dzieciątko Jezus) przyniósł
choinkę i prezenty. Wszyscy podążają
za panem domu, śpiewając kolędę,
najczęściej „Narodil se Kristus Pán...”
A później następuje najradośniejszy
moment dla najmłodszych – rozdanie
prezentów.
Obok choinki w każdym domu znajdu−
je się „Betlem”, dosłownie Betlejem –
taką nazwę w Czechach ma szopka.
Ta tradycja ma swe źródło w czasach
reformy józefińskiej, gdy cesarz zabro−
nił urządzania żłobków w kościołach.
Wówczas ludzie zaczęli je ustawiać
w domach, a że osób uzdolnionych ar−
tystycznie nigdy nie brakowało, poja−
wiły się konkursy szopek, które w wie−
lu miejscach odbywają się do dzisiaj.
Najmniejszy żłobek, jaki widziałem,

był zrobiony w skorupce orzecha, nie−
co większy w łupinie orzecha kokoso−
wego, a największy miał naturalną
wielkość.
Po rozdaniu prezentów domownicy
śpiewają kolędy. Na stole pojawia się
kawa, herbata, bożonarodzeniowe
pierniczki i inne ciastka. Biesiadowa−
nie trwa do chwili udania się na pa−
sterkę, czyli na „Půlnoční mše svatou„.
Bywa tak, że ksiądz, będący probosz−
czem w kilku parafiach, odprawia 3,
a nawet 4 pasterki. Ponieważ miałem
3 parafie, więc w pierwszym kościele
zaczynałem o 20.30, później jechałem
17 km i o 22.00 odprawiałem drugą,
a na koniec wracałem do parafii, w któ−
rej mieszkałem, i tam o północy mia−
łem trzecią pasterkę. W czasie mszy
chór parafialny śpiewał „bożonarodze−
niową mszę św.”, skomponowaną przez
Jana Jakuba Rybę, nazywaną od jego
nazwiska „Rybovkou”. Na Pasterce
bywało około 650−700 osób, podczas
gdy w zwykłą niedzielę przychodziło na
mszę 120−140 wiernych, a miejscowość
liczyła 1200 mieszkańców.
Od 1989 roku parafialnym zwycza−
jem stał się koncert kolęd w wigilij−
ne popołudnie. Do 1994 r. odbywał się
on przy choince na rynku. Gdy zosta−
łem proboszczem, zaproponowałem,
by występy przenieść do kościoła i tak
jest do dzisiaj. Na koncert przycho−
dzi niekiedy ponad 200 osób.
W 1995 r. byłem mile zaskoczony, gdy
usłyszałem trzy polskie kolędy w cze−
skim tłumaczeniu, które na stałe
weszły do repertuaru.
Pięknym zwyczajem jest też odwiedza−
nie w okresie świąt grobów i ozdabia−
nie ich stroikami. W tym czasie, wie−
czorami cmentarze są rozświetlone jak
1 listopada.

MICHAŁ KOTRA

Narodil se Kristus Pán, veselme se!
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Uczestnicy wydarzeń sprzed 24 lat do−
skonale pamiętają, jakie ogromne na−

dzieje wiązało polskie społeczeństwo z roz−
poczynającymi się wtedy przemianami.
Ludzie oczekiwali zmian na lepsze w wie−
lu dziedzinach, a w szczególności liczyli na
demokratyzację życia i poprawę warunków
materialnych. Wszystkim działaniom to−
warzyszył ogromny entuzjazm i nadzieja,
że planowane reformowanie kraju szybko
przyniesie oczekiwane rezultaty.
Dzisiaj, po latach jesteśmy mądrzejsi
o wiele doświadczeń. Udało się dużo do−
konać, ale wiele nadziei nie zostało speł−
nionych, gdyż okazały się one nierealne.
Mnóstwo spraw potoczyło się w innym,
od zamierzonego kierunku. Teraz zada−
jemy sobie pytania: czy tak musiało się
stać? Jakie błędy zostały popełnione, któ−
re spowodowały, że tak wielu ludzi czuje
się teraz zawiedzionych? A może nasze
oczekiwania były zbyt wysokie?
Podczas szkolenia w Krakowie, w którym
miałem okazję uczestniczyć, prof. Czesław
Nowak, prorektor Akademii Rolniczej ds.
nauki i współpracy międzynarodowej,
przedstawił planszę z listą 25 państw,
należących do Unii Europejskiej. Wynikało
z niej, że w grupie państw tzw. średniego
rozwoju Polska znajduje się na ostatnim
miejscu. Nasz kraj jest najbiedniejszy
w Unii pod względem siły nabywczej do−
chodu narodowego, przypadającego na jed−
nego mieszkańca.

Wyjaśnienie tej sytuacji jest niewąt−
pliwie bardzo trudne. Na pewno

wiele autorytetów nauki i polityki doko−
nuje i będzie dokonywać rozważań i ana−
liz przyczyn, dlaczego w porównaniu z in−
nymi krajami tak źle wykorzystaliśmy
nasze szanse.
Oceny dokonują również przeciętni ludzie,
którzy na co dzień doświadczają skutków
wszelkich błędów i niedociągnięć. Sposób

Wypaczona
solidarność

widzenia rzeczywistości oparty na osobi−
stych doświadczeniach nie zawsze jest
zbieżny z naukowymi opracowaniami.
Myślę, że szczególnie obchody rocznic
wydarzeń sierpniowych i grudniowych
skłaniają do zastanowienia się nad przy−
czynami naszych niepowodzeń.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa moż−
na stwierdzić, że czasu, jaki nam dała
historia od 1989 roku, nie wykorzystali−
śmy w sposób należyty. Wprawdzie wie−
le udało się nam dokonać, ale w porów−
naniu z innymi krajami wypadamy źle.
Jedną z przyczyn jest fakt, że prawica,
która była motorem przemian, nie po−
trafiła stworzyć stabilnej większości par−
lamentarnej. Rozbicie i skłócenie prawej
strony sceny politycznej spowodowało
powstawanie i funkcjonowanie na prze−
mian rządów prawicowych i lewicowych.
Skutkiem tego było przerwanie działań,
rozpoczętych przez poprzednie ekipy. Brak
zdecydowanej większości parlamentarnej
powodował funkcjonowanie słabych rzą−
dów, które nie były zdolne do sprawnego
przeprowadzenia koniecznych reform.
Ponadto praktyka stawiania celu partyj−
nego, a nierzadko osobistego, ponad inte−
res państwa powodowała podejmowanie
szkodliwych decyzji. Wiele złego spowo−
dowały wszelkiego rodzaju afery. Skut−
kiem tego był spadek zaufania społecz−
nego do władzy i różnych instytucji życia
publicznego. Walki partyjne wywołały
wzajemne oskarżenia, podejrzliwość i sys−
tematyczne degradowanie autorytetów.

Wiele wskazuje na to, że byliśmy zbyt
ulegli wobec „wskazówek”, przesy−

łanych nam przez Unię Europejską. In−
teres Polski po 1989 roku nie zawsze
był zgodny z polityką gospodarczą
państw Unii najbardziej gospodarczo roz−
winiętych, które starały się i nadal dążą
do tego, abyśmy byli rynkiem zbytu dla

towarów w nich wyprodukowanych. Dzia−
łania takie wspierane były postawą nie−
których polityków, którzy więcej dbali
o swoje przyjazne relacje z władzami
z Brukseli, niż o dobro swoich obywate−
li. Odnosiło się nawet wrażenie, że było
rzeczą niestosowną i wstydliwą ekspo−
nowanie naszych narodowych i społecz−
nych interesów.
Niestety, na większość zjawisk w wiel−
kiej polityce, tutaj „na dole” mamy
w praktyce znikomy wpływ. Tymczasem
wszystko, co dzieje się „na górze”, ma
znaczenie dla działań, podejmowanych
m.in. w samorządach gminnych, powia−
towych i wojewódzkich. Z drugiej strony,
przyglądając się życiu publicznemu, do−
chodzę do wniosku, że właśnie działal−
ność samorządów, zwłaszcza w gminach,
dokonała ogromnych przemian w życiu
lokalnych społeczności. Reforma samorzą−
dowa w Polsce zdała egzamin. Można
powiedzieć, że samorządy dobrze wyko−
rzystały czas historycznych przemian.
Zaryzykuję stwierdzenie, że, jeśliby z po−
dobnym zaangażowaniem pracowały in−
stytucje centralne, nasze miejsce wśród
członków UE byłoby znacznie wyższe.

Nasuwa się pytanie, dlaczego zawio−
dły w większości instytucje wyższych

szczebli i prominentni funkcjonariusze?
Być może skala problemów przerosła
nasze elity, a prywatne i partyjne intere−
sy przesłoniły sprawy dla Polski zasad−
nicze. Całkowicie słuszne wydają się opi−
nie, że warunkiem powodzenia reform
jest człowiek, nie tylko dobrze wykształ−
cony, ale również dobrze wychowany i wy−
znający właściwą hierarchię wartości.
Jednak życie wskazuje, że wewnętrzne
przemiany w jednostkach ludzkich zacho−
dzą znacznie wolniej, niż zmiany w świe−
cie materialnym.

ROMAN OLCHAWA

Komunikat Delegatury ZR−M NSZZ „Solidarność” w Brzesku
z dnia 9 listopada 2004 roku:
Delegatura ZR−M NSZZ „Solidarność” w Brzesku informuje, że w roku 2005 mija 25
lat od chwili powstania NSZZ „Solidarność”. W skład Komitetu Organizacyjnego ds.
obchodów jubileuszu NSZZ „Solidarność” wchodzą wszyscy przewodniczący Komi−
sji Zakładowych organizacji związkowej z terenu działania delegatury w Brzesku.

25. rocznica
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Inicjatywa utworzenia Okocimskie−
 go Klubu Narciarskiego jest zwią−

zana z działalnością PK WF i PW.
W „Sprawozdaniu z rocznej działalno−
ści za rok budżetowy 1931/1932” znaj−
dujemy informację, że „narciarstwo
rozwija się coraz lepiej i jest upra−
wiane prawie we wszystkich mia−
steczkach zachodniej części wojewódz−
twa krakowskiego”... w okolicach pod−
górskich. Tej charakterystyce
odpowiada topograficzne położenie
Brzeska. Jeżeli do tego dodamy wia−
domość z 22 czerwca 1933 r., mówią−
cą, że PK zakupił 27 par nart, to ja−
snym się stanie, że utworzenie Oko−
cimskiego Klubu Narciarskiego jest
powiązane z tym faktem. W każdym
razie członkowie tego klubu zajmo−
wali się nie tylko narciarstwem, ale
i wielu innymi dziedzinami sportu,
które propagował PK WF i PW. Wśród
nich na pierwszym miejscu były dys−
cypliny lekkoatletyczne: biegi, rzuty
oszczepem, dyskiem, granatem oraz
strzelectwo i gry zespołowe. W tym
ostatnim wypadku, aby uzyskać Pań−
stwową Odznakę Sportową, jak wy−
jaśnia „Monitor Polski”, należało
czynnie uprawiać gry sportowe takie,
jak: piłka nożna, hokej, tenis itp., i to
na poziomie klasy A, B lub C. Regu−
lamin odznaki sportowej dokładnie
określał minima we wszystkich dzie−
dzinach sportów i nakładał obowią−
zek czynnego ich uprawiania.
W tym samym roku pierwsze panie
z Brzeska, w większości należące do
TG „Sokół”, również spełniły mini−
malne wymagania na POS. W wyka−

zie imiennym znalazły się m.in: Ma−
ria Fąfara, Zofia Gawłowicz, Anna
Grzybek, Stanisława Juchno, Maria
Kurowska, Janina i Kazimiera Kuba−
la, Lilia Kmakówna, Zofia Kotra,
Melania Łącka, Genowefa Mleczko,
Zofia Mikulska, Jadwiga Łoboda,
Franciszka Osuchowska, Bożena
Peszkowska, Janina Pietrusińska,
Antonina Przetacznik, Julia Preiss,
Zofia Reczek, Maria Stolarczyk, Zo−
fia Świerczek, Kazimiera Weinbrener,
Melania Zachara, Jadwiga Chrzan,
Joanna Maderska, Michalina Godzik,
Aleksandra i Michalina Guzik, Jani−
na Kulpa i Maria Fogelslang. Naj−
starsza z nich miała 23 lata, a naj−
młodsze po 17. Natomiast wśród ini−
cjatorów utworzenia OKN widnieją
nazwiska: Jana Hellera, dra Zygmun−
ta Stankowskiego, Kazimierza Szy−
balskiego, Mariana Kurdziela, Jana
Biernata, Jana Polańskiego, Jana
Antoniego Götza Okocimskiego –
członka PK WF i PW i jeszcze paru
innych osób związanych z Browarem
Okocim. Inicjatorów utworzenia klu−
bu należy poszukiwać także wśród
zdobywców POS.

Zebranie organizacyjne OKN odby−
 ło się w 1933 r. w Pawilonie Oko−

cim. Antoni Jan Götz Okocimski, jak
wynika z jego zaangażowania w spra−
wę zbudowania stadionu w Brzesku,
z pewnością był poważnym animato−
rem życia sportowego w Brzesku
i Okocimiu. Świadczy o tym również
jego stała przynależność do PK WF
i PW oraz zbudowane w pobliżu pa−

łacu korty do tenisa ziemnego, które
w latach 70. zostały zniszczone po−
przez pokrycie ich masą asfaltową.
Jan Antoni Götz był dużego formatu
społecznikiem i działaczem politycz−
nym. W spotkaniu organizacyjnym
OKN brali zapewne udział m.in.:
Kazimierz Szybalski, Jan Biernat,
Zbigniew Konopka, Marian Kurdziel
i Zygmunt Stańkowski. W gronie tym
jazda na nartach i inne dyscypliny
sportowe cieszyły się dużym zainte−
resowaniem. Świadczą o tym zdoby−
te POS. Obok sportów zimowych, pra−
wie wszyscy członkowie klubu jeździ−
li na rowerach, biegali i grali w piłkę
nożną.

Dwa lata później brzescy i okocim−
scy narciarze postanowili zorga−

nizować sekcję piłki nożnej. Dokonali
tego podczas zebrania 4 sierpnia
1935 r. Kierownikiem Sekcji Piłki
Nożnej został Zbigniew Konopka. A do
Zarządu wybrano: Jana Kubalę (pierw−
szy kapitan drużyny), Antoniego Schaf−
fera (sekretarz), Edwarda Zawartkę
(gospodarz). Równocześnie akces do
drużyny piłkarskiej zgłosili: Edward
Baj, Stanisław Baczyński, Jan Ber−
nacki, Stanisław Firlet, Jakub Gdow−
ski, Stanisław Gurgul, Stanisław Gór−
nisiewicz, Jan Heller, Kazimierz Ja−
recki, Leopold Kaczmarski, Gustaw
Kotfis, Jan Kubala, Czesław Marecik,
Józef Wojciechowski i Antoni Zydroń.
Antoniemu Janowi Götzowi−Okocim−
skiemu powierzono prezesurę honoro−
wą sekcji.
Dzięki pomocy finansowej barona oraz
za pieniądze zebrane z dobrowolnej
składki zakupiono stroje sportowe i jed−
ną piłkę „składającą się z dętki i płasz−
cza sznurowanego”. Wydatki na buty
i stroje sportowe były tak duże, że jak
się wydaje, nie wystarczyło już nawet
na dętkę zapasową do piłki nożnej.
Pierwszy towarzyski mecz piłkarski
z miejscowym rywalem Makabi
(Makkabi, Maccabi) Brzesko rozegra−
no już 25 sierpnia 1935 r. na stadio−
nie na Słotwinie. Zespół wystąpił
w składzie: Stanisław Firlet (bram−
karz) – Stanisław Baczyński i Jan
Bernacki (obrońcy) – Stanisław Gur−
gul, Edward Baj i Jan Korman (po−
mocnicy) – Antoni Zydroń, Jan Hel−
ler, Jan Kubala, Stanisław Górnisie−
wicz i Kazimierz Jarecki (napastnicy).
Podczas meczu uwidoczniła się tak
duża przewaga OKN, że rywale oba−
wiając się sromotnej klęski, opuścili
boisko przy wyniku 0:3. Łupem bram−
kowym podzielili się: Górnisiewicz,
Zydroń i Heller.

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

Gdy narciarze

grali w piłkę
Piłkarska drużyna Okocimskiego z 1937 roku.
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Miesiąc później rozegrano spotkanie
z WKS 16 pp z Tarnowa, którego dru−
żyna przybyła koleją na Słotwinę.
Tym razem OKN pokonał rywali
w stosunku 2:1. Jan Kubala już
w tym meczu nie grał; jego miejsce
zajął Józef Wojciechowski. Później
OKN pokonał 5:1 Policyjny Klub
Sportowy Brzesko oraz Amatorski
Klub Sportowy z Chodenic (dziś
dzielnica Bochni) 3:2. Jak się wyda−
je, chodeniczanie przybyli na Słotwi−
nę podwodą konną, co w tamtych cza−
sach nie było zjawiskiem wyjątko−
wym. Tego samego jesiennego sezonu
OKN doznał dwóch porażek: w re−
wanżu przegrał z PKS Brzesko 0:3 i
z Romanią Tarnów 0:4.
Można więc mówić, że jesień 1935 r.
była udana dla piłkarskiego zespołu
OKN. Biorąc pod uwagę uzyskane re−
zultaty oraz propagandowe znacze−
nie drużyny dla Browaru Okocim, któ−
ra była z nim powiązana nie tylko
składem osobowym i prezesurą ho−
norową, Jan Antoni Götz wychodząc
naprzeciw potrzebom sekcji i pra−
gnąc ją jeszcze bardziej związać
z browarem, przekazał dla piłkarzy
OKN pod budowę nowego stadionu
sportowego kilka morgów gruntu na
Zielonce, w pobliżu Garbatki. Był to
obszar o regularnych kształtach, po−
wierzchniowo większy, od tego, jaki
został przeznaczony pod budowę sta−
dionu na Słotwinie.

Pole, na którym miało być boisko
piłkarskie z ziemną bieżnią lek−

koatletyczną, należało częściowo oczy−
ścić z krzaków, wykarczować drzewa
oraz zebrać część ziemi ze stoku wzgó−
rza. Do prac przystąpiono jeszcze je−
sienią 1935 r. Poza członkami OKN
brała w nich udział młodzież gimna−
zjalna. W zamian za to OKN zobowią−
zał się udostępniać stadion dla potrzeb
Gimnazjum. Po roku ciężkiej, społecz−
nej pracy, stadion OKN był gotowy. Ca−
łością prac kierował nowy zarząd OKN,
w którym obok dotychczasowego preze−
sa (Zbigniew Konopka) i gospodarza
(Edward Zawartka), pracowali również:
Józef Wojciechowski (kapitan drużyny)
i Jan Heller (sekretarz).
W 1936 r. do Sekcji Piłki Nożnej za−
pisali się: Bronisław Jarecki, Włady−
sław Marchewczyk, Stanisław Kwie−
cień, Marceli Wyczesany i Bronisław
Skrzyński. W 1935 r. w jednym spo−
tkaniu grał Adam (?) Guzik, a następ−
nego roku debiutował, z prawie takim
samym rezultatem, Tadeusz Mader−
ski, którego bardziej pociągała lek−
koatletyka.

Na wiosnę 1936 r. z zakontraktowa−
nych spotkań nie odbyły się mecze
z OMP Chodenice (13 kwietnia) i Ma−
kabi Bochnia. Oba spotkania zostały
zweryfikowane na 3:0 dla OKN. Ponad−
to klub z Okocimia wygrał spotkania
z KS Strzelec Bochnia 6:3, z OMP Cho−
denice (1 kwietnia) 4:1, z Kotwicą Tar−
nów 8:0, z Romanią Tarnów 7:0, z AKS
Wojnicz 10:0, a przegrał z OMP Boch−
nia 2:4, z KS Strzelec Brzesko 2:3,
z Puszczą Niepołomice 2:3 i z KS Kłaj
1:6. Natomiast mecz z WKS 16 pp
Tarnów zakończył się remisem 1:1.
6 września 1936 r. rozpoczęły się roz−
grywki o mistrzostwo klasy C Podokrę−
gu Tarnowskiego. W pierwszym meczu
na własnym stadionie na Zielonce OKN
pokonał rezerwę KS Mościce 3:O. Póź−
niej rozegrał spotkania z Łącznością
Mościce, WKS Tarnów, ZMS Tarnów,
OMP Bochnia, KS Mościce, Gwiazdą
Sterm Tarnów, WKP Metal Tarnów,
Jutrzenką Tarnów, BKS Bochnia, Wi−
słoką Dębica KPW Kraków i innymi
zespołami, uzyskując najpierw awans
do klasy B, a w 1938 r. do klasy A.

Sekcją Piłki Nożnej kierował wów−
czas zarząd w składzie: inż. Jan

Pieniążek – prezes, dr Zygmunt Stan−
kowski – drugi prezes, Jerzy Stol−
zman – sekretarz, Marian Kurdziel
– skarbnik oraz Maksymilian Beller,
Janina Pietrusińska i Antoni Schaf−
fer – członkowie zarządu. Do sekcji
należeli wówczas: Jan Bernacki, Ma−
rian Cesnyka, Franciszek Gdowski,
Henryk i Tadeusz Górscy, Stanisław
Górnisiewicz, Feliks i Stanisław Gur−
gulowie, Jan Heller, Bronisław Jarec−
ki, Henryk i Ludwik Kabardowscy,
Józef Kabat, W. Kaczmarowski, Jan
Korman, Czesław Kania, Michał Ko−
stecki, Jan Korman, Roman Kotfis,
Władysław Kosiński, Szymon Krzysz−
kowski, Tadeusz Kubala, Bolesław
Kwaśniewicz, Stanisław Kwiecień,
Czesław i Tadeusz Marecikowie, Bo−
lesław Maniecki, Kazimierz Mikulski,
Jan Pietrusinski, Józef, Karol, Piotr
i Stefan Płachta, Antoni Schaffer,
Stefan Sacha, Jan i Roman Sediwy,
Henryk Seruga, Stanisław i Tadeusz
Serwin, Bronisław Słupski, Stani−
sław Sowiński, Stefan Syweńki, Wa−
cław Turek, Zygmunt Węgrzyn, Fran−
ciszek Wilk, Józef Wojciechowski,
Marceli Wyczesany, Tadeusz Zwierz,
Antoni Zydroń i jeszcze paru innych.
Nowymi członkami klubu zostali
wówczas m.in.: Jerzy Kupiec, Edward
Repetowski i Mieczysław Sowiński.
Nie wszyscy członkowie Sekcji Piłki
Nożnej czynnie występowali na bo−

isku. W 1938 w pierwszych dwóch
meczach bramki bronił W. Kaczma−
rowski, a od 18 kwietnia Antoni Zy−
droń. Natomiast od 3 lipca najczę−
ściej w bramce stał Tadeusz Zwierz.
Obrona OKN składała się wówczas
najczęściej z Wacława Turka i Roma−
na Sediwego, ale grali na tej pozycji
także: Jan Sediwy, Szymon Krzysz−
kowski, Stefan Sacha, Michał Kostec−
ki lub któryś z Serwinów. W pomocy
brylowali: Józef Wojciechowski, Bro−
nisław Jarecki, Stefan Syweńki, Mar−
celi Wyczesany, Józef Płachta lub A.
Kaczmarowski albo któryś z Serwi−
nów. Natomiast w ataku dominowa−
li: Kabardowski, Heller, Górnisiewicz,
Jarecki, Tadeusz Górski, Marecik,
Krzyszkowski i Kotfis, wspomagani
przez Tadeusza Maderskiego, Opry−
cha, Zdzisława (?) Ołpińskiego, Jana
Sediwego, A. Kubalę, Feliksa Gurgu−
la, Semczyszyna i innych. Niektórzy
z nich występowali zaledwie w jed−
nym czy dwóch meczach.

W 1938 r. OKN rozegrał następu−
jące spotkania towarzyskie

i mistrzowskie: z OMP Bochnia i Wi−
słoką Dębica zremisował 3:3, wygrał
z KS Mościce 4:3 i 5:4, z Gwiazdą
Sterm Tarnów 5:0, z WKP Metal Tar−
nów 5:3, z Tarnovią 4:1, Jutrzenką
Tarnów 4:1, Policyjnym KS Bochnia
3:2, z KS Rezerwistami Rożnów 5:1,
z KS Samsonem Tarnów 12:0 i KS Ju−
trzenką Brzesko 14:0. Porażkami za−
kończyły się mecze z: WKS Tarnów 0:5
i 1:6, z KS Mościce 1:3, z BKS Boch−
nia 2:4 i 2:3, z Unią Kraków 1:3, z Wi−
słoką Dębica 3:4, Jutrzenką Tarnów
2:4, Rezerwistami Rożnow 0:5, z Tar−
novią I b 2:5 (o mistrzostwo klasy A),
z KS Mościce 0:10 (o mistrzostwo kl.
B), WKP Metalem Tarnów 2:3, z Ju−
trzenką Tarnów 1:2, Wisłoką Dębica
1:5 i WKS Tarnów 2:4. Zespół wystę−
pował w kl. A. Królem strzelców OKN
w 1938 r. został Tadeusz Kubala, zdo−
bywając 19 bramek, z czego po 5 strze−
lił w meczach z Samsonem Tarnow
i Jutrzenką Brzesko. 15 goli zdobył
Tadeusz Górski, bramkostrzelnymi
zawodnikami byli też: Stanisław Gór−
nisiewicz (3), Jan Heller (3), Henryk
Kabardowski (6), Józef Wojciechowski
(3), S. Krzyszkowski (6), Oprych (4),
Tadeusz Maderski (4).

MARIAN STOLARCZYK

* W poprzednim fragmencie historii brze−
skiego sportu podaliśmy nieprawidłowo
nazwiska Jana Kormana i Stefana Mich−
ny. Za pomyłkę przepraszamy.
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Brzeski zespół po raz kolejny podjął próbę walki
o trzecią ligę. W poprzednim sezonie zaprze−
paścił szansę awansu, przegrywając w bara−
żach z Kmitą Zabierzów. Cztery i trzy lata temu,
po wygraniu rozgrywek grupowych, także ule−
gał rywalom w pojedynkach barażowych.
W tym sezonie podopieczni trenera Andrzeja
Iwana również są faworytem i głównym kan−
dydatem do awansu. Takie są oczekiwania
kibiców i strategicznego sponsora klubu –
Carlsberg Polska S.A. Aspiracje piłkarzy tak−
że sięgają gry w wyższej, niż IV lidze.
– W tym sezonie jest nieco trudniej niż w po−
przednich rozgrywkach, bo w grupie wystę−
pują o dwie drużyny mniej – mówi prezes Zy−
droń. – Mimo to, gdyby nie wpadka w meczu
derbowym z beniaminkiem z Mokrzysk, byli−
byśmy w pełni usatysfakcjonowani. Założony
plan jednak wykonaliśmy.
Bardziej krytyczni obserwatorzy poczynań ze−
społu, mieli jednak powody do niezadowolenia
z gry w niektórych meczach. Oprócz bowiem
tak udanych meczów, jak przeciwko Glinikowi
Gorlice czy z Victorią Witowice, zakończonego

rekordowym zwycięstwem 8−0, zdarzyły się
słabsze występy, jak wspomniany, remisowy
pojedynek ze Strażakiem, czy porażka na wła−
snym boisku z Kolejarzem Stróże.
– Nie należy zapominać o obiektywnych prze−
szkodach kadrowych, na jakie napotkał tre−
ner Iwan – wyjaśnia prezes OKS−u. – Przed
sezonem wprawdzie pozyskaliśmy kilku pił−
karzy, którzy mieli wzmocnić drużynę, ale Rafał
Policht niemal całą rundę się leczył, a kiedy
wydawało się, że zacznie grać, niespodziewa−
nie zdecydował się na wyjazd do USA. Razem
z nim wyjechał też jego brat Daniel. Choroba
na długo wyłączyła z gry Remigiusza Skrzyp−
ka. Każdy z nich miał być podporą drużyny...
Z pewnością jednym z jaśniejszych punktów
zespołu był ciągle utrzymujący wysoką formę
strzelecką Krzysztof Palej. – Jestem pełen po−
dziwu dla tego zawodnika – podkreśla prezes
Zydroń. – Chciałbym także wyróżnić i mło−
dych piłkarzy, po których z zespołu juniorów
sięgał trener Iwan. Z pewnością duży talent
objawił Tomasz Grzyb.
Prezes jest jednak zdania, że myśląc o wywal−
czeniu awansu, należy wzmocnić zespół w prze−
rwie zimowej. – Nie wiemy, czy wrócą bracia
Polichtowie – mówi Szczepan Zydroń. – Po−
trzebujemy więc przynajmniej dwóch, trzech
wartościowych piłkarzy, mających za sobą wy−
stępy w wyższych klasach. Z wytypowanymi
kandydatami prowadzimy rozmowy, a ich
efekt będzie znany z końcem roku – dodaje,
dementując pojawiające się pogłoski na temat
zmiany trenera. – Nic mi nie wiadomo, by
Andrzej Iwan chciał zrezygnować z prowadze−
nia drużyny. Nie sądzę też, by takiej zmiany
chcieli członkowie zarządu klubu.           LAM

PONAD 100 ZAWODNICZEK i zawodni−
ków ze Słowacji, Krakowa, Tarnowa
i Brzeska wzięło udział w 19. kręglarskim
Memoriale im. Władysława Piotrowskie−
go, poświęconym pamięci byłego dyrekto−
ra Browaru Okocim i wielkiego sympaty−
ka tego sportu. W dwudniowych zawodach
rywalizowano w kilku kategoriach, indy−
widualnie i drużynowo. Odbył się również
turniej VIP−ów z udziałem m.in. wicebur−
mistrza Brzeska – Bogdana Dobranowskie−
go oraz Starosty Brzeskiego – Grzegorza
Wawryki. Memoriałowe zawody stały na
bardzo wysokim poziomie, a uzyskane
w nich wyniki były najlepsze z wszystkich
dotychczas rozegranych turniejów.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

SIATKÓWKA
II liga mężczyźni
06.11: Cukrownik Lublin – OKS 3:1
 (25:20, 21:25, 25:17, 25:18)
OKS: P. Mardoń, Bednarz, Skrzypiński, Śrutowski,
Rakoczy, Poprawa – Baniak, Pietrykowski, Płaza.
13.11: OKS – Rafako Racibórz 3:2
(26:28, 25:20, 25:20, 22:25, 15:11)
OKS: P. Mardoń, Bednarz, Śrutowski, Skrzypiński,
Poprawa, Rakoczy – Baniak, Gawenda, Płaza.
20.11: Błękitni Ropczyce – OKS 3:0
(25:21, 25:19, 25:15)
27.11: OKS – MKS MOS Będzin 2:3
(23, −23, 19, −18, −12)
OKS: P. Mardoń, Śrutowski, Płaza, Skrzypiński, Ra−
koczy, Poprawa – Baniak (libero), Bednarz, Pietry−
kowski, Gawenda.
W tabeli po seriach spotkań prowadził Cukrownik –
12 pkt., OKS tracił do lidera 1 punkt.

III liga kobiet
06.11: Gryf Brzesko – Wisła Ib Kraków 3:0
13.11: Maraton Krzeszowice – Gryf 3:0
20.11: Gryf – Chrzanovia 0:3
27.11: Skawa Wadowice – Gryf 3:0

III liga mężczyzn
06.11: Dunajec Nowy Sącz – OKS 3:0
13.11: OKS – GKPS Gorlice 3:0
20.11: OKS – LKS Bobowa 3:2
27.11: OKS – KS Ryglice 1:3

XIX Memoriał Władysława Piotrowskiego

Kategoria dzieci – dziewczynki – Pauli−
na Soból; chłopcy – Grzegorz Baran; mło−
dziczki – Klaudia Gnyla; młodzicy – Bar−
tłomiej Szosta; juniorki – Fortunata Kra−
mer; juniorzy – Karol Baran (wszyscy Sokół
Brzesko); turniej indywidualny kobiet
– 1. Elżbieta Opioła – 601 pkt.(Jawor Brze−
sko), 2. Iweta Perecarowa – 582 (Słowacja),
3. Bogusława Góra – 581 (Jawor Brzesko),
4. Małgorzata Biel – 579 (Carlsberg Oko−
cim); turniej indywidualny mężczyzn
– 1. Peter Peregrin – 696 (Słowacja), 2. La−
dislaw Trebessy – 685 (Słowacja), 3. Dariusz
Kuropatwiński – 675 (Jawor Brzesko); tur−
niej drużynowy kobiet – 1. Jawor Brze−
sko, 2. KOL−TAR Tarnów; turniej druży−
nowy mężczyzn – 1. Słowacja – 1000, 2.

Carlsberg Okocim – 965, 3. TKKF „Sokół” –
959; turniej VIP−ów – 1. Józef Galant (Słowa−
cja), 2. Grzegorz Wawryka (Starosta Brzeski),
3. Kazimierz Bagnicki (Tarnów).
Jak co roku najlepsi uczestnicy zostali nagro−
dzeni dyplomami i pucharami, ufundowany−
mi przez sponsorów imprezy, wśród których
byli: Urząd Miejski w Brzesku, Browar Oko−
cim, MOK, MPC Brzesko, Firma Jawor oraz
Zarząd Osiedla Browarna w Brzesku.     MK

6.11:  OKS – Poprad Muszyna 1:0
Bramka: Rojkowicz
Okocimski: J. Palej – T. Grzyb (89 Maślan−
ka), Jagła, Dzięciołowski, Stawarczyk, Ko−
stecki, Metz, Sacha, Rojkowicz, K. Palej, Pa−
chota (66 Drużkowski).
Na półmetku rozgrywek prowadzi Okocim−
ski – 38 pkt, przed Bocheńskim KS – 36,
Kolejarzem Stróże – 34, Unią Tarnów – 30
i Glinikiem Gorlice – 23. Strażak Mokrzyska
z 10 pkt. zajmuje 13. miejsce.

SUPERLIGA KRĘGLARSKA
* Alfa Tarnowo Podgórne – SOKÓŁ Brzesko 5:1

(2229:2055)
Jednostronne spotkanie. Jeden punkt dla drużyny
Sokoła zdobyli Tomasz Sobol i Antoni Baniak. Okra−
są meczu był pojedynek Jarosława Michalaka (Alfa)
i Krzysztofa Sobola (Sokół), w którym po drama−
tycznej walce zwyciężył zawodnik gospodarzy. 568
punktów zdobytych przez zawodnika z Brzeska było
najlepszym indywidualnym wynikiem gości.

Piłkarze plan wykonali, ale...

– Tak, jak zakładaliśmy, jesteśmy liderem na półmetku rozgrywek, ale pewien niedosyt pozo−
stał – ocenia postawę piłkarzy Okocimskiego prezes klubu Szczepan Zydroń. – Liczyliśmy
jednak na nieco większą przewagę punktową nad rywalami – dodaje...
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Szanowni Mieszkańcy!
Do zamieszczenia niniejszego oświadcze−
nia zmuszają nas powtarzające się co
jakiś czas nieuzasadnione i nieupraw−
nione ataki przedstawicieli niektórych
ugrupowań politycznych na Urząd Miej−
ski w Brzesku oraz na Samorząd Gmi−
ny, którego stanowimy większościową re−
prezentację. Występując pod przewodnic−
twem swego lidera, radnego
wojewódzkiego Czesława Kwaśniaka,
któremu zdrowie pozwala prowadzić
aktywną działalność polityczną, a nie
pozwala od ponad roku stawić się przed
sądem, stawiającym mu zarzut prowa−
dzenia samochodu po pijanemu, szefo−
wie lokalnych oddziałów niektórych par−
tii politycznych– Panowie – Jerzy Topol−
ski, Edward Czesak Krzysztof
Dudziński, a także inni, którzy wciąż nie
mogą pogodzić się z porażką poniesio−
ną w wyborach 2002 roku – rozpo−
wszechniają za pośrednictwem pism re−
klamowych nieprawdziwe informacje na
temat działalności aktualnych władz
Gminy Brzesko. Można odnieść wraże−
nie, że próby dyskredytowania dokonań
obecnego samorządu zapoczątkowały już
kolejną kampanię wyborczą.
W związku z ukazaniem się w paździer−
nikowym wydaniu gazetki reklamowej
„Market” tego rodzaju oświadczeń, pra−
gniemy wyjaśnić, co następuje:
1. Radny Tadeusz Pasierb zgodnie z obo−
wiązującym prawem poinformował na
piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej
o fakcie zatrudnienia w jednostce orga−
nizacyjnej Gminy jego brata, a następ−
nie informacja ta została podana do pu−
blikacji w Biuletynie Informacji Publicz−
nej. Natomiast syn radnego Pasierba
został przez Powiatowy Urząd Pracy
skierowany do pracy w Urzędzie Miej−
skim w Brzesku w ramach realizowane−
go programu dla absolwentów wyższych
uczelni i przyjęty do pracy na takiej sa−
mej zasadzie, jak 47 innych stażystów
i pracowników prac interwencyjnych, za−
trudnionych w ostatnim roku.
2. Niesłuszny jest zarzut o stosowaniu nie−
czytelnych kryteriów zatrudniania pra−
cowników w Urzędzie Miejskim w Brze−
sku. W ostatnich dwóch latach na miej−
sce przechodzących na emeryturę lub
zwalniających się urzędników przyjęto
ośmiu nowych pracowników. Wszyscy oni
legitymują się wyższym wykształceniem,
posiadają odpowiednie kompetencje oraz
wykazują się niezbędnymi predyspozy−
cjami do pracy w służbie publicznej, co
potwierdzają w trakcie pełnienia swoich
obowiązków służbowych. Jedynie takie
kryteria, a nie powiązania rodzinne są
podstawą weryfikacji kandydatów do pra−
cy w Urzędzie Miejskim.

Polityka
w markecie...

Redakcja otrzymała list radnych, zrzeszonych w Klubie Współpracy Samorządowej,
odnoszący się do zamieszczonych w październikowym wydaniu gazetki reklamowej
„Market” oświadczeń lokalnych polityków z niektórych ugrupowań politycznych.

Jednocześnie zaniepokojeni przyjmuje−
my informacje o praktykach stosowa−
nych przez brata Czesława Kwaśniaka
– wójta Janusza Kwaśniaka, który
w Urzędzie Gminy Borzęcin zatrudnia
członków swej najbliższej rodziny, tak−
że innego ze swych braci.
3. Zarzut o braku jawności informacji
na etapie przygotowywania przez Urząd
Miejski planów inwestycyjnych jest nie−
jasny, nieprawdziwy i nie odnosi się do
konkretnych przypadków. Pragniemy
podkreślić, że każdy mieszkaniec Gmi−
ny czy też instytucja może składać wnio−
ski do budżetu, w wyniku czego powsta−
je projekt budżetowy, nad którym deba−
tują Radni na jawnych posiedzeniach
komisji i w czasie sesji, nadając inwe−
stycyjnej strategii ostateczny kształt.
4. Nieprawdą jest także, że władze miej−
skie bagatelizują instytucję konsultacji
społecznych. Miały i nadal mają one
miejsce chociażby w sprawie zjazdu
z budowanej autostrady ul. Leśną, usta−
wowych opłat za zajęcie reklamami pasa
jezdni czy też przyszłości MPK. W tych
sprawach odbywają się spotkania z za−
interesowanymi stronami oraz meryto−
ryczne konsultacje z ekspertami i dopie−
ro wówczas podejmowana jest optymal−
na decyzja, która będąc zgodna
z obowiązującym prawem w najszer−
szym stopniu zaspokaja interes miesz−
kańców. Tak było m.in. ze stawkami
opłat „za reklamy”, które w efekcie zo−
stały obniżone. Uwzględniono także
sprzeciw mieszkańców Mokrzysk w spra−
wie planowanej od lat budowy na tere−
nie ich sołectwa zakładu utylizacji. Za−
pewne również sprawa zjazdu z auto−
strady zostanie rozstrzygnięta
z uwzględnieniem interesu wszystkich
mieszkańców Gminy.

Szanowni Mieszkańcy!
Zarzuty zamieszczane w pismach rekla−
mowych przez Panów: Czesława Kwa−
śniaka, Jerzego Topolskiego, Edwarda
Czesaka i Krzysztofa Dudzińskiego po−
zbawiona jest konkretów, a podnoszone
przez nich problemy mają charakter po−

pulistyczny i prezentowane są w sposób
tendencyjnie jednostronny. Z przykrością
stwierdzamy, że uprawianie w taki spo−
sób polityki, która ma na celu ukazanie
brzeskich władz samorządowych w jak
najgorszym świetle, ewidentnie szkodzi
naszej Gminie. Wiemy wszak, ile wysił−
ków wymagają zabiegi, czynione przez
Burmistrza i jego współpracowników, by
pozyskać wielomilionowe dotacje na re−
alizację kosztownych inwestycji oraz sta−
rania o przyciągnięcie inwestorów, by
poprzez lokalizowanie na terenie naszej
Gminy nowych przedsiębiorstw można
było generować miejsca pracy.
Apelujemy zatem do wszystkich ugrupo−
wań politycznych o zaprzestanie praktyk,
które nie służą naszej Gminie, a jedynie
zaspokajają prywatne interesy niektórych
osób. Nie burzcie klimatu wzajemnego
zrozumienia, niezbędnego do prowadze−
nia merytorycznego, konstruktywnego dia−
logu. Wdrażajcie w życie hasła, do któ−
rych się odwołujecie. Przerwijcie ciągną−
cą się falę plotek i pomówień, a zajmijcie
się sprawami naprawdę istotnymi dla
funkcjonowania naszej Gminy. Tylko
wówczas warunki mieszkających w niej
rodzin będą ulegały poprawie, a życie
będzie toczyło się w zgodzie ze standar−
dami obowiązującego prawa i właściwie
pojętej sprawiedliwości.

Radni Rady Miejskiej w Brzesku
Klub Współpracy Samorządowej

(pod oświadczeniem widnieją podpisy
radnych)
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Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Przetarg ograniczony – Remont Sali Obrad w budynku UM w Brzesku
Opis przedmiotu zamówienia: roboty remontowe, wymiana okien, podwieszenie sufitów,moderni−
zacja instalacji elektrycznej oświetlenia i nagłośnienia.Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono
zamówienia: Przedsiębiorstwo „Jawor”, Usługi Remontowo−Budowlane, ul. Mickiewicza 3132−800
BrzeskoOferta z najniższą ceną – 96.556,27 złOferta z najwyższą ceną – 105.279,63 zł.Liczba
otrzymanych ofert – 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Obsługa płatnych parkingów w Brzesku
Opis przedmiotu zamówienia: do zadań usługobiorcy należeć będzie – pobieranie opłat parkingo−
wych; odprowadzenie pobranej kwoty do Urzędu Miejskiego; rozliczenie opłat; utrzymanie miejsc
parkingowych w należytym stanie; odtwarzanie oznakowania poziomego parkingów.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Okocimski Klub Sportowy, ul. Okocimska 34, 32−800 Brzesko Informacja o cenie wybranej oferty oraz
o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT): cena: 60 % wartości
dokonanych wpłat do Urzędu Miejskiego – opłat parkingowych.Oferta z najniższą ceną – 60 %
wartości dokonanych wpłat do Urzędu Miejskiego – opłat parkingowych.Oferta z najwyższą ceną – 84
% wartości dokonanych wpłat do Urzędu Miejskiego – opłat parkingowych.
Liczba otrzymanych ofert – 2

4−7.12, godz. 18.15
ONO Polska/Niemcy
Reżyseria: Małgorzata Szumowska
Życie Ewy nabiera nowego sensu, kiedy
zachodzi w ciążę i dowiaduje się, że płód
potrafi słyszeć. Początkowo nieśmiało,
potem coraz pewniej, dziewczyna próbu−
je małemu człowiekowi objaśnić świat
i przygotować do przyszłego, samodziel−
nego życia. Rozmowa z dzieckiem staje
się dla Ewy jednocześnie próbą zrozu−
mienia świata i analizy własnego życia.

10−14.12, godz. 18.15
Mój Nikifor Polska
Reżyseria: Krzysztof Krauze
Oparta na autentycznych wydarzeniach
historia ośmiu ostatnich lat życia Nikifora,
zaliczanego do najwybitniejszych prymi−
tywistów świata. Przez większość życia
był pogardzany i wyśmiewany. W Kryni−
cy uchodził za nienormalnego, budził
strach albo śmiech. W 1960 roku jego
losy krzyżują się z Marianem Włosińskim,
młodym malarzem...

17.−21.12, godz. 18.15
Alex i Emma      USA
Reżyseria: Rob Reiner
Głównym bohaterem filmu jest pisarz i ha−
zardzista, który zatrudnia sekretarkę, ma−
jącą pomóc mu w zredagowaniu najnow−
szej powieści. Na pracę mają zaledwie 30
dni. Po tym terminie ludzie, od których
pisarz pożyczył pieniądze na hazard, upo−
mną się o spłatę długu.

27−30.12, godz.18.15
SKY KAPITAN I ŚWIAT JUTRA

USA/W. Brytania
Reżyseria: Kerry Conran
Nowy Jork, rok 1930. Polly Perkins, młoda
dziennikarka, prowadzi śledztwo w sprawie
tajemniczych zniknięć kilku znanych na−
ukowców. Kiedy trafia na ślad zaginionych,
nad miastem pojawiają się tajemnicze latają−
ce maszyny i olbrzymie roboty.

24 – 26.12 – kino nieczynne

Brzeska pastora³ka

Zimno jest w stajence
Marzn¹ rêce – nó¿ki
A ma³y Jezusek ch³opczyna
W ¿³obie bez pieluszki

Nie ma on pieluszki
Ani te¿ ubranka
Za poduszkê twarda s³oma
Skromny pêczek sianka

Ale nie rozpaczaj
Ojciec Twój pamiêta
Otuli twe cia³ko
Ogrzeje nó¿êta

Spójrz, spójrz malutki
Nied�wied� robi butki
A anielski chórek
Szyje ci mundurek

Koza mleko daje
Do syta siê najesz
Do snu ciê utuli
Mruczenie Krasuli

Graj¹ Ci na skrzypkach
Pastuszki i�wierszcze
Osio³ek kopytkiem
Wystukuje rytm

G¹sior gêsim piórem
Pisze m¹dre wiersze
Nied�wied� pali fajkê
¯e a¿ siwy dym

Ju¿ ciep³o w stajence
Nuc¹ pie�ñ zwierzêta
G¹sior pisze wiersze
By �wiat to zapamiêta³

Jurek Cyga

OGŁOSZENIE
Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 65 wynajmie lokal użytkowy w pomieszczeniu piwnicznym
budynku przy ul. Kościuszki 65 w Brzesku o powierzchni uýytkowej 55 m˛.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno−kanalizacyjną, WC.
Stawka czynszu za najem 1 m  ̨wynosi 5.00 zł netto (cena do negocjacji).
Lokal udostępniony będzie zainteresowanym osobom do oględzin po uprzednim uzgodnieniu terminu
w MZGM. Osoby zainteresowane winny złożyć oferty pisemne na najem lokalu w siedzibie MZGM Brzesko
ul. Okocimska 5. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Brzesku, w godz. 7.15 do 14.30 lub pod numerem telefonu (0−14) 66 33 200.

W JADOWNIKACH JAK W RIO
Wzorem popularnych biegów sylwestrowych, organizowanych na całym świecie w ostat−
nim dniu roku, także miłośnicy biegania w Jadownikach, przy współudziale Urzędu
Miejskiego w Brzesku, zapraszają wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. Start do I
Biegu Sylwestrowego w Jadownikach nastąpi 31 grudnia sprzed Gimnazjum nr 2 o godz.
10.30. Wtedy pobiegną najmłodsi uczestnicy − dzieci do lat 10. Kwadrans później nastąpi
start grupy w kategorii 11−15 lat, a bieg główny na dystansie 5 km rozpocznie się o 11.15.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: (14) 66 38 595; 66 31 146; 68 66 668 lub (503)
591 236. Zgłoszenia przyjmowane będą także przed startem.


