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Na okładce:

Światło Betlejem na niebie
pierwsi zauważyli biedni pastuchowie.
Nadal dostrzegają je ci, których świat

spycha na margines swej uwagi.

Fot. z cyklu „Zastępy anielskie”
 Małgorzaty Duśko

BIM

Szanowni Państwo!

W listopadzie  rozpocząłem  trzecią 
kadencję  jako  Burmistrz  Brzeska. 
Niemal dziesięciotysięczne poparcie 
udzielone  mi  przez  Mieszkańców 
Gminy  jest  dla  mnie  dowodem 
akceptacji  poprzedniego,  cztero-
letniego  okresu  intensywnych  in-
westycji.  Dziękuję  za  głosowanie, 
w którym opowiedzieli się Państwo 
za  kontynuacją  takiego  sposobu 
zarządzania.
Jestem jednak świadom wciąż wielu 
potrzeb.  Nadal  obowiązuje  mnie 
przyjęta  przez  samorząd  poprzed-
niej  kadencji  zasada  zrównoważo-
nego  rozwoju  obszaru  miejskiego 
i sołectw.  Z tego  powodu  wynik 
wyborów  traktuję  jako wiążące  zo-
bowiązanie wobec mieszkańców do 
realizacji zakreślonych planów.
Dziękuję za udzielony mi ponownie 
kredyt  zaufania.  Traktuję  go  jako 
podstawę  do  budowy  wspólnej 
przyszłości.

Burmistrz Brzeska
Jan Musiał
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Dobro wspólne, 

nie dzielone
Otwieramy kolejną kadencję samorządu, wybranego bez odgórnego błogosła-

wieństwa centrum. O tym, jak bardzo byliśmy w głosowaniu niezależni, świad-
czy fakt, że na 21 członków Rady Miejskiej aż dziesięciu pochodzi z apolitycznego, 
lokalnego komitetu. Widać więc, iż wielu mieszkańców odwróciło się od partyjnych 
frazesów, bo doszli do wniosku, że niezależni kandydaci zrobią więcej.

Polacy coraz częściej przejmują zadania państwa, zniecierpliwieni nieskutecz-
nością jego działań. Także w Brzesku nie jest to nowością. W końcu już za 

panowania Franciszka Józefa mieszkańcy zdali sobie sprawę, iż aparat urzędniczy 
nie uchroni ich od pożaru, ani nie zagwarantuje ziarna na siew na przednówku. 
Zakładali więc straże pożarne i kasy pożyczkowe. Już po zrzuceniu austriackich 
orłów działacze „Sokoła” sami organizowali młodzieży czas wolny. Także życie kul-
turalne kwitło dzięki ich wysiłkowi włożonemu w animację teatru amatorskiego.

W tym roku mieliśmy niższą niż ogólnokrajowa frekwencję w brzeskich lo-
kalach wyborczych. Źle wróży fakt, że ponad połowa mieszkańców miasta 

o tak rozwiniętej tradycji obywatelskiej samodzielności zrezygnowała z wpływu 
na dobór osób decydujących o losach ich gminy. Nie zwalnia to jednak rajców 
miejskich z obowiązku kontaktu z wyborcami, którzy mają prawo domagać się 
reprezentowania swoich interesów. Radni winni też pamiętać, iż są przedstawi-
cielami całej gminy i występują w imieniu wszystkich mieszkańców, a nie swojej 
dzielnicy czy ulicy. W decyzjach powinni więc kierować się ideą rozwoju zarówno 
miasta, jak i sołectw. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza przy głosowaniach 
nad zjazdem z autostrady lub sprzedażą gruntów dla inwestorów.

Iwona Dojka

Nowo narodzony Pan Świata miał przy sobie woła, 
osła i ciszę prostej stajni. Otoczyły go najszczersze 
uczucia rodziców. Życzmy sobie siły, jaką oni mieli, by 
przetrwać najgorsze warunki; bezinteresownej serdecz-
ności, której zabrakło gospodarzom z Betlejem i słów 
czystych, bez obłudy i zakłamania.

Niech wspomnienie Najmniejszej Słabości położonej 
w żłobie stanowi dla nas bodziec do pojedynku z wy-
zwaniami 2007 roku.

Redakcja
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TAW to znak ostatniej litery 
w alfabecie. W pierwot

nym hebrajskim abecadle był zapi
sywany jako krzyżyk. Ostatnia litera 
– jak ostatnia szansa! Ludzie oznaczeni 
krzyżem na czołach to tacy, którzy wzięli 
sobie głęboko do serca potrzebę biadania 
i wzdychania nad swoimi winami, podjęli 
krzyż skruchy za swoje grzechy. Przyjąć 
krzyż to odejść od grzechu; uciec przed 
krzyżem, to w grzech wpaść! Pokutują nie 
tylko za swoje grzechy, ale też za grzechy 
innych! Ci właśnie ocaleją i przeżyją 
wszystkie te nieszczęścia, jakie spadną 
na świat, a które zostały spowodowane 
obrzydliwościami naszych niewierności.
Nie łudźcie się: Bóg nie pozwoli z sie-
bie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć 
będzie: kto sieje w ciele swoim, jako 
plon ciała zbierze zagładę; kto sieje 
w duchu, jako plon ducha zbierze życie 
wieczne. (Ga 6)
Wszyscy ci, którzy nie podejmą krzyża 
pokuty za grzechy, zostaną zniszczeni. 
Zanim się to stanie, ich życie zamieni 
się w stokrotną pokutę. Będą przeżywać 
najgorsze sytuacje życiowe, cierpieć 
nieszczęścia i problemy, doświadczać 
porażek, a cokolwiek uczynią, wszystko 
rozpadnie się w proch. Grzech bowiem 
przynosi nieszczęście. Są ludzie, którzy 
weszli w ateizm, ponieważ przeżyli woj
nę, obozy koncentracyjne i nie dostrzegli 
sprawiedliwości Boga. Mówią: „Jak Bóg 
mógł dopuścić do takich nieszczęść, 
skoro jest taki dobry?” To prawda, ktoś 
tu zawinił, skoro doszło do faszyzmu, 
komunizmu albo innych nieszczęść. Ale 
czy winnym jest akurat Bóg?

***
Według danych Światowej Organizacji 
Zdrowia, co roku na świecie wykonuje 
się 53 miliony aborcji, a w ciągu ostat
nich 30 lat przeprowadzono ich ponad 
miliard. Pierwszym krajem na świecie, 
który już w 1920 roku zalegalizował 
„prawne” przerywanie ciąży był Związek 
Radziecki. Państwa demokratyczne za
częły wprowadzać takie prawo wiele lat 
po II wojnie światowej, np. USA w 1973, 

Pan rzekł do niego: „Przejdź przez środek miasta, przez środek Jero-
zolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają 
i biadają nad wszystkim obrzydliwościami w niej popełnianymi”. (Ez 9)

Nie poprawię 
świątecznego nastroju...

Niemcy w 1975, Włosi w 1981 roku. Tylko 
cztery państwa europejskie chronią życie: 
Malta, Polska, Irlandia i Portugalia.
Papież w encyklice „Evangelium Vitae” 
napisał, że nawiedzenie św. Elżbiety 
przez Maryję jest znakiem, iż nienaro
dzone dzieci „obwieszczają nadejście 
ery mesjańskiej: w chwili ich spotkania 
zaczyna działać odkupieńcza moc obec
ności Syna Bożego wśród ludzi”. Święty 
Ambroży podkreślał, że Jan Chrzciciel był 
pierwszym człowiekiem, który odczuł na 
sobie działanie łaski Chrystusowej – i to 
jako nienarodzony – od nienarodzonego 
jeszcze Jezusa. Zarówno Jan Paweł II, jak 
i bł. Matka Teresa z Kalkuty, jak i dwaj 
świadkowie z Apokalipsy (por. Ap 11) 
często nawoływali, że największym grze
chem i największą zbrodnią ludzkości we 
współczesnych czasach jest aborcja. O co 
w tym wszystkim chodzi?
Otóż największe nieszczęście polega 
nie na tym, że zabijane są bezbron
ne dzieci, bo one i tak idą do nieba, 
ale że osoby, które w tym uczestniczą, 
zatracają swoje dusze. „W ostatnich 
dziesięcioleciach w majestacie prawa 
uśmiercono w ten sposób ponad miliard 
dzieci. A na Ziemi żyje sześć miliardów 
ludzi. Czyż nie jest to problem global
ny? Cywilizacja śmierci to nie poetycka 
metafora, jakiej używa Jan Paweł II, to 
raczej konkretna rzeczywistość” twierdzi 
Grzegorz Górny.

***
Po katastrofie terrorystycznej z 11 wrze
śnia 2001 roku na pytanie: „Jak Bóg mógł 
pozwolić na coś takiego?” córka Billy’ego 
Grahama odpowiedziała: „Jestem prze
konana, ze Bóg jest z tego powodu do 
głębi przejęty i zasmucony – podobnie 
jak i my – ale od wielu już lat mówimy 
Mu, żeby wyniósł się z naszych szkół, 
z naszych rządów oraz z naszego życia, 
a ponieważ jest dżentelmenem, sądzę, że 
w milczeniu wycofał się. Jak możemy się 
spodziewać, że udzieli nam błogosławień
stwa i nas ochroni, skoro sami żądamy, 
aby zostawił nas w spokoju? Myślę, że 
zaczęło się to wówczas, kiedy Madeline 

Murray O’Hare (została zamordowana, 
niedawno znaleziono jej ciało) zaczęła 
nas przekonywać, że nie są nam po
trzebne żadne modlitwy w szkołach, 
a my powiedzieliśmy jej «OK». Potem ktoś 
powiedział, żeby nie czytać Biblii w szko
le... Biblii, która mówi: nie zabijaj, nie 
kradnij, kochaj swego bliźniego jak siebie 
samego. A my powiedzieliśmy «OK»”

***
Teraz nasze dzieci nie mają już sumie
nia, dlatego nie wiedzą, co jest dobre, 
a co złe. Nie martwi ich zabijanie innych, 
kolegów z klasy oraz samych siebie. 
Prawdopodobnie gdybyśmy o tym długo 
i wystarczająco intensywnie myśleli, 
z pewnością odkrylibyśmy przyczyny 
tego wszystkiego. Myślę, że to, do czego 
doprowadziliśmy, ma wiele wspólnego 
z powiedzeniem: „Zbieramy to, co zasiali
śmy”. Czy nie jest to śmieszne i przykre 
zarazem, jak szybko i prosto udaje nam 
się wyrzucić Boga z naszego życia, aby 
potem dziwić się i rozprawiać w niekoń
czących się dyskusjach, dlaczego świat 
zmierza do piekła? Wierzymy w to, co 
napisane jest w gazetach, a poddajemy 
w wątpliwość słowa zawarte w Biblii. 
Z jaką łatwością rozsyłamy tysiące „dow
cipów” posługując się emailami, które 
rozprzestrzeniają się z prędkością hu
raganowego ognia, ale kiedy przyjdzie 
nam podzielić się Ewangelią, to dwa razy 
zastanawiamy się, czy to uczynić.
To śmieszne, jeżeli ktoś uczestniczy 
w coniedzielnej mszy św., a przez resztę 
tygodnia albo wojuje z Chrystusem, 
albo – w najlepszym wypadku – zajmuje 
pozycję „chrześcijańskiego kibica”.

***
Po wejściu na ekrany kin filmu Mela 
Gibsona „Pasja” w wielu środowiskach 
– nawet chrześcijańskich – podniósł 
się krzyk, że film jest nie do przyjęcia, 
że jest niezwykle drastyczny i an
tysemicki. Prawda jest jednak inna. Ten 
opór tak naprawdę jest lękiem przed 
uświadomieniem sobie i przyznaniem 
się do tego, jak wielką pokutę wziął na 
siebie Jezus za nasze grzechy. Wolimy 
ciągle sobie wmawiać, że Bóg jest miło
sierny. Tymczasem jeśli On nawet swe
go Syna nie oszczędził, by przypomnieć 
nam o potrzebie pokuty, to co będzie 
z nami, jeśli nie przejmiemy się naszy
mi winami? Dlaczego zabito Jezusa? 
Dlatego, że wskazywał na grzech i stał 
się przez to najbardziej niewygodnym 
nauczycielem w Izraelu.
A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, 
jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla 
Ciebie w niejednej człowieczej duszy.

ks. Józef Mularz
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Każda gmina w Małopolsce mogła 
zaprezentować swoje osiągnięcia w za
kresie ochrony środowiska. W ocenie 
liczyły się działania od 2005 do końca 
czerwca 2006 roku. 
Do osiągnięć brzeskiego samorządu 
należy duży zasięg robót kanalizacyj
nych, finansowanych z funduszu PHA
RE 2002. Inwestycja dała pewność, 
iż ścieki z 63 procent gospodarstw 
domowych trafią bezpośrednio do 
oczyszczalni ścieków, nie zanieczysz
czając ziemi ani wód. 
Spośród innych przedsięwzięć zna
czenie miała także modernizacja 
instalacji centralnego ogrzewania 
w szkołach i urządzeń Miejskiego 
Zakładu Energetyki Cieplnej, a także 
budowa wodociągu w Buczu. Komisja 
konkursowa wzięła również pod uwagę 
rezultaty segregacji śmieci w zakresie: 
surowców wtórnych, odpadów orga
nicznych, zużytych baterii, odzieży, 
przeterminowanych lekarstw, azbestu 
i odpadów wielkogabarytowych. 
W ogólnej ocenie liczyły się też progra
my edukacyjne. – Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego wraz z brzeskim 
nadleśnictwem wdraża zaprojektowa
ną przez uczniów ścieżkę ekologiczną 
w okolicy Szczepanowa. Obecnie 
trwają rozmowy z miejscowym Kołem 
Łowieckim i Powiatową Ligą Ochrony 
Przyrody w sprawie współuczestnic
twa w projekcie – wyjaśnia kierownik 
Henryk Piela. – W tym roku zaczyna 
się szósta edycja konkursu dla uczniów 
„Brzesko – Czysta Gmina”. 
Jury konkursu zauważyło też skie
rowane do mieszkańców ulotki prze
strzegające przez skutkami spalania 
śmieci i omawiające wpływ azbestu 
na zdrowie. 
75 tys. zł przyznanych w ramach na
grody samorząd wykorzysta na sfinan
sowanie kolejnych inwestycji w dzie
dzinie ochrony środowiska.   (da)

75 tysięcy
na ochronę środowiska

Wszystkiego, co dobre i piękne,
nadziei i pomyślności u progu domu,

radości i pokoju w kręgu rodziny
w czasie Świąt Bożego Narodzenia

oraz dobrodziejstw i szczęścia
każdego dnia Nowego Roku

życzą

Jan Musiał
Burmistrz Brzeska

Krzysztof Ojczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi

i Pracownicy Urzędu Miejskiego

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy przesłać Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

Niech święta będą dla Państwa czasem spokoju
i wypoczynku, który upłynie w rodzinnej atmosferze.
Życzymy świąt dających wiele radości oraz nadzieję,

że Nowy 2007 Rok będzie szczęśliwszy.

Starosta Powiatu Brzeskiego
Ryszard Ożóg

Wicestarosta
Stanisław Pacura

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Pater

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia 

zdrowia i uśmiechu, 
miłości i serdeczności, 

wiary w siebie i innych,
a także wytrwałości i optymizmu 

życzy Mieszkańcom miasta, gminy i powiatu 

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury
wraz z Pracownikami

***

***

Od 10 listopada, kiedy to nastą-
piło wręczenie nagród, Brzesko 
nosi tytuł „Ekologicznej Gminy 
Województwa Małopolskiego”. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
docenił w ten sposób ochronę 
wód i inne przedsięwzięcia pro-
ekologiczne. 
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okręg nr 1
Tworzą go cztery brzeskie osiedla: Kościusz-
ki-Ogrodowa,  Stare  Miasto,  Okocimskie 
i Zielonka. W Radzie Miejskiej przysługuje mu 
pięć mandatów. Objęli je reprezentanci trzech 
zblokowanych list, które razem przekroczyły 
wymagany,  10-procentowy  próg:  Adam 
Kwaśniak i Mieczysława Klimek z PiS, Maria 
Kądziołka  z  PO oraz Jerzy Tyrkiel  i Maria 
Kucia  z  Komitetu  Wyborczego  Wyborców 
„Wspólnota Samorządowa”

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Adam KWAŚNIAK (310 ważnych głosów)
2. Tadeusz BANAŚ (34)
3. Anna KOSTECKA (67)
4. Małgorzata DUDA (24)
5. Mariusz ŚWIĄTKOWSKI (69)
6. Edward MICHAŁCZYK (35)
7. Stanisław TRACZ (39)
8. Mieczysława KLIMEK (74)
9. Helena JEWUŁA (34)
10. Agnieszka SZEWCZYK (54)
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. Krzysztof Andrzej DUDZIŃSKI (183)
2. Maria KĄDZIOŁKA (196)
3. Marian Józef CUPAŁ (125)
4. Janina Helena WODA (17)
5. Dariusz Jacek DRUŻKOWSKI (50)
6. Marian PUCHAŁA (32)
7. Stanisław STOLIŃSKI (38)
8. Marta SZUBA (49)
9. Antoni KLUPA (24)
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci
1. Kazimierz Jan SPROSKI (118)
2. Janusz NALEPA (37)
3. Jan Michał CHRABĄSZCZ (60)
4. Tomasz WODA (8)
5. Edward ORMIAŃSKI (47)
Lista nr 20 – KWW Wspólnota Samorządowa
1. Jerzy Henryk TYRKIEL (190)
2. Maria Janina KUCIA (227)
3. Jadwiga KRAMER (174)
4. Zofia ALEKSIEWICZ (91)
5. Piotr KAMYSZ (61)
6. Roman PAWEŁEK (49)
7. Beata Bogumiła ROTHER (8)

wybory samorządowe

Tak
 głosowaliśmy

Wyniki głosowania wyłoniły autentycznych liderów. To im mieszkańcy zdecydowali się powierzyć 
prawo do reprezentowania swoich interesów w Radzie Miejskiej. Najwięcej głosów, bo aż 485, 
zdobył Leszek Klimek, który w tym roku otrzymał tytuł najlepszego sołtysa Małopolski.

8. Paweł STROJNY (38)
9. Ewa Józefa WRONA (37)
10. Rozalia ŚWIĘCH (67)
Lista nr 21 – KWW Prawica Razem
1. Wojciech ROSA (45)
2. Joanna Renata SYNOŚ (4)
3. Marcin SŁUPSKI (8)
4. Grzegorz KURA (9)
5. Stanisław PRZYBYŁO (4)
6. Ewa ŁUPIŃSKA-TOROŃ (10)
7. Piotr JARECKI (2)
8. Stanisław CHMIELOWSKI (2)

okręg nr 2
Objął północną część miasta: Słotwinę, Brze-
zowieckie  i Kopaliny-Jagiełły. Stamtąd Radę 
Miejską  zasiliło więcej,  bo  6  osób. W  tym 
gronie znalazło się aż  trzech przedstawicieli 
PiS: Krzysztof Ojczyk, Mirosław Wiśniowski 
i Tadeusz Ciurlej oraz Katarzyna Pacewicz-
Pyrek z PO i Tadeusz Pasierb ze „Wspólnoty 
Samorządowej”.

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Krzysztof OJCZYK (379)
2. Andrzej KAPAŁKA (75)
3. Mirosław Jan WIŚNIOWSKI (146)
4. Czesław BROŻEK (40)
5. Jacek FILIP (89)
6. Ryszard ZAJĄC (39)
7. Jolanta HOŁUBIŃSKA-KALINOWSKA (47)
8. Tadeusz CIUREJ (134)
9. Halina SERWATKA (52)
10. Jerzy PLEWA (36)
11. Stanisław GADZIAŁA (25)
12. Wiesław WIJAS (20)
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. Katarzyna Maria PACEWICZ-PYREK (214)
2. Jarosław Robert BIEL (105)
3. Rafał Kazimierz CICHOŃSKI (67)
4. Marek PACURA (47)
5. Kazimierz KORDECKI (21)
6. Grzegorz Zdzisław FRANCZAK (13)
7. Jerzy Jan TUREK (63)
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci
1. Edward Mieczysław KNAGA (197)

2. Lesław KOŁODZIEJ (100)
3. Andrzej Marek MARTYNA (15)
4. Józef Władysław CIEŚLIK (18)
5. Teresa PIĘTA (21)
6. Damian SEDIWY (33)
7. Leszek Stanisław ZAWADA (12)
8. Andrzej WESOŁOWSKI (18)
Lista nr 20 – KWW Wspólnota Samorządowa
1. Tadeusz PASIERB (218)
2. Jan Franciszek KUSIAK (131)
3. Cecylia Stefania JABŁOŃSKA (81)
4. Urszula Zofia BIAŁKA (38)
5. Paweł CIURA (129)
6. Ryszard Jan CUBER (85)
7. Krzysztof Tomasz DOBRZAŃSKI (21)
8. Franciszek MAŁEK (76)
9. Teresa Władysława PAJĄK (28)
10. Mieczysław PATULSKI (23)
11. Grzegorz Stanisław ZELEK (42)
12. Józef KUBAS (157)
Lista nr 21 – KWW Prawica Razem
1. Bogusława KOMĘZA (57)
2. Krzysztof PIÓREK (38)
3. Władysława MIGDA (25)
4. Mirosław KRÓL (28)
5. Marian Stanisław STYRNA (18)
6. Grażyna TOBOŁA (15)
7. Rafał Seweryn BAKALARZ (10)
8. Stanisław RYBACKI (8)
9. Marcin JANKOWSKI (11)
10. Rafał Krzysztof ROGÓŻ (18)

okręg nr 3
W  jego  granicach  zawierają  się  trzy  so-
łectwa: Okocim, Jadowniki  i Poręba Spyt-
kowska. Stamtąd pochodzi pięciu radnych: 
Adam Smołucha  z  PiS,  Franciszek Brzyk 
z  PO  oraz  aż  trzech  przedstawicieli  poza-
partyjnego komitetu „Wspólnota Samorzą-
dowa”:  Lech Pikuła,  Apolonia Warzecha 
i Stanisław Góra.

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Adam SMOŁUCHA (338)
2. Jan HYNOWSKI (134)
3. Teresa JANIKOWSKA (63)
4. Wit ZYDROŃ (68)
5. Wacław ĆWIORO (63)
6. Bernadeta Maria ROZWADOWSKA (3)
7. Katarzyna Bronisława MUSIAŁ (15)
8. Anna Małgorzata JELONEK (4)
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. Franciszek Andrzej BRZYK (254)
2. Mirosław MARTYKA (30)
3. Marek NIEJADLIK (12)
4. Mariusz LIS (32)
5. Izolda MILA (20)
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci
1. Jan PABIAN (24)
2. Paweł MARDOŃ (35)
3. Jerzy Michał JUNISZEWSKI (26)
4. Piotr Roman ŚWIENCICKI (5)
5. Jacek KACZMARCZYK (8)
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Lista nr 20 – KWW Wspólnota Samorządowa
1. Lech PIKUŁA (211)
2. Grażyna MLECZKO ((164)
3. Apolonia WARZECHA (172)
4. Stanisław Wiesław GÓRA (289)
5. Zbigniew NOWAK (140)
6. Adam CEBULA (47)
7. Bogumiła PIEKARZ (83)
8. Jerzy GAWIAK (69)
9. Stanisław KITA (50)
10. Artur RYSAK (23)
Lista nr 21 – KWW Prawica Razem
1. Edward MACH (45)
2. Stanisława Anna PABIAN (36)
3. Małgorzata DUDA (29)
4. Piotr WAWRYKA (20)
5. Jerzy WODA (1)
6. Filip GÓRA (8)
7. Zbigniew ŁACH (0)
8. Mariusz PUT (5)
9. Zbigniew TRĄBA (1)

okręg nr 4
Bucze,  Jasień,  Mokrzyska,  Sterkowiec, 
Szczepanów  i  Wokowice  wybrało  pięciu 
radnych. Trzech pochodzi z listy „Wspólnoty 
Samorządowej”. Są to: Stanisław Milewski, 
Leszek Klimek i Ewa Chmielarz. Po jednym 
przedstawicielu mają PiS – Marek Adamczyk 
oraz PO – Józef Chruściel.

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Stefania Franciszka BRYŁA (151)
2. Stanisław TURLEJ (118)
3. Marek Wiesław ADAMCZYK (265)
4. Anna KĄDZIOŁKA-KUKUROWSKA (121)
5. Krzysztof BOGUSZ (138)
6. Zbigniew TUREK (57)
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. Tadeusz SZCZUPAŁ (124)
2. Józef Kazimierz CHRUŚCIEL (155)
3. Bogdan Piotr BARANEK (52)
4. Marek Kazimierz WÓJTOWICZ (23)
5. Sebastian SACHA (9)
6. Zbigniew TURLEJ (65)
7. Marian LAMBERT (80)
Lista nr 20 – KWW Wspólnota Samorządowa
1. Stanisław MILEWSKI (275)
2. Marian Stanisław CZARNIK (183)
3. Leszek KLIMEK (485)
4. Ewa Jadwiga CHMIELARZ (188)
5. Sławomir Andrzej PRZYBYŁO (58)
6. Irena Maria GÓRA (69)
7. Anna MAREK-BIENIASZ (148)
8. Stanisław WOLNIK (66)
9. Maria KUKLA (138)
10. Józef WITEK (58)

MiESZkAńcy zdecydowali od razu. 9960 z nich opowiedziało się za tym, by 
stanowisko włodarza gminy ponownie objął Jan Musiał (na zdjęciu z lewej). 
Jego kontrkandydat Tadeusz Mardoń (z prawej) uzyskał 1821 głosów.

Jan musiał w pierwszej turze!

W małych gminach do 20 tys. mieszkań
ców wyborcy głosowali bezpośrednio na 
wytypowanych kandydatów. Brzesko 
jednak ma ponad 36 tys. ludności i na 
podstawie ordynacji wyborczej manda
ty do Rady Miejskiej zostały rozdane 
proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie 
oddanych głosów na każdą z list. W 
trzech okręgach wyłoniliśmy po pięciu 
radnych, a w jednym sześciu.
Do rady dostały się osoby z bloku 
stworzonego przez trzy listy: Komitetu 
Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, 
Komitetu Wyborczego Platformy Oby
watelskej RP i Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Wspólnota Samorządowa”. 
Grupa przekroczyła wymagany, 10
procentowy próg poparcia, a każda z 
list minimalny, oczekiwany 5procen
towy poziom głosów. „Prawica Razem” 
nie osiągnęła 5procentowego progu 

Zaczęli nową kadencję

12 listopada Polacy wybierali prawie 47 tys. swoich przedstawicieli do 2826 rad gmin, 
powiatów i sejmików wojewódzkich. Kandydowało około 276 tys. osób. Frekwencja wynio-
sła 45,86 proc. W gminie Brzesko utrzymała się zaś na niższym poziomie – 44,21 proc. 
Mieszkańcy oddali 11 586 ważnych głosów.

wyborczego, czyli nie uzyskała mini
mum 580 głosów. Na listę „Prawa i 
Sprawiedliwości” głosowało 3360 osób. 
Zwolennikami PO okazało się być 2100 
mieszkańców. Najwięcej, bo aż 4887 
głosowało na „Wspólnotę Samorządo
wą”. Chociaż 782 wyborców poparło 
komitet „Lewica i Demokraci”, to liczba 
ta okazała się zbyt małą, by mógł on 
uczestniczyć w podziale mandatów.
Po obliczeniu ilości miejsc w Radzie 
Miejskiej przypadających w każdym 
z okręgów na poszczególne listy, man
daty otrzymali kandydaci górujący pod 
względem ilości otrzymanych głosów 
w ramach swojej listy. W rezultacie 
największą, bo 10osobową grupę 
radnych, wprowadziła Wspólnota Sa
morządowa; siedem mandatów objęło 
Prawo i Sprawiedliwość, a cztery Plat
forma Obywatelska.                (D)
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Zgodnie z porządkiem prawnym pierw
sze obrady poprowadził najstarszy wie
kiem członek Rady Miejskiej. – Dołożę 
wszelkich starań, by ta sesja przebiegała 
sprawnie i zgodnie z prawem – obiecała 
Mieczysława klimek. Na jej propozy
cję zebrani uczcili minutą ciszy ofiary 
tragedii w kopalni „Halemba”.

społecznik z charakteru
– Chciałbym zgłosić Franciszka Brzyka 
na przewodniczącego Rady Miejskiej– 
rozpoczął proces konstytuowania się 
prezydium Stanisław Góra. – Czy rad
ny przyjmuję kandydaturę? – zapytała 
Klimek. – Nie, dziękuję – zawyrokował 
indagowany. Podobnie odpowiedzieli: 
Adam kwaśniak i Maria kądziołka. 
Natomiast krzysztof Ojczyk i Lech 
Pikuła wyrazili zgodę.
Do komisji bezpośrednio nadzorującej 
i przygotowującej tajne głosowa
nie zgłoszono aż czterech członków. 
– Zgodnie z regulaminem Rady Miej
skiej komisja skrutacyjna liczy trzy 
osoby. Albo ktoś zrezygnuje, albo zor
ganizujemy jawne wybory – propono
wał wyjście z sytuacji Sekretarz Gminy 
Bogusław Babicz. Po ustąpieniu 
Marii kuci w skład zespołu weszli: 
Maria kądziołka, Ewa chmielarz 
i Mirosław Wiśniowski.
– Właśnie rozpoczęła się moja czwarta 
kadencja. W czasie 12letniej pracy 
byłem radnym powiatowym i gminnym 
– prezentował swój dorobek Ojczyk. 
– Z charakteru jestem społecznikiem 
i myślę, że tak zostanie – obiecywał.
Lech Pikuła zwracał uwagę na znacz

– Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców – przyrzekli radni piątej kadencji. Do stałej formuły każdy z nich dodał: 
– Tak mi dopomóż Bóg.

Zblokowane prezydium
nie dłuższe doświadczenie: – Nieprze
rwanie od 1990 roku pracuję w sa
morządzie gminnym i powiatowym. 
Jestem kandydatem „Wspólnoty 
Samorządowej”, ale zamierzam jedna
kowo traktować wszystkich radnych.
11 głosami Rada Miejska powierzyła 
Krzysztofowi Ojczykowi rolę przewod
niczącego dyscyplinującego mówców 
w czasie obrad. – Życzę wspaniałej 
współpracy ze wszystkimi radnymi 
i jak najmniej problemów – gratulowa
ła zwycięstwa Klimek, ustępując miej
sca przy stole prezydialnym nowemu 
przewodniczącemu z PiS.

do trzech razy…
– Dzisiejsze głosy udowadniają, że ta 
praca została doceniona – podkreślał 
burmistrz Jan Musiał znaczenie 10 
krzyżyków zakreślonych w tajnym gło
sowaniu przy nazwisku Lecha Pikuły. 
Natomiast Krzysztof Ojczyk, dzięku
jąc za wynik wyborów, zapowiedział: 
– Oczywiście, deklaruję współpracę 
ze wszystkimi radnymi, burmistrzem 
i pracownikami Urzędu Miejskiego.
Drugiej propozycji wstąpienia w skład 
prezydium Franciszek Brzyk już 
nie odrzucił. Na pełnienie funkcji wi
ceprzewodniczącego zgodzili się także 
Tadeusz Pasierb i Lech Pikuła. Wszy
scy trzej otrzymali poparcie 11 osób. 
– W związku z powyższym zarządzam 
ponowne głosowanie – zawyrokował 
Krzysztof Ojczyk.
Kolejne wybory nie przyniosły decy
dującego rozstrzygnięcia. Co prawda 
radny Brzyk z PO zdobył sobie 11 

zwolenników i otrzymał stanowisko 
wiceprzewodniczącego, ale dwaj kontr
kandydaci pozostali przy 10 głosach. 
Decyzję podjęto szybko, gdyż do trzecich 
wyborów startował już tylko Pasierb. Za 
działaczem „Wspólnoty Samorządowej” 
opowiedziało się 11 osób, a pozostali 
rajcowie wstrzymali się od głosu. W ten 
sposób obsada prezydium odzwierciedli
ła skład bloku, w jakim trzy komitety 
wystartowały w wyborach.
– Liczę na to, że w tym miejscu bę
dziemy osiągać kompromisy dla dobra 
wspólnego – podsumował pierwsze 
uchwały Jan Musiał.

pierwsze postulaty
Z interpelacjami wystąpiła Maria 
Kądziołka. Przedłożyła burmistrzowi 
listę zadań do ujęcia w przyszłorocz
nym budżecie. Znalazły się na niej 
m.in.: nakładki bitumiczne i chodniki 
przy ul. Zakątek, Pod Sądem, Widok; 
naprawa dróg na Osiedlu Ogrodowa, 
podniesienie studzienek kanalizacyj
nych do wysokości jezdni i zadaszenie 
przy przystanku obok Ogródka Jor
danowskiego. – Wnoszę o wydzielenie 
odrębnej kwoty na urządzenie placów 
zabaw na osiedlach – domagała się.
Odpowiadając na propozycje, Jan 
Musiał zwrócił uwagę, iż każdy radny 
będzie miał okazję do uczestniczenia 
w rozdziale gminnych pieniędzy po
przez dyskusje na posiedzeniach komi
sji. – Projekt budżetu ma ograniczenia 
finansowe. Jeżeli ktokolwiek z państwa 
będzie wprowadzał do niego nowe za
dania, proszę od razu wskazać te, które 
mamy wykreślić, by zdobyć pieniądze 
na realizację innych pomysłów – przy
pominał. – Jak wynika z ustawy, Rada 
Miejska nie może zwiększać deficytu 
– tłumaczył uwarunkowania prawne 
planowania wydatków.
Przewodnicząca osiedla Okocimskie 
Jadwiga kramer dopominała się 
o remont chodnika przy ul. Browarnej, 
między parkiem a zakładem. – Wystoso
waliśmy do Carlsberga pismo w sprawie 
partycypacji w kosztach prac. Niestety, 
otrzymaliśmy negatywną odpowiedź 
– tłumaczył burmistrz. – Na wiosnę, 
wspólnie z radnymi będziemy zasta
nawiać się, jak wykorzystać pulę na 
remont chodników – wskazywał wyjście 
z patowej sytuacji.
Aprobaty wśród obradujących nie 
znalazł pomysł Józefa kubasa, by 
przewodniczący zwoływał sesje na 
9.00. – Wtedy nasze umysły są bar
dziej chłonne – gwarantował sprawny 
przebieg obrad. Pora zwoływanych raz 
w miesiącu zebrań pozostała więc taka 
sama: 10.00.

iwona DOJkA

W prezydium Rady Miejskiej znaleźli się przedstawiciele trzech komitetów: PO, PiS 
i „Wspólnoty Samorządowej” (od lewej: Franciszek Brzyk, Krzysztof Ojczyk i Tadeusz Pasierb)
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OD LiSTOPADA w Komen
dzie Powiatowej Policji przy 
ul. Szczepanowskiej funkcjonu
je tzw. niebieski pokój. Pomiesz
czenie wyposażone w kolorowe 
meble i zabawki służy do prze
słuchań dzieci. – Pobyt w takim 
miejscu ma złagodzić stres. Ca
łość rozmowy jest rejestrowana 
za pomocą kamer, aby nagranie 
mogło służyć jako dowód np. 
w sądzie – mówi komendant 
Robert Biernat. 30 tys. zł na 
inwestycję wyłożył Urząd Miej
ski i Starostwo Powiatowe.

„MAłOPOLSkA w hołdzie Księ
dzu Jerzemu” – to tytuł wystawy, 
którą otwarto w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Jadownikach. 

W HOLu GłóWnyM Urzędu 
Miejskiego stanął infomat. Elek
troniczne urządzenie pozwoli 
każdemu mieszkańcowi dowie
dzieć się, jak i gdzie załatwić 
każdą sprawę oraz przeglądnąć 
strony internetowe urzędów i in
stytucji państwowych. Infomat 
o wartości 30 tys. zł zakupiono 
w ramach programu realizo
wanego wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim „Eurząd”. 
Nabytek częściowo sfinansowała 
Unia Europejska.

Obraz i słowo.
Brzesko w oczach młodych

Konkurs redakcji BIM i Multimedia Polska

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

Do współzawodnictwa stanąć może każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie brzeskim. Uczestnicy mają możliwość wyboru 
jednej lub obu kategorii, w których mogą się wykazać. Najciekawsze prace będą publikowane w miesięczniku.
Proponujemy konkurencję na dwa sposoby:
* w kategorii zdjęcia reporterskiego na temat „Polubiłem to miejsce…” wystarczy dostarczyć plik z rozszerzeniem jpg, nagrany na płycie CD lub też 
tradycyjnie wykonaną fotografię. Pojedynczy autor może przedstawić maksymalnie trzy zdjęcia. Wszystkie muszą być wykonane w regionie brzeskim. 
Jury na pewno doceni oryginalność ujęcia tematu i walory artystyczne prac.
* miłośników pióra zapraszamy do napisania reportażu o tytule „Spotkałem człowieka…”. W tym wypadku również ograniczamy tematykę do regionu 
brzeskiego. Do konkursu zakwalifikowane zostaną teksty w wersji elektronicznej o objętości nieprzekraczającej 8 000 znaków (liczone ze spacjami). 
Komisja konkursowa zwróci uwagę zarówno na dobór materiału, jak i formę oraz umiejętność zainteresowania nim czytelnika.

W skład jury wejdą: Iwona Dojka (redaktor naczelny „BIM”), Małgorzata Duśko (fotograf), Krystyna Kanownik (Dyrektor Biura Public Relations Multi-
media Polska), Marek Latasiewicz (zastępca redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”), Renata Skórnóg (nauczyciel i dziennikarz „TeMI”), Monika 
Targosz (fotograf).

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

Ogłoszenie wyników nastąpi w lutowym numerze „BIM”. Głównym sponsorem nagród są Multimedia Polska.

ryszard ożóg zastąpił Grzegorza wawrykę!

nOWą RADę POWiATu tworzą 
kandydaci z list czterech komitetów: 
„Wspólnoty Samorządowej” (Grzegorz 
Wawryka, Piotr Tota, Andrzej Po-
tępa, Wiesław kozłowski, Jarosław 
Zachara i Tadeusz kanownik), PiS
u (Sławomir Pater, Stanisław Pa-
cura, Tadeusz Zych, Władysława 
Sadłoń, Andrzej Goryca, krzysztof 
kęder i Jan Musiał – przypadkowa 
tożsamość nazwiska z burmistrzem 
Brzeska), PO (kazimierz Brzyk i 
Ryszard Ożóg), „Powiatowego Poro
zumienia Samorządowego” (Marek 
Antosz i Ewa cierniak-Lambert),  
„Naszego Powiatu 2006” (Andrzej 
Szydek, Maria krzemińska i An-
drzej Zelek) oraz Stanisław chu-
dyba z „Prawicy Razem”.
27 listopada na pierwszym posiedzeniu 
w nowym składzie zebrała się Rada 
Powiatu. Ponad trzygodzinne obrady 
21 radnych przebiegały spokojnie, choć 
rezultaty głosowań okazały się dla wie
lu niespodzianką.
Pierwszą sesję otworzył najstarszy 
spośród radnych, Stanisław Hudyba, 
przedstawiciel Komitetu Wyborczego 
„Prawica Razem”. Po złożeniu ślubowa
nia, którego treść zapewnia o godnym, 
rzetelnym i uczciwym działaniu na 
rzecz powiatu, członkowie gremium 
wybrali prezydium. Przewodniczącym 
został Sławomir Pater reprezentujący 

PiS. Z Tadeuszem Kanownikiem, kan
dydatem „Wspólnoty Samorządowej”, 
wygrał stosunkiem głosów: 11 do 10. 
O stanowiska dwóch wiceprzewodni
czących ubiegały się trzy osoby. Do pre
zydium weszli ostatecznie: Kazimierz 
Brzyk z PO i Krzysztof Kęder z PiS.
Największym zaskoczeniem okazało się 
zwycięstwo Ryszarda Ożóga, kandydata 
PO w wyborach na starostę, który prze
wagą jednego głosu wygrał z Grzegorzem 
Wawryką. Nowego szefa powiatu uho
norowano brawami oraz... gratulacjami 
telefonicznymi, które odebrał w czasie 
obrad. W pierwszym publicznym wystą
pieniu zapowiedział weryfikację kadr 
brzeskiego Starostwa Powiatowego.
Z utrudnieniami przebiegał wybór wice
starosty. Radcy prawni nie powrócili na 
czas z przerwy i interpretacja przepisów 
dotyczących sposobu głosowania zajęła 
kilkanaście minut. Po konsultacjach 
okazało się, że to nowy starosta wskazuje 
kandydata na swojego zastępcę. W tej 
sytuacji Ożóg na najbliższego współ
pracownika wybrał Stanisława Pacurę, 
przedstawiciela PiS. W tajnym głosowa
niu otrzymał on poparcie 11 osób.
W podobny sposób ukonstytuował się 
Zarządu Powiatu. Tworzą go: Marek 
Antosz z Powiatowego Porozumienia 
Samorządowego oraz dwóch kandy
datów z listy PiS: Władysława Sadłoń 
i Jan Musiał.        (k)
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Zaczęło się 9 listopada od koncertu 
w MOKu, gdzie zamiast martyrolo
gicznej poezji posłuchać było można 
piosenek przekonujących, że życie ma 
sens. Do pogodnego repertuaru twórcy 
scenariusza wpisali nawet wirujące 
w walcu pary. O dziwo, zamysł powtó
rzył się następnego dnia, gdy z pro
gramem artystycznym w magistracie 
wystąpili licealiści. Zaczęli co prawda 
od wysokiej półki poetyckiej i „Roty” 
Marii Konopnickiej, ale na koniec 
zatańczyli dynamicznego poloneza, 
który zrywając z salonową stateczno
ścią, sięgnął po włościańskochłopską 
żywiołowość.

egzamin nad urną
Sens świętowania 88. rocznicy staro
sta Grzegorz Wawryka tłumaczył 

zmień dowód!
Burmistrz Brzeska zawiadamia wszyst-
kich mieszkańców gm. Brzesko,  że 
zgodnie z ustawą o ewidencji ludności 
i  dowodach osobistych wprowadza 
się  obowiązek  wymiany  dowodów 
osobistych. Do 31.12.2006 powinny 
być  wymienione  dowody  osobiste 
wydane w latach: 1992-1995.
W związku z powyższym tut. Urząd 
zwraca  się  z  prośbą  o  sukcesywne 
zgłaszanie  się  tych osób,  które  po-
siadają takie dowody w tut. Urzędzie 
– parter pokój 13 (tel. 014 686 31 00 
wew. 117) celem ich wymiany.
Wniosek  o  wydanie  dowodu  oso-
bistego  należy złożyć osobiście 
w miejscu stałego pobytu.
Wymagane dokumenty:
*  wypełniony  druk  wniosku  (do 
pobrania w Biurze Dowodów Osobi-
stych, pok. nr 13 lub strona interne-
towa www.brzesko.pl),
* dwa zdjęcia (zdjęcie może być ko-
lorowe lub czarno-białe o wymiarach 
35x45  mm,  powinno  przedstawić 
lewy profil osoby z widocznym lewym 
uchem, bez ciemnych okularów),
* odpis skrócony aktu urodzenia lub 
aktu małżeństwa  (w  zależności  od 
stanu cywilnego) wydaje nieodpłatnie 
właściwy  Urząd  Stanu  Cywilnego 
w miejscowości urodzenia/zawarcia 
związku małżeńskiego.  Odpisu  nie 
dołącza się w przypadku, gdy wyżej 
wymieniony akt znajduje się w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Brzesku.
Należy mieć przy sobie i okazać aktu-
alnie posiadany dokument tożsamo-
ści (dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy). Opłatę w wysokości 30 zł za 
wydanie dowodu osobistego można 
uiścić  m.in.  w  Agencji  PKO,  znaj-
dującej  się na parterze  tut. Urzędu. 
Okres wyczekiwania na nowy dowód 
osobisty wynosi około 3 tygodni.
Dowód osobisty odbiera się osobiście.
Harmonogram wymiany  dowodów 
przedstawia się następująco:
*  dowody wydane w  latach  1973- 
1980 wymiana do 31.12.2004,
*  dowody wydane w  latach  1981- 
1991 wymiana do 31.12.2005,
*  dowody wydane w  latach  1992- 
1995 wymiana do 31.12.2006,
*  dowody wydane w  latach  1996- 
2000 wymiana do 31.12.2007.
Wszystkie dowody osobiste książeczko-
we tracą ważność 31.12.2007 roku.

Lekcja przed wyborami

Cytowany przez licealistów poeta pisał o „domu z cmentarza podźwigniętym”. Prozaik Juliusz 
Kaden-Bandrowski wolał raczej określić niepodległość „radością z odzyskanego śmietnika”. Te-
goroczne uroczystości 11 listopada wyjątkowo wpisują się w ten heroiczno-ironiczny dwugłos.

ponadczasową koniecznością przeka
zywania wiedzy o historii. Natomiast 
burmistrz Jan Musiał w swoim 
wystąpieniu 10 listopada podał wytłu
maczenie bardzo aktualne. – Przeży
wamy lekcję patriotyzmu, a egzamin 
zdamy w najbliższych dniach. Będzie 
to egzamin z wolności. Zgodnie z su
mieniem i własną wolą wykorzystamy 
ten dar – nawiązywał do wyborów 
samorządowych.
Następnego dnia wartę honorową 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
zaczęli harcerze, a ulicami miasta 
ruszył pochód poprzedzony orkiestrą 
dętą. Mieszkańcy oddali hołd nie tylko 
wojskowym, ale także ofiarom obozów 
hitlerowskich.

pogrobowcy sporu intelektualistów
Przebieg listopadowych uroczystości 
w Brzesku zdaje się dokumentować 
intelektualne dziedzictwo sporu 
romantyków i pozytywistów oraz 
pobrzmiewającą w kilku dramatach 
Stanisława Wyspiańskiego myśl 
o przeobrażeniu patriotyzmu marty
rologicznego w twórczy patriotyzm 
aktywnego działania.
Dwugłos historyczny w 2006 roku 
zamknął się w klamrze niepodległo
ściowej rocznicy i wyborów samo
rządowych. Kiedyś obcy narzucali 
Polakom swoje decyzje, teraz mamy 
możliwość samodzielnego ich dokony
wania. Tylko czy potrafimy tę wolność 
samostanowienia docenić i wykorzy
stać? 11 Listopada powinien nas do 
tego zmobilizować.       (D)

Tak jak przed wojną niepodległościowy pochód
skupia coraz więcej mieszkańców

Dzieci też pamiętały…
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– BRZESkO JEST ZnAnE z dobrej promocji – zwróciła uwagę Anna kocur 
z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Nie był to jedyny powód, dla którego 
delegacja Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej wizytowała Urząd 
Miejski 30 listopada.
Celem wizyty była prezentacja strategii inwestycyjnych i promocyjnych małopol
skich gmin. – Dla inwestorów bardzo ważne są ułatwienia logistyczne oraz stopień 
uzbrojenia gruntów – wyjaśniał burmistrz Jan Musiał. Pytany o specjalne strefy 
ekonomiczne, zapowiedział utworzenie takiej na miejscu. Lwowianie zapropo
nowali brzeskim przedsiębiorcom kooperację w ramach parku technologicznego 
w Gródku. Burmistrz nie wykluczył przyjęcia propozycji współpracy miast. (d)

Bogdanowi
Dobranowskiemu

wiceburmistrzowi Brzeska
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Matki
składają

Burmistrz Brzeska
i pracownicy Urzędu Miejskiego  

w Brzesku oraz redakcja BIM

Twórcy plebiscytu pod patronatem wo
jewody małopolskiego Macieja klima 
i marszałka województwa małopolskie
go Janusza Sepioła pomyśleli swoje 
przedsięwzięcie jako okazję do prezenta
cji osiągnięć samorządów w Małopolsce. 
Dlatego też kapituła wzięła pod uwagę 
kalejdoskop spraw znajdujących się 
w kompetencji lokalnych władz. Oprócz 
czterech nagród: dla wójta i burmistrza 
roku oraz dla gminy i miasta roku, 
przyznała wyróżnienia w 11 dziedzi
nach: przedsiębiorczości, gospodarki, 
ekologii, służby zdrowia i opieki społecz
nej, bezpieczeństwa, edukacji, kultury, 
sportu, turystyki, agroturystyki oraz 

Tytuł lidera przesiębiorczości jest ostat-
nim wyróżnieniem w kadencji 2002-2006

Grunt(dla) biznesu

Brzesko jest liderem w zakresie przedsiębiorczości.
3 listopada jury plebiscytu „Euro-gmina” ogłosiło wyniki konkursu.

dla najbardziej przyjaznej mieszkańcom 
gminy. Ogółem w gronie laureatów zna
lazło się 19 samorządów. 

kategorie dla przedsiębiorczych
Starostowie oraz wojewoda i marsza
łek tworzący jury konkursu „Eurogmi
na” zbadali osiągnięcia w dziedzinach: 
rozbudowy dróg, wodociągów i melio
racji, rozwoju sieci teleinformacyjnej, 
tworzenia warunków sprzyjających 
swobodnemu inwestowaniu, utrzymy
waniu dotychczasowych miejsc pracy 
i zatrudnianiu nowych pracowników, 
pozyskiwania inwestorów zagranicz
nych oraz wykorzystywania funduszy 
unijnych.

łatwiej w gąszczu
– Staramy się zniwelować te przeszkody 
dla biznesu, na które jako gmina mamy 
wpływ: obniżamy podatki i przygoto
wujemy infrastrukturę dla przemysłu 
– przekonuje burmistrz Jan Musiał. 
– Z myślą o przedsiębiorcach samorząd 
zmienił plan zagospodarowania prze
strzennego i przekwalifikował wybrane 
tereny pod działalność usługową, handlo
wą i rzemieślniczą. W ramach funduszy 
PHARE uzbroił grunty oraz wybudował 
drogi – wymienia i przypomina o klu
czowej dla mieszkańców sprawie zjazdu 
z projektowanej autostrady nr 4.
W Urzędzie Miejskim funkcjonuje Punkt 
Obsługi Inwestora, gdzie doświadczeni 
pracownicy doradzają, jak założyć firmę 
i zdobyć pieniądze na rozwój. – Staramy 
się, by przedsiębiorca już na samym 
początku nie zginął w gąszczu przepi
sów, jeżeli chce otworzyć własną firmę 
– przypomina zastępca burmistrza 
Bogdan Dobranowski.              (da)

ukraińska strategia

Klementyna SMAŚ (lat 94, Brzesko)
Władysława WASIL (93, Poręba Spytk.)
Helena ZACHARA (93, Mokrzyska)
Aniela WEIGEL (89, Szczepanów)
Maria FRANKOWICZ (87, Poreba Spytk.)
Stefania GARBIEŃ (87, Brzesko)
Franciszka SKOWRON (85, Brzesko)
Władysław ŚWIERCZEK (85, Jadowniki)
Józefa SMOLEŃ (84, Bucze)
Maria SROCZYŃSKA (81, Brzesko)
Józef DZIEDZIC (78, Szczepanów)
Helena HODUR (78, Jadowniki)
Czesław LEGUTKO (78, Brzesko)
Rozalia DUDA (77, Jasień)
Elżbieta KISIEL (77, Brzesko)
Zofia DUDA (73, Jadowniki)
Zofia DOBRANOWSKA (67, Brzesko)
Julian LASKOWSKI (66, Jasień)
Janusz SOJKA (59, Brzesko)
Mieczysław SKRZYPEK (58, Brzesko)
Zbigniew LUDKOWSKI (57, Brzesko)
Stanisław PASULA (57, Mokrzyska)
Antoni BROSZKIEWICZ (55, Mokrzyska)
Jan KUBALA (53, Jadowniki)
Ryszard BAKALARZ (48, Brzesko)
Helena SOSIN (81, Wola Dębińska)
Zygmunt RUSIN (75, Sufczyn)
Daniela CHAMIOŁO (81, Sufczyn)
Apolonia PAŃCZYK (76, Złota)
Teresa MRÓZ (51, Skrzyszów)
Marian BRZĘK (75, Jurków)
Wiktoria BATKO (85, Łysa Góra)
Stanisław SZEWCZYK (66, Ubrzeż)
Helena LUPA (76, Zaborów)
Tadeusz GLIŹDZIŃSKI (73, Łysa Góra)
Roman WITEK (55, Sufczyn)
Genowefa KOPACZ (86, Rudy Rysie)
Stanisław BIAŁEK (72, Łęki)
Antoni ZYCH (85, Doły)
Józef JEWUŁA (83, Porąbka Uszewska)
Józef DUDEK (78, Wola Przemyk.)
Stanisław PAJOR (78, Dobrociesz)

ODESZLI
w listopadzie
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– Uważamy, że lepiej zapobiegać 
zagrożeniom, niż leczyć ich skutki 
– uzasadnia wprowadzenie działań 
profilaktycznych dyrektor Elżbieta 
Wójciak.
Zaczęła od przeprowadzenia ankiety 
wśród nauczycieli, uczniów i ich ro
dziców. Jej celem było kompleksowe 
poznanie problemów. Przyznanie się 
do nich poprzez włączenie się w akcję 
„Bezpieczne Gimnazjum” wymagało 
nie tylko sporo wysiłku, ale i odwagi.

Najtrudniej o sprzymierzeńców
Następny etap stanowiło przekonanie 
do akcji instytucji i osób, które mogłyby 
wesprzeć przedsięwzięcie. Sceptycyzm, 
z jakim dyrekcja szkoły spotykała się 
na każdym kroku, ciężko było prze
łamać. Przywoływanie doświadczeń 
z Holandii krytykowano ze względu 
na  odmienność warunków tam i tu 
panujących. Argumenty zakładające 
różnice w problemach z młodzieżą 
na Zachodzie i w Polsce upadły jed
nak jako nieistotne. Chodzi bowiem 
o uczniów w wieku 1315 lat, których 
światopogląd niezależnie od miejsca 
zamieszkania nie jest jeszcze ukształ
towany, właściwe postawy są dopiero 
przyswajane. – Nie chodzi o karność. 
Najważniejsze jest, by pokazać uczniom 
co jest dobre, a co złe; za co, nawet jako 
nieletni, mogą stanąć przed sądem, 
a za jakie ich wybryki odpowiadają 
rodzice. Podporządkowanie dyscypli
nie szkolnej wymaga ciągłej pracy, ale 
efekty są widoczne – wyjaśnia główne 
założenie projektu jego koordynator, 
pedagog Grzegorz Zelek.

oko wielkiego brata
Wdrażanie programu rozpoczęło się 
już w roku szkolnym 2004/2005. Od 

„Tak” dyscyplinie,
„nie” mundurkom

Dyrektor Elżbieta Wójciak postawiła na 
bezpieczeństwo w swojej szkole

Gimnazjum nr 2 jako jedyne w okolicy wdraża w życie program 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Przy współudziale
Ministerstwa Edukacji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji

w Krakowie powstał polski odpowiednik holenderskiego projektu.

tego czasu korytarze, hol i wejście do 
budynku znajdują się pod stałą ob
serwacją, a system kamer pozwala na 
odtworzenie filmu nawet do tygodnia 
wstecz. Co więcej, pomysł zainstalo
wania monitoringu w szkole wyszedł 
nie od dyrekcji, ale od samych uczniów 
i rodziców. Taką potrzebę wykazały 
anonimowe ankiety przeprowadzane 
przed wdrożeniem programu.
– Na początku uczniowie raczej nie
ufnie podchodzili do tego pomysłu. 
Obawiali się „oka Wielkiego Brata”. 
Niektórzy nie do końca wierzyli, że 
monitoring faktycznie w szkole działa. 
Z czasem okazało się, że możemy wy
łapać każdego palacza w toalecie. Jak 
ręką odjął, łazienki przestały być zady
miane podczas przerw – z satysfakcją 
stwierdza dyrektor Wójciak.
Poza inwestycjami wewnątrz szkoły 
zmieniła się infrastruktura wokół bu
dynku. Prace sfinansował Urząd Miej
ski. Teren jest oświetlony; wysepka 
dla gimbusów przesunięta na obszar 
placówki, za ogrodzenie; nowy chodnik 
umożliwia uczniom bezpieczną drogę 
na zajęcia na basenie. Dodatkowo 
przez całą dobę czuwają zainstalowa
ne na zewnątrz kamery. Efektem jest 
praktycznie całkowite wyeliminowanie 
graffiti na ścianach, gdyż identyfikacja 
„malarzy” nie jest problemem.
Szkoła nie jest jednak „samotną wy
spą”. W pobliżu znajduje się przecież 
ogromne blokowisko. Już teraz rusza 
tam program „Bezpieczne Osiedle”. 
Niewykluczone też, że gimnazjalna 
akcja zaprocentuje kolejnymi: „Bez
pieczna Droga”, „Bezpieczne Miasto” 
czy „Bezpieczna Wieś”.
– Idea jest jedna – promować bezpie
czeństwo w szkole i poza nią przez 
zapewnianie młodzieży miejsc, gdzie 

może spędzać wolny od nauki i zajęć 
domowych czas, rozwijać swoje pasje, 
spotykać się z rówieśnikami – podkre
śla Elżbieta Wójciak.

dzień dobry, panie władzo!
Pomysł na obecność policjantów wokół 
szkoły znalazł potwierdzenie po ana
lizie ankiet. Co jakiś czas na terenie 
placówki pojawia się radiowóz lub 
patrol z psem. W ramach współpracy 
z Powiatową Komendą Policji w Brze
sku dyrekcja organizuje spotkania 
gimnazjalistów z funkcjonariuszami 
z Wydziału ds. Nieletnich. Pouczanie 
o karach grożących np. za przeklinanie, 
pobicia, gnębienie kolegów, a nawet 
wagarowanie przynosi efekty. Zmniej
szyła się ilość przypadków takich 
zachowań wśród uczniów. Zwiększyło 
się natomiast zaangażowanie rodzi
ców w wychowanie. Kara grzywny za 
niewypełnianie obowiązku szkolnego 
może wynieść jednorazowo do kilku ty
sięcy złotych. To działa na wyobraźnię. 
– Niektórzy rodzice przyprowadzają 
swoje pociechy pod drzwi szkoły, by 
mieć pewność, że nie wagarują – uśmie
cha się pedagog.
Sprawa zwolnień z lekcji wygląda ina
czej niż kilka lat temu. Nie wystarczy 
już karteczka od rodzica, którą tak 
łatwo można sfałszować. Jeśli ktoś 
chce zwolnić swoje dziecko z zajęć, 
musi przyjść osobiście i po pisemnym 
potwierdzeniu zabrać ucznia. – Proszę 
mi wierzyć, ilość zwolnień zmniejszyła 
się o jakieś 80 procent! Coś jednak było 
na rzeczy – zapewnia Wójciak.
Spotkania z przedstawicielami Sądu 
Rejonowego w Brzesku nie ograniczały 
się do suchego pouczania o odpowie
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dzialności przed sądem dla nieletnich. 
Młodzież odwiedziła sale sądowe, sę
dziowie wytłumaczyli, jak wyglądają 
rozprawy oraz na czym polegają kary 
grożące za wykroczenia.
.
„zero tolerancji”?
Można odnieść wrażenie, że program 
„Bezpieczne Gimnazjum” jak ulał 
wpasował się w projekt „Zero tole
rancji”. To jednak złudne odczucie. 
Działania profilaktyczne dotyczące 
rozpoznawania i niwelowania zagro
żeń wśród młodzieży są podstawowym 
i niezbędnym elementem działania 
każdej placówki oświatowej. Bez tego 
szkoła nie ma prawa istnieć. Dyrektor 
Wójciak tak odnosi się do programu 
Romana Giertycha: – Minister chce 
monitoringu; u nas on już działa. Chce 
dyscypliny; na tym skupiają się nasze 
działania już od trzech lat i jest to dla 
nas najważniejszym zadaniem. Zakaz 
używania komórek na lekcjach obowią
zuje już od dawna. Chce mundurków? 
Na to nie możemy sobie pozwolić m.in. 
ze względu na koszty. Wystarczy, by 
gimnazjaliści zdawali sobie sprawę, że 
szkoła to nie dyskoteka i na niektóre 
rzeczy, jak kuse bluzeczki czy ostry 
makijaż, nie mogą sobie pozwolić. Poza 
tym mamy identyfikatory, które wy
starczają w zupełności do rozpoznania 
uczniów. Jestem również sceptycznie 
nastawiona do idei specjalnych szkół 
dla młodzieży „trudnej”. To może 
utrudnić ich resocjalizację, a poza tym 
pieniądze przeznaczone na tworzenie 
takich placówek można wykorzystać 
na zatrudnienie psychologa szkolnego 
lub organizację zajęć pozalekcyjnych.
Według dyrektor celowe jest jednak 
wprowadzenie odpowiedzialności kar
nej za niepowiadomienie prokuratury 
o przestępstwie popełnianym przez 
ucznia lub nauczyciela. 

„aserytywny, to znaczy...”
Dzięki ankietom przeprowadzonym 
wśród uczniów udało się wyróżnić 
newralgiczne pod względem bezpie
czeństwa miejsca. Tam też stanęli 
nauczyciele w czasie przerw. Zwięk
szenie liczby gimbusów pozwoliło 
na takie rozplanowanie zarówno 
harmonogramu zajęć szkolnych, jak 
i pozaszkolnych, by młodzież mogła 
efektywnie wykorzystać ten czas. 
– Przede wszystkim ograniczyliśmy 
oczekiwanie na powrót do domu do 
dwóch godzin tygodniowo. Po lekcjach 
młodzież przebywa na świetlicy, której 
program przystosowany jest do potrzeb 
uczniów dojeżdżających. Ciekawa 
filmoteka, czas na odrabianie zadań, 

poprawianie ocen z przedmiotów to 
tylko niektóre działania świetlicowe. 
Ważnym elementem są warsztaty 
asertywności pt. „Asertywny, to zna
czy...”. Najważniejsze ich założenia 
to nauczenie młodzieży umiejętności 
otwartego mówienia o swoich potrze
bach, odmawiania tego, co kłóci się 
z jej światopoglądem, a także wyzbycie 
się strachu przed zgłoszeniem dyrekcji 
sytuacji, gdy któryś z kolegów popeł
nia jakieś przestępstwo – wymienia 
Wójciak.

otworzyć oczy
Akcja „Bezpieczne Gimnazjum” to 
proces ciągły, który rozpoczął się już 
kilka lat temu. Kontrole Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie 
oraz innych instytucji zajmujących 
się wdrażaniem projektu w Polsce 
wymagają ciągłej pracy, badania 
nowych problemów wśród młodzie
ży, a także kontroli efektów działań 
nauczycieli. Certyfikat potwierdza
jący udział w akcji szkoła otrzymała 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku jest jedyną 
w okolicy szkołą, która podjęła się wprowadzenia 
Zintegrowanego Programu Bezpieczeństwa.
Dlaczego inne szkoły nie postąpiły podobnie?

Tomasz Wietecha
dyrektor Gimnazjum w Jadownikach:
– Nie dostałem propozycji wdrożenia tego programu 
w swojej szkole. Gdyby taka padła, chciałbym się jej 
podjąć. Ważne jest jednak to, co robi się poza określonymi 
programami, bez projektów. Nie uważam, że „Bezpieczne 
Gimnazjum” jest niepotrzebne, ale nie można powiedzieć, 
że nic się u nas nie robi w celu przeciwdziałania niepo-
żądanym zjawiskom. Jestem wyczulony na punkcie bez-

pieczeństwa dzieci, agresji fizycznej oraz słownej i wraz z nauczycielami 
i rodzicami podejmujemy współpracę wychowawczą.

Bogusław Biernat
wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Brzesku:
– Gdy program ruszył w Gimnazjum nr 2, my nie dosta-
liśmy takiej propozycji. Kiedy dowiedzieliśmy się o akcji, 
okazało się, że potrzebne są środki finansowe na jej wdro-
żenie. Była to bariera, której nie mogliśmy przeskoczyć. 
Również budżet Gminy nie przewidywał tego. Chcemy 
wprowadzić projekt do naszej szkoły w najbliższym czasie. 
Już wygospodarowaliśmy na to środki w tegorocznym 

budżecie szkoły. Na razie jednak działamy w ramach programu profilak-
tycznego placówki. Prowadzimy wiele akcji przeciwko przemocy i agresji, 
organizujemy spotkania uczniów z policją. Istnieje skrzynka, dzięki której 
uczniowie mogą anonimowo informować o różnych zdarzeniach w szkole. 
Nie przeczę, zdarzają się przypadki bójek czy palenia papierosów, ale 
staramy się te problemy rozwiązywać. Niektórych zjawisk nie da się cał-
kowicie wyeliminować. Można jedynie je ograniczyć. Do tego dążymy.

w 2005 roku. – W tym roku stawiamy 
na usprawnienie współpracy z rodzi
cami. Chcemy wciągnąć ich w życie 
szkoły, w problemy, które dotyczą ich 
dzieci, o jakich często nie mają pojęcia. 
Zrozumienie skali pewnych zjawisk 
otwiera oczy, a tym samym zmusza do 
działań mających na celu zapewnienie 
jak najlepszych warunków nauki i bez
pieczeństwa młodzieży – podkreśla 
dyrektor. – Naszym priorytetem jest 
promocja bezpieczeństwa.
Ideę wspiera burmistrz Jan Musiał: 
– Jeśli koncepcję wprowadziło Gim
nazjum nr 2 i znajduje to uznanie 
w zewnętrznych instytucjach, to będę 
zabiegał o wprowadzenie jej w pozosta
łych placówkach. Ten program jest na 
tyle wartościowy i ważny, że oczekuję, 
by dyrektorzy gimnazjów podpatrzyli 
jego realizację. Myślę, że dyrektor 
Wójciak z chęcią udzieli informacji 
na temat wdrażania go w Gimnazjum 
nr 2. Jestem absolutnie „za”.

Tekst i fot. karina GAWEł 
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REDAkcJA katolickiego mie
sięcznika dla młodzieży „Wzra
stanie” otrzymała nagrodę im. 
św. Maksymiliana Kolbe ufun
dowaną przez Katolickie Sto
warzyszenie Dziennikarzy. 20 
listopada w Powsinie koło War
szawy wyróżnienie odebrał ks. 
Zygmunt Bochenek, redaktor 
naczelny pisma.

SZkOłA PODSTAWOWA 
w Buczu otrzymała certyfikat 
przynależności do Małopol
skiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. Wydany 16 listopada 
dokument jest rezultatem akcji 
prowadzonej od listopada 2004 
roku. Program koordynowali 
nauczyciele Marta Matys, Olga 
klimek i Józef kania.

SZkOły PODSTAWOWE 
i gimnazja ponownie włączyły się 
do konkursu „Brzesko – Czysta 
Gmina”. Rozstrzygnięcie piątej 
edycji nastąpiło 9 listopada. 
W tym roku uczniowie otrzymali 
zadanie zredagowania informato
ra o właściwym gospodarowaniu 
odpadami i ściekami oraz o ochro
nie powietrza. Dzieci poszuki
wały także nieznanych dotąd 
pomników przyrody. Organizator 
Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, przy
znał cztery nagrody. 2,2 tys. zł 
otrzymała SP nr 3; 1,8 tys. zł 
– SP w Okocimiu; 1,2 tys. zł SP 
w Mokrzyskach i 800 zł – PG nr 1 
w Brzesku.

„ALFABET” jest 17. książką 
o. Leona knabita z Tyńca. 
Gawędy popularnego mnicha 
spisał Marek Latasiewicz, 
poprzedni redaktor naczelny 
BIM, który w swoim dorobku 
ma już dwie publikacje o Janie 
Pawle II i tom „Benedykt XVI 
w Polsce”. W czwartej publikacji 
zrezygnował z chronologii na 
rzecz kompozycji właściwej lek
sykonowi. Dzięki temu lekturę 
można zacząć w dowolnym miej
scu i dowiedzieć się, czym dla 
zakonnika jest celibat, jak zno
sić cierpienie, kto to idiota, na 
czym polega kobiecość i starość 
oraz co w ubikacji robi Jerzy 
Urban. Bogate życie benedykty
na wyczerpało zasób liter i część 
haseł wyznaczyły liczby.

Na odnowę nekropolii

Już PO RAZ DZiESiąTy działacze 
Towarzystwa Opieki nad Cmentarzem 
Parafialnym kwestowali na najstarszej 
brzeskiej nekropolii przy ul. Kościusz
ki. Dwudziestu członków organizacji 
zbierało pieniądze do puszek od 7 
rano do 15 po południu. Od pięciu lat 
dołączają do nich samorządowcy. Za 
1400 zł uzyskanych w zeszłym roku 
stowarzyszenie wykonało drobne 
naprawy i prace porządkowe. W tym 
roku datki były większe. Odwiedzający 
cmentarz przekazali 2244, 50 zł.    (i)

praktykanci z zielonki w lipsku

35 ucZnióW drugiej i trzeciej klasy 
Technikum Budowlanego ZSP nr 2 
wyjechało 11 października do Lipska na 
czterotygodniową praktykę zawodową. 
Firma Forssbohm & Söhne, działająca 
na niemieckim rynku od 1887 roku, 
zatrudniła brzeską młodzież na stadio
nie olimpijskim w Lipsku przy budo
wie ścianek działowych, tynkowaniu, 
szpachlowaniu i malowaniu. – Ku ich 
zdziwieniu to, co zaplanowali na cztery 
tygodnie, zrobiliśmy w cztery dni – pod
kreśla opiekun grupy Marek kucia.
Uczniowie mogli zapoznać się z naj
nowszymi technologiami oraz sprzę
tem. Dzięki dr Marii Peter ze stowa
rzyszenia „EuropaHaus” uczestniczyli 
w targach odnowy zabytków, zwiedzali 
fabryki specjalistyczne, zakłady pro
dukujące cementy, kleje, zaprawy, 

fabrykę BMW oraz Centrum Szkolenia 
Zawodowego w Lipsku.
W miesiącu poprzedzającym wyjazd 
szkoła zorganizowała 40 dodatkowych 
godzin lekcyjnych języka niemieckiego. 
Po powrocie praktykanci otrzymali 
zaświadczenie o odbyciu stażu zawo
dowego, a wraz ze świadectwem ma
turalnym dostaną Europass – niemiec
kojęzyczny dokument stwierdzający 
nabycie kwalifikacji zawodowych.
Druga grupa uczniów przebywała 
w Niemczech do 7 grudnia i spraw
dzała swoje umiejętności w firmie ga
stronomicznej. Pieniądze na praktyki 
zapewnił europejski program eduka
cyjny „Leonardo da Vinci”. Autorem 
zwycięskiego wniosku o dotację z tego 
funduszu jest doradca zawodowy Elż-
bieta Wojnowicz.              (G)

czekoladowe piwo

cARLSBERG POLSkA SA, właściciel brzeskiego browaru, w listopadzie 
wprowadził na rynek nowy produkt „Karmi Choco”. Piwo o smaku czekolady 
przeznaczone jest dla kobiet ze względu na jego niską kaloryczność – 43 kcal 
w 100 ml. Produkowany w limitowanej ilości napój wzbogacony został o witaminy 
i sole mineralne.               (k)

Także samorządowcy
stanęli z puszkami
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Od kilku lat odnotowujemy w po
wiecie spadek liczby bezrobot
nych. Według danych staty

stycznych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzesku w końcu roku 2005 liczba 
osób bezrobotnych wynosiła 5508, a stopa 
bezrobocia była na poziomie 16, 1 proc. 
Od stycznia do końca października licz
ba bezrobotnych systematycznie malała 
i wynosiła 4433 (w całej gminie Brzesko 
– 2021), co generowało stopę bezrobocia 
na poziomie 13, 4 proc., wyższą od mało
polskiej (11, 6 proc.), a zarazem niższą od 
krajowej (15, 2 proc.).
Bezrobocie w powiecie nabrało trwa
łych cech, na co wskazują podstawowe 
przesłanki socjodemograficzne: wiek, 
wykształcenie i czas pozostawania bez 
pracy. Ogół bezrobotnych charakteryzuje 
się niskim poziomem wykształcenia, du
żym odsetkiem osób młodych oraz długim 
czasem braku zatrudnienia.
Według danych na koniec października 
aż 57, 5 proc. bezrobotnych posiadało 
wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
podstawowe lub gimnazjalne (w gminie 
Brzesko – 56 proc.), a blisko 62 proc. po
zostaje bez pracy dłużej niż rok (w gminie 
około 52 proc.). 30, 2 proc. ogólnej liczby 
bezrobotnych w powiecie stanowią ludzie 
do 25 roku życia (w gminie – 25, 2 proc.), 
w większości wkraczający po raz pierw
szy na rynek pracy i niemający żadnego 
doświadczenia zawodowego.
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy PUP realizuje 
na rzecz swoich klientów zadania z za
kresu aktywizacji zawodowej i łagodze
nia skutków bezrobocia, wykorzystując 
szeroki wachlarz usług i instrumentów. 
Do podstawowych usług rynku pracy ma
jących na celu pomoc bezrobotnym należą: 
pośrednictwo pracy (pomaga w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia); EURES 
(umożliwia skorzystanie z ofert na euro
pejskim rynku pracy); szkolenia zawodowe 
(umożliwiają uzyskanie lub podwyższenie 
kwalifikacji zawodowych), poradnic
two zawodowe (pomaga w wyborze lub 
zmianie zawodu oraz przygotowaniu do 
poszukiwania pracy) i pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu zatrudnienia.
Działania na rzecz bezrobotnych zmie
rzające do wyboru właściwej ścieżki 
zawodowej realizowane są poprzez usługę 
poradnictwa zawodowego w formie indy
widualnej i grupowej.

Raport o bezrobociu

Mimo iż sytuacja na rynku pracy nastraja optymistycznie i statystyki wskazują na wciąż 
rosnące ożywienie gospodarcze w kraju, to stałe zatrudnienie nie rośnie.

Do końca października z poradnictwa za
wodowego skorzystało 1096 osób bez pracy. 
Do doradców zwraca się również młodzież 
szkolna przygotowująca się do wejścia na 
rynek pracy, wyboru szkoły lub zawodu. 
W analizowanym okresie 232 uczniom 
udzielono informacji zawodowej.
Tendencja spadkowa bezrobocia w po
wiecie jest wypadkową kilku czynników 
m.in.: zwiększoną liczbą podjęć pracy, 
mniejszym napływem osób do rejestrów 
PUP, wzrostem liczby wyrejestrowań 
bezrobotnych, którzy nie potwierdzili 
gotowości do pracy.
Od stycznia do października z powodu 
zatrudnienia wyłączono z ewidencji 2914 
osób, z czego w wyniku działań PUP 1443. 
Pozostałe 1471 podjęło pracę dzięki wła
snej aktywności, głównie poza powiatem.
Aktywna polityka rynku pracy PUP 
możliwa była dzięki środkom funduszu 
celowego, jakim jest Fundusz Pracy, oraz 
pozyskiwanym od 2004 roku z Europej
skiego Funduszu Społecznego. Dodat
kową pulę stanowiły środki z rezerwy 
Ministra Pracy, do którego występował 
PUP o pieniądze na sfinansowanie pro
gramów prozatrudnieniowych: „Nowe 
szansenowe wyzwania” (dwie edycje) 
oraz „Nowe horyzonty”. Środki będące 
w dyspozycji PUP umożliwiły podjęcie 
pracy subsydiowanej 940 osobom. Należy 
wspomnieć, że wśród zaktywizowanych 
bezrobotnych 52 udzielono wsparcia 
finansowego w postaci dotacji na urucho
mienie własnej działalności gospodarczej, 
natomiast 342 młodym bez pracy umożli
wiono zdobycie pierwszego doświadczenia 
zawodowego poprzez organizację staży, 
cieszących się dużym zainteresowaniem 
wśród lokalnych pracodawców. Corocznie 
PUP realizuje w gminach powiatu pro
gramy wojewódzkie skierowane do osób 
długotrwale bezrobotnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. W ramach 
programów „Drogowiec”, „Bezpieczny 
Wał” i „Konserwator” zatrudnienie uzy
skało 160 bezrobotnych z wykształceniem 
podstawowym lub gimnazjalnym.
Europejski Fundusz Społeczny jest dodat
kowym źródłem pozyskiwania środków do 
walki z bezrobociem. Stanowi uzupełnie
nie środków Funduszu Pracy przekazy
wanych algorytmem przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. Od stycznia do 
października na aktywizację bezrobotnych 
przeznaczono łącznie 4302 tys. zł.

W ramach uzyskanych w konkursie 
środków EFS od 2004 roku PUP realizuje 
projekty Sektorowego Programu Ope
racyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 
skierowane do dwóch grup bezrobotnych: 
do 25 roku życia (zrealizowano dwa pro
jekty „Integracja ludzi młodych z rynkiem 
pracy”, „BMW – Brzeska Młodzieży Wy
startuj”. Od 15 marca 2006 do 31 marca 
2008 roku PUP realizuje projekt „Start 
bez barier”, aktywizujący 244 młodych 
bezrobotnych) i w wieku powyżej 25 lat 
długotrwale bezrobotnych lub zagrożo
nych długotrwałym bezrobociem (zre
alizowano dwa projekty: „Reintegracja 
ludzi młodych z rynkiem pracy” i „Udany 
powrót”. Od 15 marca 2006 do 31 marca 
2008 roku PUP prowadzi projekt „Od 
bierności do aktywności”, aktywizujący 
271 osób bezrobotnych).
Wysokie wymagania pracodawców 
w zakresie kwalifikacji zawodowych 
wymuszają na osobach szukających 
pracy konieczność ciągłego doskonalenia 
kwalifikacji. Urząd, wychodząc naprze
ciw oczekiwaniom klientów, organizuje 
i finansuje szkolenia zawodowe o zakresie 
tematycznym zgodnym z wymaganiami 
kwalifikacyjnymi poszczególnych zawo
dów, określonymi w rozporządzeniach 
właściwych resortów. Uczestnicy zdoby
wają wiedzę teoretyczną i praktyczną. 
Średni czas trwania szkolenia to około 
dwa miesiące.
Od stycznia do października w ramach 
środków FP instytucje o dużym doświad
czeniu przeszkoliły 148 osób bezrobot
nych. Kierunki szkoleń są wynikiem 
analizy ofert pracy zgłaszanych przez 
pracodawców. Ich beneficjenci zdobyli 
kwalifikacje i uprawnienia w zawodach 
m.in.: kierowca samochodu ciężarowego, 
operator sprzętu ciężkiego, operator 
wózka jezdniowego, grafik komputerowy, 
glazurnikposadzkarz, profesjonalny han
dlowiec, księgowa. Program niektórych 
szkoleń poszerzono o naukę podstaw 
języka angielskiego.
Oprócz grupowych prowadzono szkolenia 
także w trybie indywidualnym w zawo
dach: diagnosty samochodowego, instruk
tora nauki jazdy, instruktora hipoterapii. 
Absolwenci kursów uzyskali zaświad
czenia, certyfikaty lub uprawnienia do 
wykonywania zawodu, respektowane na 
krajowym i europejskim rynku pracy.
Utrzymanie pozytywnych tendencji na 
rynku pracy będzie nadal wymagać właści
wego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczo
ści, większego zaangażowania lokalnych 
partnerów oraz intensyfikacji działań na 
rzecz pozyskania środków unijnych.

*Materiał Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzesku
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– Brzesko jest gminą liczącą około 
36 tys. mieszkańców. Działa w niej 
70 stowarzyszeń, do których na 
mocy przepisów zalicza się również 
ochotnicze straże pożarne. To dużo 
czy mało w skali jednej gminy?
– W Polsce jest około 110 tys. organiza
cji. To oznacza, że na tysiąc dorosłych 
mieszkańców przypadają mniej więcej 
trzy i liczba ta rośnie. Ilość organizacji 
pozarządowych w Brzesku zbliżona 
jest do średniej w Polsce. Jednak uwa
żam, że im więcej ich działa, tym lepiej! 
Z prostego powodu – nawet najbogat
sze państwa i społeczeństwa nie mogą 
oczekiwać, iż rządy zrobią wszystko, co 
należy do ich zadań. Zawsze znajdą się 
dziedziny, w jakich czegoś nie zauwa
żą albo część swoich zadań wykonają 
źle. W Polsce najlepszym przykładem 
tego jest opieka społeczna. Jej pra
cownicy nie „wychodzą w teren”, ale 
siedzą w biurach i oczekują, że ludzie 
potrzebujący pomocy, do nich przyjdą. 
Tymczasem zjawiają się spryciarze, 
którzy potrafią wsparcie wyłudzić.
– czy nie wiąże się z tym niebez-
pieczeństwo, iż te organizacje za-
czną wprost wyręczać państwo?
– Tak! I to byłoby bardzo dobre! Po
patrzmy chociażby na problem doży
wiania dzieci w szkołach. Identyczne 
programy w tym zakresie prowadzi 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz
nej oraz fundacja Janiny Ochojskiej. 
Państwo i organizacja pozarządowa 
wydają na ten cel mniej więcej tyle 
samo pieniędzy. W fundacji zajmuje 
się tą sprawą pięć osób, a w programie 
państwowym – cały zespół urzęd
ników ministerialnych. Nie dość na 
tym – szkoły, w których dożywianie 
prowadzi organizacja pozarządowa, 
co roku się kontroluje. Natomiast 
nikt nie ma pojęcia, czy w szkołach 
otrzymujących pieniądze od państwa 
faktycznie przeznacza się je na doży
wianie dzieci. Tę różnicę dostrzegły 
władze. Trzy lata temu Sejm uchwalił 
ustawę o działalności organizacji 
pożytku publicznego i wolontariacie, 
która wprowadza współudział organi
zacji pozarządowych w wykonywaniu 
zadań publicznych. Przepisy wyodręb

Przy urnie Polacy oddali władzę w ręce swoich reprezentantów. Jednak współczesne ustawodaw-
stwo dało im też możliwość przejęcia jej całkowicie w niektórych dziedzinach. Jak wykorzystać tę 
szansę, tłumaczy dr Paweł Gizbert-Studnicki (na zdjęciu) z Instytutu Studiów Strategicznych.

Piąta władza
niły 24 dziedziny działalności państwa, 
m.in.: pomoc społeczną, działalność 
charytatywną, podtrzymywanie tra
dycji narodowej, ochronę i promocję 
zdrowia, działania na rzecz osób nie
pełnosprawnych, a w końcu na rzecz 
integracji europejskiej, upowszech
niania i ochrony praw konsumentów. 
To są zadania państwa i samorządów, 
które władze chcą wykonywać razem 
z organizacjami pozarządowymi.
– Jakie korzyści odnosi społeczeń-
stwo z takiej współpracy?
– W moim przekonaniu przejmowanie 
zadań państwa przez organizacje jest 
przede wszystkim tańsze, bo urzędnicy 
są znacznie lepiej opłacani, a średnie 
wynagrodzenie w organizacjach poza
rządowych to 1500 zł, czyli znacznie 
poniżej średniej krajowej. Po drugie 
– duży wkład pracy pochodzi od wolon
tariuszy, którzy za swoje działania nie 
biorą pieniędzy, a po trzecie – działacze 
stowarzyszeń są znacznie bardziej 
kompetentni niż urzędnicy.
– co jest ważniejsze: korzyści eko-
nomiczne czy społeczne?
– Korzyści społeczne, czyli integracja 
społeczna. Ideałem jest społeczeństwo 
obywatelskie.
– Jak rozumieć to hasło?
– Istnieje wiele definicji. Najbardziej 
odpowiednia wydaje mi się ta, jaką 
znalazłem na stronie internetowej 
stowarzyszenia „Klon/Jawor”: prze
strzeń na zewnątrz rodziny, władzy 
państwowej czy obszaru regulowanego 
mechanizmami rynkowymi, w której 
ludzie dobrowolnie zrzeszają się, aby 
działać na rzecz wspólnego dobra. 
Z tym w Polsce był problem. W 1989 
roku musieliśmy na nowo tworzyć całą 
tkankę aktywności społecznej, ponie
waż ona została skutecznie wypleniona 
przez poprzednie rządy, jakim nieza
leżne organizacje były nie na rękę.
– W stowarzyszeniach zaczął Pan 
działać jeszcze przed 1989 rokiem. 
Przypomnę Towarzystwo Asysten-
tów uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Polskie Towarzystwo informa-
tyczne i krakowskie Towarzystwo 
Przemysłowe. Wtedy te grupy speł-
niały inną rolę niż obecnie.

– W zasadzie poza niewielką grupą 
stowarzyszeń i fundacji, które powstały 
w roku 1980 i 1981, działały organiza
cje „wyższej użyteczności publicznej”, 
np. stowarzyszenia inżynierskie, 
którym państwo dawało pieniądze na 
działalność po to, by ludzi odciągnąć od 
innych form aktywności obywatelskiej. 
Np. żeby dostać awans, trzeba było 
należeć do Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. Dawało to też możliwość 
dodatkowego zarobku. Także harcer
stwo, przynajmniej od połowy lat 60., 
podlegało partyjnemu sterowaniu i sta
nowiło rodzaj młodzieżówki partyjnej. 
To zaczęło się zmieniać pod koniec lat 
80., kiedy powstała konkurencja.
– czy można mówić o konkurencji 
między organizacjami trzeciego 
sektora?
– Ależ oczywiście! My wszyscy konku
rujemy między sobą. Wiąże się to z fak
tem, iż poza chęcią działania, potrzeb
ne są na nie pieniądze. Opierając się 
na wynikach badania stowarzyszenia 
„Klon/Jawor”, z darowizn osób prywat
nych organizacje pozarządowe mają 
mniej więcej 5 procent swoich środków, 
z darowizn instytucji otrzymują około 
7 procent, z darowizn zagranicznych 
– 6 lub 7 procent, ze składek członkow
skich – około 8 procent. Natomiast 30 
procent wykorzystywanych środków 
pochodzi z dotacji państwowych albo 
samorządowych. Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie po 
raz pierwszy zorganizowała system ich 
udzielania. Zgodnie z normami Unii 
Europejskiej nie można ich rozdzielać 
„po znajomości”, ale na wykonanie 
zadania publicznego należy ogłosić 
konkurs. Ci, którzy biorą w nim udział, 
konkurują ze sobą. Organizacja lub 
organizacje, które wygrają, realizują 
zadanie częściowo dzięki dotacji, 
a częściowo z własnych środków. W ten 
sposób – według moich szacunków 
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– rozdziela się w Polsce mniej więcej 
500600 mln zł. Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej co roku w kon
kursach rozdaje organizacjom ok. 
30 mln. zł. W tym roku zgłosiło się ich 
2 tysiące, pieniądze dostało 600. Ale, 
co jest także bardzo ważne, organizacje 
pozarządowe mogą brać udział w wy
konywaniu zadań unijnych. Tamtych 
pieniędzy jest znacznie więcej, np. 
z programu „Equal”, mającego na celu 
budowę organizacji gospodarki społecz
nej, czyli – mówiąc prościej – wyrówny
wanie szans. Przykładem może być np. 
funkcjonujące już gospodarstwo rolne 
prowadzone przez ludzi dotkniętych 
autyzmem. Nie jest ono dochodowe, 
bo trzeba do niego dopłacać, ale dzięki 
niemu te osoby są aktywne. Na tego 
typu inicjatywy w ramach programu 
„Equal” przeznaczono około 680 mln 
zł w ciągu ostatnich trzech lat.
– Wyrównywanie szans to cel tylko 
jednego programu. Jaki jest sens 
funkcjonowania odrębnego sekto-
ra w życiu społecznym?
– Jest potrzebny do premiowania ak
tywności obywatelskiej. Ludzie aktyw
ni w różnych dziedzinach lepiej rozu
mieją, na czym polega dobro wspólne. 
W moim przekonaniu, obok klasycznej 
czwórwładzy: ustawodawczej, wyko
nawczej, sądowniczej i mediów istnieje 
jeszcze piąty człon – to są właśnie or
ganizacje pozarządowe, których zada
niem jest patrzenie na ręce rządzącym 
i pokazywanie ich błędów, domaganie 
się, by zostały naprawione. Jedną 
z takich organizacji jest np. Instytut 
Studiów Strategicznych. Sprawdzamy 
wiele projektów ustaw dotyczących 
społeczeństwa. Jeśli mamy jakieś 
wątpliwości, to głośno o tym mówimy. 
Uczestniczymy w pracach komisji 
sejmowych. Stykamy się z wieloma 
organizacjami pozarządowymi i wiemy, 
o co mamy dla nich walczyć.
– Jakie wobec tego są główne prze-
szkody dla działalności trzeciego 
sektora?
– Główną stanowi brak pieniędzy. Jest 
wiele pięknych pomysłów, a nie można 
ich z tego powodu zrealizować. Dotacje 
często są zbyt niskie w stosunku do po
trzeb. Jeszcze nie wykształciliśmy w Pol
sce organizacji, które dystrybuowałyby 
środki dla innych organizacji. Istnieje 
tylko kilka, np.: Fundacja Batorego 
i PolskoAmerykańska Fundacja Wol
ności. Poza pieniędzmi istnieje problem 
słabej świadomości społecznej, np. z tzw. 
jednego procenta dla organizacji pożytku 
publicznego, odpisywanego z należnego 
państwu podatku, można było zgroma
dzić około 500 mln zł rocznie, a w tym 

roku uzyskano prawdopodobnie około 
50 mln. To znaczy, że duża część spo
łeczeństwa pozostała ambiwalentna 
w stosunku do jakichkolwiek wspólnych 
działań. Inną przeszkodę stanowi nie
znajomość problemów sektora pozarzą
dowego głównie w samorządach, choć 
ustawa zobowiązuje je do współdziałania 
z organizacjami. Jak się okazuje, wśród 
gmin w Małopolsce robi to tylko około 
80 procent, a około 60 procent funduszy 
rozdziela się przez konkursy.
– Mówił Pan o problemach z samo-
rządami. Przy urzędzie Marszał-
kowskim działa Małopolska Rada 
Pożytku Publicznego, w której 
reprezentuje Pan sektor poza-
rządowy. Tymczasem znany mi 
członek lokalnego stowarzyszenia 
aż otworzył oczy ze zdziwienia, do-
wiadując się ode mnie o istnieniu 
takiego gremium. Jaki cel miało 
powołanie tego organu przy urzę-
dzie Marszałkowskim?
– To jeden z pierwszych eksperymentów 
w Polsce. Jest to coś w rodzaju komisji 
wspólnej samorządu terytorialnego i or
ganizacji pozarządowych, która składa 
się z dwunastu osób. Pięć wybrały 
organizacje, pięć mianował marszałek 
Małopolski – były to: radne sejmiku 
wojewódzkiego: Maria Malinowska 
i Elżbieta Zięba, wicemarszałek wo
jewództwa Jan Bereza, wójt gminy 
Szaflary Stanisław Ślimak i starosta 
z Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof 
Kaczmarski. W radzie uczestniczy też 
dwóch niezależnych ekspertów: prezes 
fundacji „Pro Publico Bono” – Walde
mar Rataj i były wiceprezydent Krako
wa – Jerzy Jedliński. Gremium działa 
od grudnia 2005 roku. Czas, jaki od tej 
pory upłynął, był okresem wzajemnego 
docierania się. Samorządowcy i stowa
rzyszenia wykonują przecież te same 
zadania i w związku z tym zaistniała 
potrzeba konsultacji. Strona pozarzą
dowa doradza przy konstruowaniu 
budżetu województwa oraz doraźnie 
interweniuje w sprawach organizacji, 
np. w zakresie przesunięcia terminu 
konkursów. Zainicjowaliśmy akcję 
promocji wolontariatu. Z inicjatywą 
w tym zakresie wystąpił ks. Jacek Stry
czek, prezes stowarzyszenia „Wiosna” 
w Krakowie. Dzięki środkom od Urzędu 
Marszałkowskiego i rządowym staramy 
się w każdym powiecie organizować 
spotkania, by pokazać ludziom, że war
to być wolontariuszem. Także kardynał 
Stanisław Dziwisz poparł ideę i promu
je wolontariat wśród wiernych.
– niedawno pojawiły się nowe 
formy współdziałania obywatel-
skiego.

– Ważną rzeczą jest tworzenie tzw. pak
tów lokalnych. Aby gmina dobrze roz
wijała się w przyszłości, stowarzyszenia 
najpierw powinny porozumieć się między 
sobą, a następnie z miejscowymi przed
siębiorcami i samorządem. Przykładem, 
który zakończył się sukcesem, jest Doli
na Strugu w województwie lubelskim. 
Mieszkańcy czterech gmin chcieli mieć 
telefony. W związku z tym utworzyli sto
warzyszenie, które każdemu chętnemu 
zapewniło dostęp do usługi. W tej chwili 
dostarcza mieszkańcom także bezpłatny 
Internet. Telefony skłoniły z kolei przed
siębiorców do zakładania firm. W ten 
sposób stowarzyszenie zadziałało na 
rzecz rozwoju lokalnego. Takie pakty 
lokalne mogą ubiegać się o specjalne 
fundusze, częściowo rozdzielane przez 
rząd, a częściowo przez fundacje.
Nie mniej istotne jest zjawisko, ja
kie zaobserwowano poza Polską, 
mianowicie tworzenie się lokalnych 
grup za pośrednictwem Internetu. Ci 
ludzie nie znają się nawzajem, ale we 
wspólnym celu wymieniają ze sobą 
uwagi i odgrywają coraz większą rolę 
w swojej społeczności.
– Z powyższych rozważań wyłania 
się wizerunek państwa jako nie-
skutecznego tworu, który z niczym 
sobie nie radzi.
– Każde państwo jest mniej lub bardziej 
nieskuteczne. Po pierwsze dlatego, że 
tworzą je dyletanci. Politykami zostają 
na ogół ludzie, którzy nie mają żadnego 
konkretnego zawodu. Mówię to z pełną 
świadomością, bo obserwuję polityków 
poruszających tematy, o jakich w ogóle 
nie mają pojęcia, np. jak uzdrowić gimna
zja w Polsce? Zasada jest taka – państwo 
powinno być jak najmniejsze i ingero
wać w życie społeczne w minimalnym 
zakresie. Moim zdaniem, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej jest zupełnie 
niepotrzebne, bo nie potrafi zarządzać. 
Również kultura powinna znaleźć się 
w sferze pozapaństwowej.

Rozmawiała iwona DOJkA

Dr Paweł Gizbert-Studnicki
– od początku lat 70. działał w sektorze 
pozarządowym. Jest członkiem zarządu 
fundacji  „Instytut  Studiów  Strategicz-
nych”, członkiem rady fundacji „Wspól-
nota Nadziei”  działającej  na  rzecz  osób 
z autyzmem  oraz  członkiem  Komisji 
Rewizyjnej Rotary Klub Kraków-Wyspiań-
ski. Jest uczestnikiem Rady Programowej 
projektu  „Wiedza  i Doświadczenie”, 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii,  którego  celem  jest  przygo-
towanie materiałów  szkoleniowych  dla 
organizacji pozarządowych.
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Początki straży w Brzesku sięgają 
roku 1871, kiedy to podczas posiedze
nia Rady Gminy, nauczyciel Wojciech 
Monica poinformował, że po otrzy
maniu od Towarzystwa Wzajemnych 
Ubezpieczeń od Ognia w Krakowie 
statutu organizacyjnego, zebrał już 
40 ochotników do kompanii, prosząc 
o przeznaczenie na jej cel, bez efek
tu zresztą, odpowiednich funduszy. 
Rada uznała, że wystarczający jest 
posiadany przez nią sprzęt przeciw
pożarowy (sikawka, beczka na wodę 
i 12 konewek), zatrudnianie komi
niarza Jędrzeja Stępniowskiego 
oraz dwóch stróżów nocnych. Miasto 
utrzymywało nadto zbiorniki wodne, 
w tym największy w rynku, czynny do 
czasów pożaru w 1904 roku. Był też 
staw na gruntach plebańskich, służący 
jako zbiornik przeciwpożarowy.
W roku 1874 doszło jednak ostatecznie 
do zorganizowania OSP w Brzesku, 
a Rada Gminna uchwaliła subwen
cję na umundurowanie, dokonano 
zakupu sikawki za 280 złr. Ponadto 
dobrze zorganizowana była też Straż 
Ogniowa w okocimskim browarze, naj
lepiej wyposażona, oraz w sąsiednich 
Jadownikach. Komendantami OSP 
w Brzesku byli: Józef Bernacki w ro
ku 1875, po nim Lucjan Siemieński 
do roku 1890, kazimierz Baltaziński 
w latach 1880–1910 i Michał Merak, 
geodeta w latach 1914–1920.

spichlerz na przednówku
Znaczącą rolę spełniały w życiu społecz
ności miasta i okolicy powstające w dru
giej połowie XIX wieku organizacje spo

Sami sobie sterem

Jak udowadnia dr Józef Hampel w opublikowanej jesienią monografii Brzeska już w okresie 
autonomii galicyjskiej mieszkańcy zrozumieli, że najwięcej zyskają swoją aktywnością. Pierwszymi 
niezależnymi od władz instytucjami obywatelskimi były spichlerze gminne oraz straże pożarne.

łecznogospodarcze i samopomocowe. 
Do pierwszych zaliczyć należy kasy 
pożyczkowe gminne, które udzielały 
pożyczek mieszkańcom znajdującym 
się w potrzebie. Powstawały zwykle na 
bazie istniejących wcześniej spichlerzy 
zsypowych, udzielających zboża na 
przednówkach i do zasiewów. Powiat 
brzeski należał do wyróżniających się 
w Galicji pod względem ich sieci.

brali najmniejszy procent
Znaczącą instytucją było Towarzystwo 
Zaliczkowe w Brzesku założone w listo
padzie 1874 roku. Pierwszą dyrekcję 
Towarzystwa stanowili Jan Götz, Wła-
dysław Rotter i ignacy kabasiewicz. 
W roku 1876 skupiało już 369 członków 
z udziałami na sumę 24 412 złr.75 ct. 
Pod względem liczebności lokowało 
to brzeskie Towarzystwo na 11 miej
scu wśród 41 stowarzyszeń tego typu 
w Galicji, a pod względem wysokości 
wkładów na 10.
Przed rokiem 1873 utworzone też zosta
ło w Brzesku Towarzystwo Wzajemnej 
Pomocy Oficjalistów Prywatnych. 
Wkrótce liczyło 42 członków. Warto od
notować, że stopa procentowa należała 
do najniższych w całym kraju 5–10 proc. 
w zależności od terminu pożyczki.
Pomyślnie w powiecie brzeskim rozwi
jały się zainicjowane przez Francisz-
ka Stefczyka Spółki Oszczędności 
i Pożyczek systemu Raiffeisena, zwane 
Kasami Stefczyka.

żeby nie więzić gotówki
W roku 1906, na mocy uchwały Rady 
Powiatowej z 30 lipca, 1 października 

rozpoczęła funkcjonowanie Powiatowa 
Kasa Oszczędności w Brzesku. Uza
sadniając jej powołanie podkreślono, 
że istniejące Towarzystwo Zaliczkowe, 
udzielające krótkoterminowego kre
dytu, głównie kupieckiego, nie może 
„więzić gotówki” w długoterminowych 
pożyczkach hipotecznych. W wyniku 
tego 15 listopada 1906 roku Rada Po
wiatowa podjęła decyzję o likwidacji 
Kasy Powiatowej Pożyczkowej.
Oprócz działalności oszczędnościowo
kredytowej Kasa spełniała też istotną 
rolę w finansowaniu z zysków działal
ności publicznej. Z zysku za rok 1913, 
wynoszącego 16 156 K przekazano na 
budowę gimnazjum 1000 K, poprawę 
dróg w powiecie 2500 K, fundusz bursy 
gimnazjalnej im. M. Rossknechta 200 
K, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
w Brzesku 100 K, ogrodzenie żelazne fi
gury św. Floriana w Rynku 200 K. Przed 
wybuchem pierwszej wojny światowej 
z nadwyżek budżetowych przekazano 
na te cele 4800 K, z tego na: budowę 
miejscowego szpitala – 300 K, budowę 
gimnazjum – 1500 K, zakład dla sierot 
– 1000 K, fundusz ubogich – 300 K, sty
pendia – 1000 K, towarzystwo oświaty 
rolniczej – 200 K, inne – 500.

Na korzyść rolników
Niemałą rolę spełniały też w rozwoju 
społecznogospodarczym, krzewieniu 
postępu rolniczego i zaopatrywaniu 
mieszkańców w podstawowe artykuły, 
zakładane od lat osiemdziesiątych Kół
ka Rolnicze. Do prekursorów tego ruchu 
należał z pewnością Adam Marzec ze 
Szczepanowa, gdzie współorganizował 
kółko Towarzystwa Oświaty i Pracy.
W powiecie brzeskim w roku 1892 
działało 20 kółek, a w roku 1912 już 48. 
W okresie tym liczba członków wzro
sła z 664 do 2219. Duży udział miał 
w tym Szymon Bernadzikowski, 
należący do grona czołowych działaczy 
i członków Zarządu Towarzystwa we 
Lwowie, który w roku 1891 objął funk
cję sekretarza Powiatowego Zarządu 
Kółek Rolniczych w Brzesku, drugiego 
zresztą w Galicji po powiecie tarno
brzeskim. Nawiązał ścisłą współpracę 
z kółkami w terenie, sprowadzając 
m.in. po niższej cenie nawozy sztuczne 
dla rolników. Podczas zgromadzenia 
Okręgowego Towarzystwa Rolniczego 
w Brzesku 23 maja 1903 roku posta
nowiono założyć w Brzesku składnicę 
nawozów sztucznych, głównie z prze
znaczeniem dla drobnych nabywców.

Józef HAMPEL

* Skróty i śródtytuły
pochodzą od redakcji.
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Pod koniec XIX wieku Okocimska Zakładowa Straż Pożarna była doskonale umun-
durowana i wyposażona, a jej najstarsi członkowie nosili szpady
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– Dlaczego zaczął Pan organizo-
wać akcję oddawania krwi wśród 
swoich uczniów?
– Historia jest smutna. Nie chcę się 
w nią zagłębiać... W 1995 roku zacho
rowało ciężko dziecko mojego kolegi. 
Trafiło właśnie do szpitala w Prokoci
miu. Potrzebowało krwi. Byłem wtedy 
wychowawcą i na szczęście miałem 
bardzo dojrzałych uczniów. Postano
wiłem pomóc. Zorganizowałem wyjazd 
dla mojej klasy. O autobus poprosiłem 
ówczesnego dyrektora Browaru Oko
cim, który bez wahania się zgodził. 
Pojechaliśmy, oddaliśmy krew. Rozwój 
choroby został zahamowany...
– Jednak potem nastąpiła prze-
rwa, a seria wyjazdów zaczęła się 
dopiero w 1999 roku. Dlaczego?
– Niestety, po czterech latach u dziec
ka nastąpił nawrót choroby i znów 
należało wykonać transfuzję. Tym 
razem zorganizowałem wyjazd dla 
maturzystów. Od tamtego czasu do 
Prokocimia jeździmy trzy razy w roku: 
jesienią, po feriach zimowych i z oka
zji Dnia Dziecka. Od dwóch lat, po 
reformie systemu szkolnictwa, mogą 
jeździć również młodsi. Pierwszy wa
runek – muszą być pełnoletni. Drugi 
– trzeba chcieć!
– Po co fatygować się aż do kra-
kowa, skoro krew można oddać 
również na miejscu?
– Zdaję sobie z tego sprawę, ale w Pro
kocimiu wszystko się zaczęło. To taka 
idea. Przecież i tak krew wędruje 
tam, gdzie jest potrzebna. Liczą się 
motywy.
– Z jakim odzewem wśród uczniów 
spotyka się akcja?
– Są bardzo otwarci na tego typu 
przedsięwzięcia. Zwłaszcza maturzy
ści. To dla nich jakby pierwszy praw
dziwy egzamin z życia. Po pierwsze 
robią dla innych coś, co może uratować 
im życie. Po drugie taki wyjazd skłania 

24 listopada uczniowie Zespołu Szkół
Ponagimnazjalnych nr 2 wyjechali

do Dziecięcego Szpitala Klinicznego CM UJ 
w Prokocimiu, by oddać krew.

Już od siedmiu lat akcję prowadzi nauczyciel 
wychowania fizycznego Wiesław Gibes. 

O efektach przedsięwzięcia
opowiada Karinie Gaweł.Życie

za 200 litrów
do poważnej refleksji. Zazwyczaj wiozę 
do Prokocimia „wesoły autobus”, ale 
do domów młodzież wraca z myślą, 
iż naprawdę może pomóc. To uczucie 
wzmaga fakt, że punkt krwiodaw
stwa znajduje się obok sal, gdzie mali 
pacjenci czekają na krew. To działa 
na wyobraźnię uczniów... Za każdym 
razem staram się zebrać pełny auto
kar, około 50 osób. Na Dzień Dziecka 
biorę mniejszy bus, gdyż wtedy nie 
ma już maturzystów. Wiadomo, nie 
zawsze wszyscy chętni oddadzą krew, 
bo zwykłe przeziębienie czyni to nie
możliwym. Ważne, by młodzież była 
świadoma, że nie może jechać choćby 
z katarem lub zaczerwienionym gar
dłem. Dlatego kandydaci często „od
padają” tuż przed wyjazdem. Ostatnio 
nawiązaliśmy współpracę z Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, z Mo
niką Klimczak. 24 listopada pojechała 
do Prokocimia grupa „mieszana”. Był 
to nasz 21. wyjazd. Pojechało kilku
dziesięciu uczniów. 30 osób oddało 
13,5 l krwi.
– Zdarzało się, że do punktu krwio-
dawstwa dotarł Pan z kilkoma 
uczniami? co wtedy?
– W 2002 roku pojechałem z siedmio
ma osobami. Wszyscy oddali mniej 
więcej tyle, ile potrzebuje jeden czło
wiek. Mogliśmy uratować choćby jedną 
osobę! Było warto...
– A rekord?
– 15 litrów jednorazowo.
– ile litrów mogło się zebrać przez 
te kilka lat?
– Łącznie oddaliśmy 194,5 litrów krwi. 
Jak na siedem lat to chyba dobry wy
nik, prawda?
– imponujący. Jak reagują osoby 
postronne na Pana pomysł?
– Raz od kogoś usłyszałem, że takie ak
cje są bezsensowne. Krew się we mnie 
zagotowała! Przecież czasem słyszę 
w Prokocimiu, że czekają na nas, „jak 

na zbawienie”! Kiedyś przywiozłem 
niewielu uczniów, ale przywitano nas 
okrzykiem: „Jak dobrze, że jesteście! 
Będziemy mieć przynajmniej 10 li
trów!”. Takie sytuacje nadają sens 
naszym działaniom.
– Ofiarność różnie się kończy dla 
krwiodawców…
– Co prawda, pielęgniarki w Pro
kocimiu są dla naszych uczniów 
bardzo miłe, atmosfera jest bardzo 
przyjemna, chłopcy chcą tam wra
cać, ale niektórych sytuacji nie da 
się jednak uniknąć. Zdarzają się 
omdlenia. Jeden z uczniów trzy razy 
z nami pojechał, trzy razy oddał całe 
450 ml krwi i za każdym razem po 
wyciągnięciu igły „odlatywał”! To się 
nazywa determinacja!
– czy w związku z wyjazdami po-
wstają jakieś problemy?
– Jak wszędzie. Największym kło
potem jest sfinansowanie kosztów 
transportu. Wynajęcie autobusu to 
aktualnie około 450 zł. Stałym sponso
rem jest Carlsberg Polska, który nigdy 
nie odmówił mi pomocy. Kilka razy 
firma „Magda” okazała się ratunkiem 
z opresji. Poza tym chciałbym po
dziękować firmom: „Matik”, „Jawor”, 
„Imex”, Edmundowi Lesiowi, przed
siębiorstwu handlowemu Marka Więc
kowskiego, Bankowi Spółdzielczemu, 
Krakowskiemu Bankowi Spółdzielcze
mu, PKO BP S.A., Cechowi Małych 
i Średnich Przedsiębiorców, MPEC, 
BZK, a także osobom prywatnym, 
które wsparły nasze wyjazdy.

n

Taki pedagog daje przykład
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– Chciałam zmotywować młode osoby 
nie tylko do nauki języka francuskiego, 
ale także do poznawania innych kra
jów, kultur, ludzi. Poprzez zapraszanie 
do szkoły czy to moich znajomych z Bel
gii, w której mieszkałam kilka lat, czy 
innych znanych osobistości z krajów 
francuskojęzycznych zamierzałam po
kazać uczniom, że języki obce napraw
dę mogą się przydać i stanowić klucz 
do poznania świata. Aż skrzydła rosły, 
gdy widziałam zaangażowanie i zapał 
do pracy wśród współpracującej ze mną 
młodzieży… – mówi organizatorka 
Szkolnego Klubu UNESCO.

tłumacz to za mało
Już od kilku lat współpracuje z Do
mem Dziecka w Jasieniu i pomaga 
w kontaktach z Fundacją Rodzin 
Francuskich CASSIOPEE. Jako tłu
macz pośredniczy w kontaktach li
stownych, emailowych oraz osobistych 
wychowanków ośrodka i dyrekcji z ob
cokrajowcami. Bierze udział w organi
zowaniu wyjazdów do Francji, a także 
wypraw rodzin francuskich do Polski. 
Udziela darmowych korepetycji z ję
zyka w Domu Dziecka. Do współpracy 
włączyła również swoich uczniów, 
którzy w ramach działalności w Szkol
nym Klubie UNESCO przyjeżdżali do 
Jasienia, by pomagać rówieśnikom 
w nauce; nie tylko francuskiego. 
Z czasem podopieczni placówki mogli 
sami, bez większych problemów pisać 
i porozumiewać się z zaprzyjaźniony
mi rodzinami zza granicy.

Uczący się francuskiego liznęli także trochę dyplomacji w rozmowie z radcą ekonomicz-
nym polskiej ambasady w Belgii, Andrzejem Rudką (Jolanta Wilczyńska druga z lewej)

Jolanta Wilczyńska pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku. W październiku 
rząd Belgii uhonorował ją królewskim odznaczeniem honorowym „Palmes de l’Ordre de la Couronne” 
za zasługi dla rozwoju współpracy miedzy francuskojęzyczną Brukselą i Walonią oraz Polską.

Z francuską pasją
Klub powstał w 2003 roku przy 
ZSP nr 1. Zjednoczył kółko języka 
francuskiego i Szkolny Klub Tłumaczy, 
prowadzone również przez Wilczyńską. 
Nowa organizacja podjęła współpracę 
z Francją, francuskojęzyczną Belgią, 
a także z Hiszpanią. Już od początku 
stało się jasne, że chęć poznania no
wych kultur, ludzi, obyczajów, a przede 
wszystkim poszerzenie znajomości 
języka były motywami działania więk
szości chętnych. Szybko także okazało 
się, że Jolancie Wilczyńskiej trafiła się 
grupa świetnie zorganizowanej i zaan
gażowanej młodzieży.

Nagroda za teatr
Wydarzeniem, które rozpoczęło współ
pracę z francuskojęzyczną Belgią, 
był spektakl muzyczno–aktorski 
przedstawiający region Brukseli 
i Walonii w Sandomierzu, w 2003 
roku, w ramach promocji krajów eu
ropejskich przed polskim referendum 
decydującym o przystąpieniu do Unii 
Europejskiej. Przedsięwzięcie wsparło 
Przedstawicielstwo Wspólnoty Francu
skojęzycznej Brukseli i Walonii przy 
Ambasadzie Belgii w Warszawie.
– Bawiliśmy się przy tym świetnie, bo 
mieliśmy i stroje, i muzykę. Pokazali
śmy historię i kulturę Belgii. Wszystko 
to dało nam sporo radości. A efekty? No 
cóż, przerosły nasze najśmielsze ocze
kiwania! – wspomina Wilczyńska.
Dla klubu była to świetna zabawa, 
a dla rządu belgijskiego prezentacja 
w Sandomierzu okazała się sprawą 

wagi państwowej. W podziękowaniu za 
pomoc nauczycielka z trójką uczniów 
otrzymała zaproszenie od Philippe’a 
Degouis, szefa departamentu, na tygo
dniowy pobyt w Belgii na koszt rządu. 
W czerwcu 2004 roku Anna Bilińska, 
Tomasz Seidler i Dominik Franko-
wicz pojechali z opiekunką do Bruk
seli. Na czas pobytu dostali limuzynę 
z kierowcą. Spotkali się z przyjaciółmi 
korespondencyjnymi z Universite du 
Travail w Charleroi. W innej szkole po
dróżni z Brzeska uczestniczyli jako ko
misja w egzaminie ze statystyki. W ra
mach poznawania systemu edukacji 
w Ministerstwie Edukacji Wspólnoty 
Francuskojęzycznej Belgii zaaplikowa
no im wykład o organizacji szkolnictwa 
w Belgii francuskojęzycznej. 
Wyjazd miał nie tylko charakter edu
kacyjny, ale i dyplomatyczny. W pro
gramie zwiedzania znalazło się Stałe 
Przedstawicielstwo Polski przy Unii 
Europejskiej i Konsulat Generalny 
Rzeczpospolitej Polskiej. Zaszczytem 
był obiad z Philippe Degouis, który 
pomimo ważnego wyjazdu znalazł 
czas na rozmowę z Polakami. Poza 
oficjalnymi wizytami, dzięki prywat
nej limuzynie, grupa mogła dotrzeć 
do miejsc atrakcyjnych turystycznie. 
Zwiedzanie Brukseli, Mons, Liege czy 
Waterloo, poznanie codziennego życia 
Belgów oraz ich kuchni i sposobów 
spędzania wolnego czasu przybliżyło 
Polakom tamtejszą kulturę.

Nie lubią metropolii?
Na szczególną uwagę zasługuje wyjazd 
do Hiszpanii. – Wysłaliśmy zgłoszenie 
i dostaliśmy zaproszenie. Nie wiem, 
dlaczego wybrano właśnie naszą 
szkołę, ale był to dla nas niewątpliwy 
zaszczyt! – zapewnia opiekunka Szkol
nego Klubu UNESCO. – Mogli przecież 
zdecydować się na Kraków, Warszawę 
czy jakieś inne, większe miasto…
W lutym 2004 roku w Alicante, w Hisz
panii, ZSP nr 1 reprezentował Polskę 
na I Międzynarodowym Kongresie 
Uczniów Języka Francuskiego pod 
hasłem „Uczę się geografii po francu
sku”. Celem konferencji dla dwunastu 
państw europejskich było pokazanie ję
zyka jako środka poznawczego w wielu 
dziedzinach nauki, a także zapoznanie 
uczestników z warunkami nauczania 
mowy Galów w każdym kraju w sto
sunku do innych języków obcych. 
Grupa dziesięciu osób pod opieką 
Jolanty Wilczyńskiej oraz Grażyny 
Wójcik przygotowała prezentację mul
timedialną na temat nauczania języ
ków obcych w Polsce oraz przedstawiła 
Małopolskę, powiat oraz Brzesko za 
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pomocą… śpiewu i tańca w strojach 
ludowych. Gratulacje i podziękowania 
przerosły oczekiwania Wilczyńskiej. 
– Za jakość wystąpienia otrzymaliśmy 
pisemne podziękowanie z Ambasady 
Francji w Hiszpanii. Owocem naszych 
wystąpień na kongresie było również 
żywe zainteresowanie naszą szkołą 
i krajem. Liczne państwa, takie jak 
Hiszpania, Belgia, Szwajcaria, Włochy 
wyraziły chęć dalszej współpracy. Ze 
względu jednak na ograniczone moż
liwości postanowiliśmy podtrzymywać 
kontakty tylko z liceum w Alicante 
i Universite du Travail w Charleroi 
w Belgii – tłumaczy.

swój do swego
W Krakowie działa Towarzystwo 
Przyjaźni Polsko–Francuskiej. Tam 
Wilczyńska usłyszała pytanie, czy 
nie podjęłaby się współpracy z jakąś 
szkołą francuską i nie zorganizowa
łaby wymiany uczniowskiej. Zgodziła 
się bez wahania. Dostała namiary na 
placówkę w Bordeaux, w której funk
cjonuje klub UNESCO, i potwierdziła 
listownie zamiar nawiązania kontak
tu. Początkowo korespondencja przy
chodziła na adres szkoły, ale z czasem 
młodzież otrzymywała listy do domów. 
W grudniu 2004 roku do Brzeska 
przybyła grupa dzie
sięciu uczniów wraz 
z opiekunką nadine 
Bazzo. 
– Przyjechali jak „swój 
do swego”! Te kilka 
miesięcy pisania li
stów pozwoliło im na 
poznanie się w takim 
stopniu, że nie czuli 
się obco w kraju „kore
spondencyjnego przy
jaciela” – z satysfakcją 
wspomina opiekunka 
polskiej grupy. 
W ciągu tygodniowego 
pobytu Francuzi pozna
wali geografię, historię 
i kulturę polską, zwie
dzili Zakopane, Kraków 
i Wieliczkę. Na nudę 
nie narzekali. Chodzili 
na basen i wspólne wie
czorki. Miesiąc później 
młodzież z brzeskie
go Szkolnego Klubu 
UNESCO pojechała 
z rewizytą do Francji. 
Najpierw zatrzymała 
się w Paryżu, a stam
tąd szybki pociąg TGV 
zawiózł ją do Borde
aux. Tam uczestniczyła 

w lekcjach biologii, chemii. Zwiedziła 
miejscowości nad morzem oraz rejon 
Medoc, znany z winnic. W drodze po
wrotnej udało się nawet obejrzeć naj
większe zabytki i atrakcje Paryża. Do 
dziś Wilczyńska utrzymuje kontakty, 
teraz już nie tylko formalne, z opie
kunką francuskiego klubu UNESCO.

powtórka z rozrywki
Nauczyciele wraz z opiekunami Szkol
nego Klubu UNESCO, Jolantą Wil
czyńską, katarzyną Wadowską 
i Anną Rudnik, dwukrotnie stworzyli 
międzynarodową imprezę kulturalną 
dla brzeszczan przy współpracy przed
stawicielstwa Brukseli – Walonii. „Se
maine de la francophonie” w ramach 
Światowego Tygodnia Frankofonii po 
raz pierwszy miała miejsce w 2004 
roku. Program obejmował „Dzień 
Jacques’a Brela” oraz „Dzień Henri 
Michaux”; urozmaicone konkursami, 
czytaniem poezji i prozy autorów. 
„Dzień kina belgijskiego” skupił znaw
ców języka, gdyż filmy prezentowane 
były bez tłumaczenia, a na miejsce 
przybyła przedstawicielka ambasady 
Belgii. Finałowy koncert piosenki 
frankofońskiej skupił w kinie „Bał
tyk” wielu mieszkańców. Pełna sala 
widzów, muzyka takich twórców jak 

Jacques Brel, Edith Piaf czy Garou 
– sukces murowany. 
Dlatego rok później cykl imprez z oka
zji Światowego Tygodnia Frankofonii 
powtórzył się. Tym razem w programie 
był konkurs recytatorski współcze
snej francuskojęzycznej poezji belgij
skiej, rywalizacja malarska „Walonia 
i Bruksela” oraz czytanie współczesnej 
francuskojęzycznej prozy belgijskiej. 
Finałowy koncert piosenki w kinie 
„Bałtyk”, dostępny dla każdego, powtó
rzył sukces pierwszej edycji.

dialog kultur
– Dzięki takim przedsięwzięciom 
można motywować młodzież do dzia
łania i samodoskonalenia. Pomimo 
zbyt małej ilości godzin lekcyjnych 
języka francuskiego jeden z moich 
podopiecznych, uczeń pani Katarzyny 
Wadowskiej, Tomasz Seidler – również 
dzięki temu, że czynnie brał udział 
w projektach SK UNESCO i wyjeż
dżał na wymiany oraz na kongresy 
– doszedł do finału olimpiady z języka. 
Poza tym poznawanie obcej kultury 
poprzez osobisty kontakt z obcokra
jowcami jest nieocenione. Widzimy 
życie codzienne, dostrzegamy różnice 
międzykulturowe, ale także i to, że tak 
naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami 

i nie potrzeba sięgać po 
broń i wzniecać wojen, 
aby rozwiązywać w ten 
okrutny sposób mię
dzynarodowe problemy 
– Jolanta Wilczyńska 
nawiązuje do głównej 
idei UNESCO, poko
jowego współistnienia 
narodów. – Wszystko, 
co zrobiliśmy, wyma
gało niesamowicie dużo 
pracy, czasu i energii. 
Czerpałam siłę i mo
tywację z tego, że wi
działam zainteresowa
nie i radość młodzieży 
z wymiernych efektów 
tych wysiłków. Chcąc 
na początku inspiro
wać uczniów do nauki 
języka francuskiego, 
z czasem sama czerpa
łam od nich motywację 
do mojej pracy. Myślę, 
że jeżeli tylko będą 
chętni, Szkolny Klub 
UNESCO ma dużą 
szansę na kontynuację. 
Z jaką siłą? To zależy 
przede wszystkim od 
ich energii.

karina GAWEł
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W Jadownikach Dom Ludowy także 
kiedyś stał przy głównym skrzy

żowaniu, przy trasie nr 4. – Jak oni 
wystąpili z jasełkami…; to dopiero byli 
aktory! – z niesłabnącym entuzjazmem 
wspomina 76letnia gospo
dyni. – Kiedy kończyła się 
sieczka, schodzili się zaraz 
na próby.
Inni amatorzy zabawy 
odwiedzali mieszkańców. 
– W mięsopusty, od Trzech 
Króli do Matki Boskiej 
Gromnicznej, chłopy jak 
dęby chodzili po domach 
i przedstawiali – mówi 
i przywołuje starą rymo
waną przyśpiewkę o ży
dowskiej gęsi. Wędrujący 
po chałupach młodzi męż
czyźni mieli dokładnie 
zaplanowaną drogę i zawsze wiedzieli, 
gdzie znajdą najwięcej dziewcząt.  
– Obeszli wszędzie, a na koniec przy
chodzili tam, gdzie było skubanie pie
rza. Grali na grzebieniu, a my tańco
wałyśmy – przypomina, śmiejąc się.

wiankowe w torebce
– Miałam dziewięć lat, jak przyszedł 
Niemiec. Wojna miała być kilka tygo
dni, bo tak ludzie mówili, a była kilka 
lat – kiwa głową. Ciotka Anastazja 
Dadej nauczyła ją wtedy szyć. Kiedy 
w 1954 roku dwudziestoczteroletnia 
krewna wychodziła za mąż za pracowni
ka tarnowskich „Azotów”, miała w ręku 
fach odpowiedni do czasów, w których 
w sklepach nie było niczego.
Bronisława Laska widziała wiele 
wesel. Kiedyś nie przenoszono ich do 
restauracji. Scena dla orkiestry stała 
na podwórzu. Najbliższy, z ozdobioną 
kolorowymi wstążkami i dzwoneczka
mi góralską ciupagą, szedł z panem 
młodym do młodej, śpiewając; a głos 
musiał mieć przy tym jak cały plu
ton. Panna zapraszała ich do środka. 
W czasie błogosławin dostawała pie
niądze, nazywane wiankowymi. Niosła 
je w torebce do kościoła. – Żeby się jej 
trzymały i żeby była dobrą gospodynią 
– wyjaśnia starsza pani.
Po powrocie świeżo upieczoną mał
żonkę sadzano na dzieży. Starościna 
obsypywała ją cukierkami i zbożem. 

Ludziom zapisane

Każda rzecz, gest, słowo ma swoje znaczenie. Zapowiada przyszłość. Odstępstwo od reguł 
będzie mieć swoje skutki. – Zawsze śmieją się, że strój na święty ślub miałam sztukowany. 
To i życie całe potem sztukowane… - wzdycha Bronisława Laska (na zdjęciu).

– Nie ryżem jak teraz. To jakiejś nie 
nasze. Nawet kawki pod kościołem 
dziobać nie chcą – oburza się na mo
dernizowanie tradycji.

recepta w głowie
Wesele trwało dwa dni. 
Pierwszego – goście ba
wili się do rana, a potem 
przychodzili na popra
winy. Nie obowiązywała 
sobota. Dni powszednie 
i niedziele także były 
odpowiednie. Na ulicach 
przebrani mieszkańcy 
układali zboże i udawali 
młockę cepami, by dostać 
coś od młodożeńców.
Nocne bijatyki? Owszem, 
o zadawnione porachunki 
lub piękną pannę. – Jeden 

drużba chciał się przed tym schować 
w korytarzu, w sąsieku i zgniótł tyle 
talerków – żali się Bronisława Laska 
nad marnotrawstwem fajansowych 
talerzy.
Niegdysiejszy weselny jadłospis daleki 
był od obiegowo pojmowanej polskiej 
kuchni. Na obiad podawało się pierogi 
z serem i rosół z ryżem. Na kolację kisz
kę z kapustą i chleb. Na słodko – jedy
nie kawę z mlekiem i kołacze. – Teraz 
już takich nie ma. Ciasto drożdżowe 
musi być nieprzesłodzone. Receptę 
trzeba mieć w głowie, a nie na kartce; 
żeby wyrósł i miał dziurki – przestrze
ga gospodyni. Robiła przynajmniej 
cztery, by dwa z nich mieć doskonałe. 
Twaróg mieszała ze zmielonym zielem 
angielskim, jajkami smarowała wierzch 
i całość posypywała kruszonką. Okrę
gi ciasta piekła w chlebowym piecu, 
ułożone na natłuszczonym papierze, 
pokrytym bułką tartą.

Grudniowy pomidor
– Przed wojną dzieci były głupsze 
i wierzyły w świętego Mikołaja. Szu
kały rano pod poduszkami – żartuje 
mieszkanka Jadownik. Wtedy jednak 
panowała bieda i cieszył każdy cukie
rek. A i rózga się zdarzyła…
W Wigilię o prezentach nikt nie myślał. 
W ten postny dzień nawet wieczorna 
uczta nie obfitowała w tłuszcz. W pie
cach rosły kołacze i buchty – drożdżo

we placki na blachach, z marmoladą 
z dyni, ze śliwkami lub gruszkami. 
– Nasze mamy nie piekły kruchego ani 
pierników – wspomina prostotę.
Świąteczne menu to niewyszukane 
potrawy: groch „jasiek” z barszczem, 
kapusta z grochem i grzybami z odro
biną oleju, zacierka z suszonymi grusz
kami i śliwkami, kutia – czyli parzona 
pszenica z makiem wymieszanym 
z masłem i cukrem, zapieczona w chle
bowym piecu; kompot i kolorowe na
leśniki, robione z dodatkiem drożdży. 
Aby uzyskać odpowiednią barwę ciasta 
gospodynie już na jesień wyrywały 
krzak pomidora z korzeniami i wie
szały w piwnicy, by owoce przetrwały 
do zimy. Potem mieliły je w maszynce 
i dodawały do naleśnikowego ciasta. 
Komu wrażliwy pomidor do mrozów nie 
dotrzymał, ten korzystał z czerwonej 
kapusty. Nadzienie stanowił szczaw 
przysmażany z bułką tartą. Z głów ry
bich panie domu przyrządzały galarety, 
a smażone karpie podawały z tartymi 
orzechami włoskimi i groszkiem oraz 
sałatką z kapusty lub marchwi.

pakt z bogiem
Gdzie tu dwanaście dań? – Liczyło 
się każdy owoc osobno – wyjaśnia 
doświadczona gospodyni, siadając na 
kuchennym taborecie. W takiej rachu
bie tradycyjny rachunek tuzina jest 
bliski prawdopodobieństwa.
W wigilię kobiety sprawdzały gałę
zie wiśni, wstawione do wazonu 13 
grudnia, na św. Łucji – męczennicy 
z wyłupionymi oczami. Jeśli zakwitły, 
wróżyły wczesną wiosnę. Gdy pączki 
rozwinęły się na Trzech Króli, zima 
trwać miała długo.
Kolejność czynności tego wieczoru nie 
zmieniała się latami. Po opłatku naj
starszy członek rodziny – babcia, dzia
dek albo ojciec – odczytywał z Biblii 
fragment o narodzinach Chrystusa. 
Dopiero potem zaczynała się, trwająca 
do pasterki, kolacja. Wieczór kończył 
się około 2.00 w nocy. Wtedy gospody
nie sprawdzały wilgoć na dwunastu 
plastrach cebuli pokrojonych przed ko
lacją. Krążek najbardziej mokry ozna
czał duże opady w miesiącu, któremu 
z racji kolejności odpowiadał. Przepo
wiednia sprawdzała się zawsze.
Kobiety co roku mozolnie łatały nie
łatwe życie. Gdy umierały im dzieci, 
następne – po chrzcie – wnosiły oknem 
a nie drzwiami, by odwrócić złe. – Jak 
Bóg dał, tak samo wziął. Kto się będzie 
z Nim spierał… – opowiada Bronisła
wa Laska, pogodzona z koleją życia po 
śmierci najstarszego syna.

Tekst i fot. iwona DOJkA
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Cała „afera” pod tytułem „Księżniczka 
czardasza” rozpoczęła się w styczniu. 
Z inicjatywą wyszła Ewelina Stę-
pień, instruktor muzyczno–teatralny 
w MOKu. Jako absolwentka Euro
pejskiej Akademii Sztuk w Warszawie 
oraz wydziału aktorskiego w szkole 
muzycznej drugiego stopnia już wcze
śniej miała doświadczenia sceniczne. 
Ale dlaczego akurat Imre Kalman? 
– O tym zadecydowała moja wielka 
miłość do klasyki w ogóle, a do tej 
operetki w szczególności – wyjaśnia. 
– Poza tym chciałam jakoś rozpropa
gować operetkę wśród mieszkańców 
Brzeska i młodzieży, bo ma niewielu 
miłośników.
Postanowiła zorganizować casting dla 
wszystkich, ponieważ młodzież, z któ
rą pracuje na co dzień, miała zbyt wiele 
obowiązków i za mało wolnego czasu. 
– O naborze do „Czardasza” dowie
działam się od znajomego – wspomina 
Justyna Zapiór, odtwórczyni głównej 
roli. – Interesuje mnie teatr, więc 
pomyślałam, że warto spróbować. To 
dobra okazja do sprawdzenia się i przy 
okazji spojrzenia na życie teatralne 
od kuchni.

ambicja w kieszeni
Chętni w większości mieli już za sobą 
mniejsze lub większe doświadczenie 
artystyczne, a ich liczba pozwoliła na 
stworzenie dwóch obsad. 
– Początek był koszmarny – śmieje się 
katarzyna Świerad. – Nie znaliśmy 
się nawzajem. Nie mieliśmy świado
mości własnych możliwości. Wszyscy 
byli spięci i mało odważni.

Sprostali
klasyce 
operetki

Głośnym echem odbiła się październikowa premiera operetki „Księżniczka czardasza” 
według Imre Kalmana. Do końca listopada Miejski Ośrodek Kultury sprzedał około 1800 
biletów na to przedstawienie. Pozytywne zaskoczenie – tak najkrócej można podsumować 
komentarze dotyczące widowiska.

Również Ewelina Stępień postanowiła 
nie rzucać się z motyką na słońce i pod
chodziła do sprawy bardzo ostrożnie. 
– Zdawałam sobie sprawę, że jest 
to sztuka bardzo trudna wokalnie 
i kondycyjnie. Zwłaszcza dla amato
rów, którzy nigdy nie mieli styczności 
z operetką. Musiałam schować ambicję 
w kieszeń i dostosować spektakl do 
możliwości młodych aktorów, które 
i tak okazały się zaskakująco duże.

poczuli satysfakcję
Czas zrobił swoje. Częste próby i pod
powiedzi instruktorki sprawiły, że 
występy szły coraz lepiej. Do ostatecz
nego sukcesu przyczyniła się też dobra 
atmosfera wokół spektaklu, zaanga
żowanie aktorów i bezinteresowna 
życzliwość ludzi. Teresa i krzysztof 
Szydłowscy zaaranżowali muzykę, 
a krzysztof Wołek udostępnił cenne 
meble do scenografii. 
Kilkumiesięczna praca, poświęcenie 
i częste próby przyniosły wspaniały 
efekt. Spektakl zauroczył publicz
ność. Swobodna gra aktorów, ich 
szczerość i autentyczność ożywiły 
przedstawienie. Wiele zabawnych 

motywów, różnobarwność postaci 
i przyjemna muzyka sprawiły, że 
występ oglądało się bardzo dobrze. 
Wielu widzów, którzy zapełnili niemal 
całą salę kinową, nie spodziewało się 
aż tak wysokiego poziomu. 
Co ciekawe, sami aktorzy i ich reżyser 
byli nie mniej zaskoczeni. Jak mówią, 
nie spodziewali się, aż tak dobrego 
występu i ciepłego przyjęcia ze strony 
publiki. Po premierze za kulisami 
zapanował szał radości. – Naprawdę 
to jest wspaniałe uczucie. Najlepszą 
nagrodą jest aplauz, oklaski widzów. 
To dowartościowuje i pokazuje, że było 
warto – mówi krystian kądziołka.

dżentelmeni w każdym calu
– Dla mnie najcenniejsze było to, że 
„odważyłam się odważyć” – przyznaje 
Świerad. – Pokonałam w sobie jakieś 
ukryte lęki i opory. Duża w tym zasłu
ga pani Eweliny i pozostałych aktorów, 
którzy mi pomogli.
– Tu nie chodzi nawet o same występy 
– dodaje Zapiór. – Droga jest celem. 
Przygotowania wiele mnie nauczyły 
i dostarczyły niezapomnianych wra
żeń. Przecież gdyby nie „Czardasz” 
pewnie nigdy byśmy się nie poznali 
i nie zaprzyjaźnili.
Efekty zauważyła również Ewelina 
Stępień: – Jestem z nich dumna. Po
znałam tych młodych ludzi jako trochę 
nieśmiałych i niewierzących w siebie. 
Praca, jakiej dokonali, jest naprawdę 
godna podziwu. Moja zasługa polega 
właściwie tylko na tym, że dałam im 
jakieś wskazówki i posklejałam całość. 
To, że postać zaczyna żyć, to już ich 
praca. Doświadczenia z tych występów 
na pewno przydadzą im się w życiu. Na 
scenie dziewczyny stały się kobietami, 
a chłopcy nauczyli się dżentelmeńskie
go postępowania z płcią piękną.

Radosław uRBAn

EKIPA, KTÓRA ODRODZIŁA
TEATR AMATORSKI

Reżyseria: Ewelina Stępień
Aranżacja i opracowanie muzyczne: 

Teresa i Krzysztof Szydłowscy

Aktorzy:
Maciej Adamczyk,  Filip Górni-
siewicz,  Dawid Karpiel,  Krystian 
Kądziołka, Marta Kusior, Dagmara 
Łukowicz, Piotr Pala, Karol Polak, 
Paweł Seidler, Katarzyna Świerad, 
Dominika Wadas, Justyna Zapiór

Młodzi aktorzy byli łagodni i romantyczni

Na scenie nikt się 
nie oszczędzał

fo
t.
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Burmistrz Brzeska
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż,

stanowiącej własność Gminy Brzesko,
niezabudowanej działki położonej w Jadownikach

Działka ewidencyjna  numer 715

Powierzchnia działki 0,53 ha

Księga wieczysta 43316

Opis nieruchomości

Działka zlokalizowana jest w północno-zachodniej części 
miejscowości Jadowniki, w sąsiedztwie nieruchomości 
niezabudowanych, użytkowanych rolniczo, nieużytków 
i gruntów zadrzewionych i zalesionych  oraz gruntów 
Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Brzesko, w od-
ległości około 2,5 km od centrum miasta Brzeska, przy 
Rancho „Pasja”. 
Teren płaski, aktualnie nieuprawiany, w części zadrzewiony 
i zakrzaczony (samosiewki brzozy w wieku 5 – 10 lat).
Wystawa: północ – południe;
Dostępność: dobra – dojazd drogą gminną, żwirowo-żuż-
lową, stanowiącą przedłużenie ulicy Szczepanowskiej;
Kształt regularny zbliżony do prostokąta;
Infrastruktury brak

Przeznaczenie
w miejscowym planie 
zagospodarowania prze-
strzennego

Dla przedmiotowego terenu Gmina Brzesko w chwili 
obecnej nie posiada prawnie obowiązującego   Planu 
Zagospodarowania  Przestrzennego.  W  oparciu 
o Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Brzesko  (Uchwała 
Nr XL/286/98  z  15.06.1998). Przedmiotowy grunt   
znajduje się w strefie gospodarki leśnej. 

Cena wywoławcza 6.400,00 zł

Forma zbycia Publiczny ustny przetarg nieograniczony

Obciążenie
nieruchomości

Dzierżawcy przysługuje  prawo pierwokupu przed-
miotowej nieruchomości.

Zobowiązania  Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań

* Przetarg odbędzie się 4 stycznia 2007 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 103.
* Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty 
wadium w wysokości 1.200,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) 
na konto Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; PKO BP  nr 18 1020 4984 
0000 4202 0005 3470 (w gotówce lub przelewem ), w takim terminie, aby na wyżej 
wymienionym koncie pojawiło się nie później niż 19 grudnia 2006 r. 
* Osoby  reprezentujące w przetargu  inne osoby  fizyczne  lub osoby prawne winny 
posiadać stosowne pełnomocnictwa.
* Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu.
* Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedli-
wienia w podanym w zawiadomieniu, miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.
* Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest podpisanie przez uczestnika przetargu 
oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu i znane mu są uwarunkowania 
fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 1 do regulaminu przetargu.
* Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów 
z podaniem przyczyny jego odwołania.
Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać 
w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30) w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, tel. (014) 68 63 100 
wew. 170 - pokój 120, lub tel. wew. 126 - pokój 115.

bibliotekarska półka
23 NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW szkół 
podstawowych z całego powiatu zmie-
rzyło się z poezją Ludwika Jerzego Ker-
na w konkursie Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, zorganizowanym 
z okazji  85.  rocznicy urodzin poety. 
Zgodnie  z hasłem  „Patrz  na  świat 
z przymrużeniem oka” 26 października 
dzieci recytowały wiersze twórcy, który 
w 1972 roku otrzymał „Order Kawalera 
Uśmiechu”. Pierwsze miejsce  zajęła 
Klaudia Dziuk ze Szkoły Podstawowej 
w Morzyskach, a kolejne: Julia Bober 
z SP nr 3 w Brzesku i Maciej Gicala 
z SP  nr  2 w Brzesku. Wyróżnienie 
otrzymała  Justyna Morońska  (SP 
w Zaborowie)  oraz Jakub Wieczor-
kowski (SP nr 3 w Brzesku).

PRZEBRANA ZA WRÓżKĘ  z bajki 
Wioletta Piasecka  26 października 
opowiadała o sobie i przygodach boha-
terów swoich książek uczniom Szkoły 
Podstawowej nr 2  i nr 3 w Brzesku. 
Pisarka urodziła się i mieszka w Elblą-
gu. Zadebiutowała w 1999 roku książką 
„Zaczarowana  kraina  bajek”.  Jest 
autorką  „Zaczarowanych bąbelków”, 
„Dwóch Małgosi”,  „Sześciu  życzeń 
Natalki” i „W poszukiwaniu szczęścia. 
Baśniowa biografia Andersena”.

W LiSTOPADZiE uczestnicy drugiego 
już pleneru malarskiego zaprezentowa
li swoje prace w MOKu. 17 paździer
nika pod opieką instruktorów ponad 
dwudziestu uczniów szkół podstawo
wych, gimnazjalnych i ponadgimna
zjalnych malowało pałac Götzów, jego 
wnętrza i parkowe otoczenie. Organi
zator imprezy, Miejski Ośrodek Kul
tury, zapewnił uczestnikom materiały 
plastyczne. Autorem najlepszej pracy 
okazał się Patryk Jarosiński z SP 
nr 2 w Brzesku. Drugie miejsce zajęli 
ex aequo: Judyta Pieprzyk z ZSP 
nr 1 i Jacek Świerczek z SP nr 2 
w Jadownikach. Trzecią lokatę jury 
przyznało Monice Oleszczuk z PG 
nr 1 i Pawłowi Gzylowi, reprezentu
jącemu kółko plastyczne w MOKu.
Poprzedni plener odbył się w Szczepa
nowie. Dyrektor ośrodka Małgorzata 
cuber zapowiada kontynuację przed
sięwzięcia w przyszłym roku.      (i)

malarze 
 rezydencji
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Wystawa jest wynikiem spontaniczne
go pomysłu gimnazjalistek: Zuzanny 
Stolińskiej, Dagmary Świątkow-
skiej i Marty Rymarczyk. Pod 
opieką polonisty Marka kosonia 
włączyły się one do projektu „Jestem 
twórcą”, realizowanego w Gimnazjum 
nr 2 w ramach akcji Gazety Wyborczej 
„Uczniowie z klasą”. Jego zadaniem 
była prezentacja lokalnych artystów. 
Pomysłodawczynie wybrały koleżankę 
i jej babcię.
– Ot tak… Po prostu zawsze chciałam 
malować – wzrusza ramionami pięt
nastoletnia Agnieszka Radzięda 
zapytana o początek pasji. Obrazy 
na pokaz wybierała razem z babcią, 
zanim ta wyjechała do Stanów Zjed
noczonych, gdzie mieszka na stałe. 
Chociaż ekspozycja nosi tytuł „Zapach 
jesieni”, trudno doszukać się w niej 
melancholijnych brązów i deszczowej 
szarugi. – Przecież to najbarwniej
sza pora roku! – obrusza się młoda 
malarka.

zapakowana tęsknota
Oleje i akryle urodzonej w Jasieniu 
w 1936 roku Antoniny Radziędy 
mieszczą się w czterech grupach: por
trety, kwiaty, pejzaże i kompozycje. 
Autorka przezwyciężyła skłonność do 
odtwarzania i samodzielnie kreuje 
świat, tworząc nieistniejące pejzaże, 

Nie malowały obok siebie, ani nawet nie pouczały się nawzajem. Mimo to w pokazanych 
w MOK-u pracach Antoniny Radziędy i jej wnuczki znaleźć można podobieństwo.

Barwnie o jesieni
w których pierwszy plan tonie w fan
tazyjnych kwiatach, a na horyzoncie 
majaczą wzgórza. Barwa bierze górę 
nad kształtami i zamienia płótna 
w abstrakcje. Drobne plamki zlewają 
się, falują, rozbiegają. Nie panuje nad 
nimi dyscyplinujący rysunek. Wyjątek 
stanowią jedynie kwiaty, odtwarzane 
z rzemieślniczym pietyzmem i dyscy
pliną. Od szablonu odbiega „Protest”, 
na którym autorka zatarła rysy twarzy 
postaci aż do schematu, a barwy schło
dziła do błękitu, skazując tym samym 
sprzeciw swojego bohatera na klęskę.
Dominuje jednak spokój i łagodne 
pastele. – Babcia malowała z tęsknoty 
za Polską – wyjaśnia jej wnuczka. An
tonina Radzięda opuściła kraj w 1984 
roku. Do dziś Polska „przyjeżdża” 
do niej w fotografiach. – Musieliśmy 
wstać o czwartej rano, by zobaczyć 
wschód słońca w Jastrzębiej Górze. 
Fotografię wysłaliśmy babci, a ona 
przysłała nam obraz – tłumaczy Ro-
bert Radzięda.
W USA narodziła się nie tylko pa
sja malarska emigrantki, ale także 
powstała trzytomowa powieść „Błęd
ny ognik nad doliną”, zbiory nowel 
i wierszy. Epicka opowieść zaczyna 
się w latach 30., a kończy w stanie 
wojennym. Jej akcja toczy się w ma
łym miasteczku, co wielu przyjaciół 
skłoniło do przypisywania sobie pier

wowzoru głównej postaci, 
chociaż pisarka stanowczo 
temu zaprzeczała.

maluje z pogodą
Gimnazjalistka w prze
ciwieństwie do babci nie 
stroni od ołówka. Ćwiczy, 
rysując mały model. – To był 
prezent dla koleżanki. Lubię 
Dziki Zachód, stąd kaktus. 
A kokarda, bo to urodziny 
– śmieje się, wyjaśniając 
dziwne skojarzenia w swo
ich pracach. Żarty trzymają 
się także jej szkicowników 
zaludnionych przez dyna
stię… wampirów. Jednak 
o szkole artystycznej my
śli już całkiem poważnie, 
a w zakupach materiałów 
plastycznych wspomaga ją 
cała rodzina.                 (D)

MłODZiEż WyPEłniłA niemal 
wszystkie miejsca w sali kina „Bałtyk”. 
17 listopada jako pierwszy na scenie 
pojawił się młody zespół Swamp of 
Dream, wzorujący się na poczynaniach 
amerykańskiej grupy Dream Theater. 
Następnym wykonawcą był bocheński 
Skafander, grający muzykę ska. Came
ron Vegas Group zaprezentował styl 
hard rocka z lat 70. Jako gwiazda wie
czoru wystąpiła Dzika Kiszka, grająca 
gatunek zwany rap&rollem. Muzycy 
postawili na brawurowe i zabawne 
zachowanie sceniczne, czym zjednali 
sobie publiczność. Piątkowy koncert 
trwał ponad trzy godziny.            (ru)

rockowy bałtyk

PO WyBucHu I wojny światowej Po
lacy umierali w okopach przeciwnych 
armii bez poczucia sensu walki, jaką to
czą. Nie wiedzieli, czy ich poświęcenie 
zaowocuje wolną ojczyzną. Pośród bło
ta, brudu, chorób i głodu nie dostrzegali 
celu w generalskich decyzjach, a także 
we własnym istnieniu. Na przekór ta
kiej rzeczywistości, w powszechnej bez
nadziei powstawały piosenki o ułanach 
„pod okienkiem panienki” lub wojence, 
za którą idą „chłopcy malowani”. Zdaje 
się, że z tego ducha wyrósł pomysł rocz
nicowego koncertu pod hasłem „Życie 
ma sens”, mającego miejsce 9 listopada 
w MOKu. iwona Mikołajek, zespół 
„Integracja”, Justyna Polak oraz 
tańczący walca swoimi występami 
udowadniali, iż warto istnieć. Jednak 
największą niespodziankę sprawił tego 
wieczoru debiutujący w poetyckim 
repertuarze Tomasz Wróblewski 
(na zdjęciu), wokalista rockowej grupy 
No Stage Diving. Sprawność, z jaką 
poradził sobie z interpretacją pio
senek Marka Grechuty, świadczy 
o wszechstronności, która jeszcze 
nieraz może zadziwić.   (i)

patriotyzm z nadzieją

Uczennice z klasą otworzyły wernisaż wierszami 
Haliny Biernat (Agnieszka Radzięda druga od lewej)
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PiłkARSki SEZOn zmagań III ligi 
dobiegł końca. „Piwosze” na półmetku 
rozgrywek plasują się na bezpiecznym, 
ósmym miejscu, co w porównaniu z wy
nikami z początku rozgrywek można 
uznać za  bardzo dobry wynik. Ostatni 
mecz w lidze przyszło Okocimskiemu 
grać z Orlętami Radzyń Podlaski. Poje
dynek ten był konfrontacją dwóch benia
minków, którzy w tym sezonie po słabym 
początku spisują się bardzo dobrze. Sam 
mecz nie był porywającym widowiskiem, 
gra toczyła się gównie w środkowej 
strefie boiska. Jednak szczęście tego 
dnia sprzyjało wyłącznie gospodarzom, 
którzy po bramce niezawodnego Rafała 
Polichta w 57. minucie zwyciężyli 10. 
Tak więc cel, jaki przed sezonem wy
znaczyli działacze Okocimskiego, został 
osiągnięty przez trenera Zbigniewa 
kordelę i jego podopiecznych. 
Początek rundy nie był jednak dla 
„Piwoszy” zbyt szczęśliwy. Fatalna po
stawa w lidze, okupiona plagą kontuzji 
i czternaste, spadkowe miejsce oraz re
mis z ostatnią drużyną Stalą Sanok na 
własnym stadionie mogły tylko wpro

okocimski po jesieni: lepiej w drugiej połowie

wadzić w jeszcze większe przygnębienie 
brzeskich kibiców. Do przełomowego 
momentu doszło w meczu 1/16 Pucha
ru Polski z Wisłą Płock. Po wspaniałej 
walce z pierwszoligowcem Okocimski 
uległ wprawdzie w rzutach karnych, 
jednak zawodnicy po tej konfrontacji 
uwierzyli we własne możliwości. Od 
tego spotkania brzeszczanie zanotowali 
w lidze cztery zwycięstwa i trzy remisy, 
nie zaznając goryczy porażki. 
Warta odnotowania jest dobra posta
wa brzeskiej obrony w tych siedmiu 
meczach – tylko dwie stracone bramki 
przy dziewięciu strzelonych; co w całym 
sezonie dało bilans 1616. Na pierwszy 
plan ofensywy Okocimskiego wysuwa 
się z pewnością niezawodny Rafał 
Policht, który z ośmioma trafieniami 
zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji 
króla strzelców. W środku pola wspa
niale grał Tomasz Metz. Swoimi 
podaniami wielokrotnie otwierał drogę 
do bramki  kolegom z zespołu. 
Mimo że sezon zakończył się niecały 
miesiąc temu, w brzeskim klubie 
trwają ewentualne spekulacje na 

PuBLicZnE GiMnAZJuM W JADOWnikAcH było gospodarzem Mi
strzostw Gminy Brzesko w Tenisie Stołowym dla szkół podstawowych i gimna
zjalnych. W zawodach zorganizowanych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego wzięło udział 230 uczniów. Współzawodnictwo indywidualnie 
wygrali: natalia Wójcik (SP Bucze) i Daniel Ogiela (SP nr1 w Jadownikach). 
Natomiast wśród gimnazjalistów najlepszymi okazali się: Anna kania i kacper 
kania, oboje z Gimnazjum nr 2 w Brzesku. Najlepszymi drużynami dziewcząt 
i chłopców były zespoły z SP w Buczu i PG nr 2 w Brzesku.

uczniowski ping-pong
SZKOŁY PODSTAWOWE:
DZIEWCZĘTA:  1.  Natalia Wójcik  (SP 
w Buczu),  2.  Monika Zytniewska  (SP 
nr  2  w Brzesku),  3.  Daria Boruta  (SP 
w Buczu),  4.  Patrycja Pleszyńska  (SP 
w Buczu), 5. Andżelika Lekka (SP w Po-
rębie Spytkowskiej); 
CHŁOPCY:  1.  Daniel Ogiela  (SP  nr  1 
w Jadownikach), 2. Mikołaj Stolarz (SP 
w Buczu),  3.  Patryk Jewuła  (SP  nr  1 
w Jadownikach),  4. Kamil Legutko  (SP 
nr  1  w Jadownikach),  5.  Patryk Strąk 
(SP w Buczu), 6. Bartłomiej Gaczoł (SP 
w Buczu)
DRUŻYNOWO – dziewczęta: 1. SP w Bu-
czu,  2.  SP  nr  2 w Brzesku,  3.  SP  nr  2 
w Jadownikach;  chłopcy:  1.  SP  w Bu-
czu,  2.  SP  nr  1 w Jadownikach,  3.  SP 
w Sterkowcu 

GIMNAZJA: 
DZIEWCZĘTA:  1.  Anna Kania  (PG  nr 2 
w Brzesku),  2.  Urszula Mamica  (PG 
w Jadownikach), 3. Monika Mamica (PG 
w Jadownikach);
CHŁOPCY:  1.  Kacper Kania  (PG  nr  2 
w Brzesku),  2.  Filip Kania  (PG  nr  2 
w Brzesku), 3. Konrad Dadej (PG w Ja-
downikach)
DRUŻYNOWO  –  dziewczęta:  1.  PG 
nr 2 w Brzesku,  2.  PG w Jadownikach, 
3.  PG  nr  1  w Brzesku;  chłopcy:  1.  PG 
nr 2 w Brzesku,  2.  PG w Jadownikach, 
3. Gimnazjum Katolickie

Najmłodsi mistrzowie tenisa
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Sylwester pod „Jodełką”
z orkiestrą ART BIM

koszt: 100 zł od osoby

Rezerwacje: tel. (14) 68 63 033
lub w siedzibie lokalu:

Brzesko ul. Solskiego 88,
w godz. 8.00-18.00

temat wzmocnień. Trener Kordela 
poszukuje lewego obrońcy, który speł
niałby również rolę młodzieżowca. Nie 
wiadomo jednak, jak się potoczy sprawa 
testowanych Metza i Pawła Weinara, 
o których ubiegają się zespoły ekstra
klasy. Na pewno ich odejście byłoby 
wielką stratą dla „Piwoszy”. Gra, jak 
i potencjał poszczególnych zawodników 
w drugiej części rundy jesiennej mogą 
napawać optymizmem przed wiosenny
mi rozgrywkami.
Drużyna Okocimskiego w pierwszej 
rundzie sezonu 2006/2007 rozegrała 
15 meczów, zdobywając 20 punktów.

krzysztof ROGóż
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