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Wszystkim Mieszkańcom Gminy
życzymy, by Święta Bożego Narodzenia
napełniły wszystkich wiarą i nadzieją,

dały siłę do zmieniania trudnej codzienności
i przypomniały o wartości rodzinnego ciepła.

Oby Nowy Rok był czasem zadowolenia
z sukcesów osobistych i wspólnych.

Bogusław Babicz
p.o. Burmistrza Brzeska

Krzysztof Ojczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom Powiatu Brzeskiego

składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech zbliżające się święta,

spędzone w rodzinnej atmosferze,
przyniosą Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu.

Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Starosta Brzeski
Ryszard Ożóg

Wicestarosta Brzeski
Stanisław Pacura

Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Pater

Pocztówka
z życzeniami

Jeszcze nie zdążyło się narodzić,
a już Boże Dziecię doznało odrzucenia.

Jego rodzicom nie zaufali mieszkańcy Betlejem.
Nie wpuścili obcych przybyszów do domów.

Tułaczka zakończyła się na odludziu.
Jak poświadczają to naukowcy,

Pan Niebiosów przyszedł na świat w zimnej grocie.

Niech wspomnienie o Bożych Narodzinach sprawi,
byśmy nie tylko w 2008 roku potrafili przedrzeć się przez uprzedzenia, 

które tak bardzo zniekształcają widzenie i ocenę świata;
abyśmy ze strachu nie utracili możności obcowania

z ukrytymi w człowieku wartościami.

Redakcja

Skoro przed świętami następuje 
wymiana życzeń, to może i rad-
nym wysłać kartkę? Jeśli tuż 

po Bożym Narodzeniu rozdysponują 
pieniądze z obywatelskich podatków, 
to wypada, by rozporządzili ów szczu-
pły zasób rozsądnie, pamiętali o mło-
dych, którzy z braku pewnych i dobrze 
opłacanych miejsc pracy wyjeżdżają 
do wielkich metropolii Zachodu; niech 
nie zapominają o tych, co chcieliby 
dać zatrudnienie, ale nie uruchamiają 
firm, bo nijak dojechać do nich nie 
mogą, ani sprostać ostrym przepisom 
o ochronie środowiska, ponieważ do 
sieci kanalizacyjnej dostępu nie mają. 
Porębianie jak zbawienia czekają 
wodociągu, a brzeszczanie – rynku 
cieszącego oko, zaś cała gmina – bezko-
lizyjnego łącznika z autostradą, dzięki 
czemu szybko dojedziemy do Krakowa. 
Do listy dołączyć jeszcze trzeba prośbę 
o centrum biblioteczno-konferencyjne 
z nowoczesnym kinem. Na karcie 
pocztowej dopisać by warto i to, że nie 
oczekujemy rozdrapania pieniędzy na 
każdą dziurę w chodniku i drobnostki 
w pojedynczych osiedlach, ale przemy-
ślanego działania w imieniu ogółu, 
wielkich – chociaż drogich projektów 
– na jakich skorzystamy wszyscy. Nie 
doraźne, przedwyborcze akcje są waż-
ne, ale skuteczność samorządu, dla 
którego rajcy kreślą cele działania.

Obyśmy my, mieszkańcy potrafili 
dokonać dobrego wyboru opera-

tywnego gospodarza gminy, który prze-
myślane pomysły radnych zrealizuje 
szybko i sprawnie. Tego życzmy sobie 
wszyscy u progu 2008 roku.

Iwona Dojka
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Cóż ja jestem, a cóż Ty, o Panie, Królu 
chwały – chwały nieśmiertelnej. O serce 
moje, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, 
kto dziś przychodzi do ciebie? – Tak, 
wiem o tym, ale dziwnie pojąć tego nie 
mogę. O, ale gdyby to tylko król, ale to 
Król królów, Pan panujących. Przed 
nim drży wszelka potęga i władza. On 
dziś przychodzi do mojego serca. Jednak 
słyszę, że się zbliża, wychodzę na Jego 
spotkanie i zapraszam. Kiedy wszedł 
do mieszkania serca mego, dusza moja 
przejęła się tak wielkim uszanowaniem, 
że z przerażenia zemdlała, upadając do 
Jego stóp. Jezus podaje jej swą dłoń i po-
zwala łaskawie zasiąść obok siebie.

„Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej” (1810)

Niedawno jeden z moich przyja-
ciół opowiedział mi historyjkę, 
która bardzo dobrze tłumaczy 

współczucie.
Był sobie pewien człowiek, starzec, któ-
ry każdego ranka szedł nad brzeg Gan-
gesu, aby tam, pod rozłożystym drze-
wem, oddawać się medytacji. Zdarzyło 
się, że któregoś dnia po zakończeniu 
rozmyślania ów człowiek otworzył oczy 
i zobaczył małego skorpiona rozpaczli-
wie walczącego z bystrym nurtem rze-
ki. W pewnej chwili woda rzuciła owada 
w pobliże drzewa i skorpion zaplątał się 
w wystające z brzegu korzenie. Owad 
próbował się z nich wydostać, ale pró-
by te jedynie pogarszały jego sytuację. 
Zobaczywszy to, starzec bez namysłu 
pochylił się nad wodą, aby ratować 
skorpiona. Gdy tylko go dotknął, mała 
bestia ukłuła go bezlitośnie. Starzec 
odruchowo cofnął rękę, lecz gdy tylko 
odzyskał równowagę, znowu zaczął 
ratować skorpiona. Za każdym razem 
jednak, gdy tylko próbował mu pomóc, 
owad kłuł go bez litości. Ręce starca 
obrzmiały i pokryły się krwią, a na 
jego twarzy pojawił się grymas bólu. 
Przechodził tamtędy pewien człowiek. 
Kiedy zobaczył, co się dzieje, krzyknął: 
„Ejże, stary głupcze, co ty wyrabiasz? 
Tylko wariat ryzykuje własne życie dla 
ratowania takiej wstrętnej, bezużytecz-
nej kreatury!” Starzec odwrócił powoli 

Ks. Józef Mularz

Błogosławieni
współczujący

głowę i łagodnie, spoglądając 
przybyszowi w oczy, powie-
dział: „Przyjacielu, dlaczego 
miałbym wbrew sobie re-
zygnować z udzielenia mu 
pomocy. Miałbym to zrobić 
tylko dlatego, że w naturze skorpiona 
leży zadawanie ran?”

Widzisz, opuściłem tron nieba, aby 
się z tobą połączyć. To, co widzisz, 
jest rąbek dopiero, a już dusza twoja 
omdlewa z miłości, lecz jak się serce 
twoje zdumieje, gdy mnie ujrzysz w ca-
łej chwale! Lecz chcę ci powiedzieć, że 
to życie wiekuiste musi się już tu na 
ziemi zapoczątkować przez Komunię 
św. Każda Komunia św. czyni cię 
zdolniejszą do obcowania przez całą 
wieczność z Bogiem.
A więc, Królu mój, o nic Cię nie proszę, 
choć wiem, że wszystko mi dać możesz. 
Proszę Cię tylko o jedno: zostań Królem 
na wieki mojego serca, to mi wystarcza.

„Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej” (1811)

No właśnie! Dlaczego mamy rezygno-
wać z naturalnego odruchu współczu-
cia nawet wtedy, gdy bezlitosna rze-
czywistość kąsa i zadaje rany? Przypo-
wieść o starym człowieku i skorpionie 
stanowi niemałe wyzwanie dla nas, 
ludzi ukształtowanych w przekonaniu, 
że głównym czynnikiem rozwoju jest 
konkurencja. Ta historia uprzytamnia, 
iż wyciągnąć do kogoś pomocną dłoń to 
gest stokroć bardziej ludzki niż zadać 
cios. Pocałunek jest lepszy od ukąsze-
nia, uśmiech cieplejszy niż obojętność, 
przyjaźń lepsza od rywalizacji, a dzia-
łania na rzecz pokoju to coś bliższego 
naszej naturze niż prowadzenie wojen. 
Innymi słowy – współczucie jest bar-
dziej ludzkie niż walka.
Jakie miejsce w naszym życiu zajmu-
je ów wielki dar współczucia? Sam 
w przeszłości niejednokrotnie szuka-
łem pomocy u teologów, psychologów, 
psychiatrów czy innych specjalistów 
i rzeczywiście otrzymywałem wspar-
cie, a także inspirację. W końcu jednak 
zdałem sobie sprawę, że akademicka 

interpretacja współczucia może je 
zniekształcić. Przecież ono wymyka się 
naukowej logice. Nie da się go osiągnąć 
na drodze treningu.

***
A co o fenomenie współczucia mówią 
artyści, mistycy i Jezus? Głównym 

źródłem moich rozważań są 
listy Vincenta van Gogha do 
brata Thea. Czytając tę ko-
respondencję i kontemplując 
płótna malarza, przekonu-
jemy się, że współczucie ma 
trzy aspekty: solidarność, 
pociechę i otuchę.
„Błogosławieni współczu-
jący” to przede wszystkim 

ci, którzy okazują swoją solidarność 
z cierpiącymi przez to, że płaczą wraz 
z nimi. Także pocieszają ich, bo odczu-
wają zadane przez życie rany, a jed-
nocześnie budzą nadzieję, ponieważ 
mimo cierpienia wytrwale dążą do celu. 
O tej solidarności, pocieszeniu oraz na-
dziei chciałbym mówić, posiłkując się 
słowami i obrazami van Gogha. Jego 
życie podobne jest przecież do losów 
owego starca, który pragnął uratować 
skorpiona. Współczucie niesie ze sobą 
przekonanie, że rodzaj ludzki stanowi 
nierozerwalną całość.

Dziś odnawiam poddaństwo swemu 
Królowi przez wierność natchnieniom 
wewnętrznym.

„Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej” (1812)

Solidarność międzyludzka wydaje 
się czymś oczywistym, a jednak do-
brze wiemy, że kłótnie w rodzinach, 
konflikty na tle rasowym, etnicznym 
i kulturowym zagłuszyły jej poczucie. 
Na co dzień tracimy zbyt wiele energii 
na utrwalanie różnic oraz na wytrwałe 
definiowanie siebie za pośrednictwem 
tych elementów życia, które każą zacho-
wywać dystans w stosunku do innych. 
Większa część naszego „ja” bazuje na 
tym, jak bardzo różnimy się od innych: 
jesteśmy szybsi, inteligentniejsi, zręcz-
niejsi – po prostu lepsi. Tymczasem oso-
ba współczująca nie wyszukuje różnic, 
nie definiuje samej siebie za pomocą 
tego, co ją odróżnia od innych, lecz na 
podstawie tego, co ją z innymi łączy.
W języku angielskim „współczucie” 
(compassion) to także „współcierpie-
nie”. Ludzie współczujący to zatem ci, 
którzy mają swój udział w cierpieniu 
innych i są głęboko przekonani, że ich 
tożsamość bierze początek w doświad-
czeniu wspólnemu całemu rodzajowi 
ludzkiemu.
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Kiedy Thomas Merton uświadomił to 
sobie w pełni, wykrzyknął: „Wyrwanie 
się spod presji iluzorycznych różnic 
sprawiło mi taką ulgę i radość, że omal 
nie roześmiałem się w głos. Nie wiem, 
czy potrafię opisać słowami swoją ra-
dość, ale pomyślałem mniej więcej tak: 
«Dzięki Bogu, jestem taki sam jak inni, 
jestem tylko jednym z nich...» Być cząst-
ką rodzaju ludzkiego to doprawdy wielki 
przywilej”. Dla Mertona ważne było nie 
tyle samo uświadomienie sobie, że tak 
naprawdę nie różnimy się specjalnie od 
innych, lecz to, że podobieństwo stanowi 
część naszej najgłębszej tożsamości. Nie 
chodzi tu zatem jedynie o samoakcep-
tację, ale o pragnienie możliwie najpeł-
niejszego i głębokiego uczestniczenia we 
wspólnej naturze.

Dziś nie wysilam się na żadne jakieś 
specjalne przygotowanie. Nie umiem 
nic pomyśleć, choć wiele czuję. Tęsk-
nię za chwilą, w której Bóg przyjdzie 
do mojego serca. Rzucam się w Jego 
objęcia i mówię o nieudolności i nędzy 
swojej. Wylewam cały ból serca swego: 
że tak Go miłować nie mogę, jak pra-
gnę. Wzbudzam akty wiary, nadziei 
i miłości i tym żyję cały dzień.

„Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej” (1813)

To właśnie tu zapuścił swe korzenie 
geniusz van Gogha. Jego młodość była 
pasmem zmagań. Chciał zostać pasto-
rem lub malarzem. Oba te powołania 
pojmował jako sposób na dotarcie 
do człowieka ubogiego, uciśnionego 
i odrzuconego. W roku 1878, w wie-
ku 25 lat przybył do Amsterdamu, 
aby studiować teologię. Zniechęcony 
niepowodzeniami w nauce zapytał 
nauczyciela: „Czy rzeczywiście sądzi 
pan, że przez takie udręki musi przejść 
każdy, kto tak jak ja chce przynosić 
pokój udręczonym i godzić ich z losem 
pielgrzyma na tej ziemi?”
Vincent nie miał przekonania do 
akademickiej wiedzy, dlatego posta-
nowił rozpocząć, jak to sam określił, 
„bezpłatny kurs wielkiego uniwersy-
tetu nędzy”. Kilka miesięcy później 
widzimy go już w roli kaznodziei 
w zaniedbanym zagłębiu węglowym 
w Borinage w Belgii. Pisał stamtąd do 
brata: „Prośmy o to, żeby nasze życie 
sprawiało, że stajemy się ubogimi 
sługami Boga w Jego Królestwie. Gdy 
się widzi niewyobrażalny wprost i nie-
utulony ból, samotność, opuszczenie 
i nędzę, koniec wszystkiego lub raczej 
przebranie się wszelkiej miary, to wte-
dy nasze myśli same biegną do Boga. 
Tak przynajmniej jest u mnie...”

Vincent nie traktował lat spędzonych 
wśród górników jako czasu przeznaczo-
nego wyłącznie na modlitwę, naucza-
nie i nawracanie ani też jako próby na-
prawiania losu robotników; wspominał 
ów okres jako doświadczanie ogromnej 
solidarności z biednymi. Relacjonując 
bratu swe wrażenia z Borinage, pisał: 
„Gdybym mógł spokojnie pracować 
przez jakieś trzy lata w okolicy takiej 
jak ta, ucząc się i obserwując wszystko, 
wróciłbym stamtąd, rzeczywiście ma-
jąc coś do powiedzenia – coś, co warto 
by usłyszeć. Mówię to z całą pokorą, 
ale też z pełnym przekonaniem”.
Gdy po wielu rozczarowaniach w Bo-
rinage uświadomił sobie, że powinien 
zostać malarzem, w jego życiu dokonał 
się dramatyczny zwrot. Nadal jednak 
kierowało nim to samo powołanie: „To 
czego pragnę i do czego zmierzam – pi-
sał do Thea – jest niezmiernie trudne 
do osiągnięcia, a mimo to nie sądzę bym 
mierzył wysoko. Chcę rysować tak, żeby 
moje rysunki poruszyły innych (...) chcę 
robić postępy tak, żeby ludzie, patrząc 
na moją twórczość, mówili: Ten czuje 
głęboko i wrażliwie... Kim ja jestem 
w oczach większości!? Zerem lub może 
raczej nieznośnym, godnym pożałowa-
nia ekscentrykiem, człowiekiem bez 
jakiegokolwiek społecznego znaczenia 
w chwili obecnej i bez widoków na 
przyszłość, krótko mówiąc, jestem 
ostatnim z ostatnich. No dobrze (...), ale 
właśnie dlatego chcę, by moja twórczość 
ujawniała, co jest w sercu takiego zera. 
Na tym właśnie polega moja ambicja, 
która mimo wszystko rodzi się jednak 
z miłości, nie z gniewu”.

Dziś moje przygotowanie jest krótkie. 
Wiara silna i żywa nieomal rozdziera 
zasłonę miłości. Obecność Boża prze-
nika me serce, jak promień słońca 
kryształ. W chwili gdy przyjmę Boga, 
cała istota moja jest w Nim pogrążona. 
Zdumienie i podziw mnie ogarnia, wi-
dząc wielki majestat Boży, który się zni-
ża do mnie, która jestem nędzą samą. 
Wyrywa się z mej duszy wdzięczność ku 
Niemu za wszystkie łaski, których mi 
udziela, a szczególnie za łaskę powoła 
do wyłącznej służby swej świętej.

„Dzienniczek św. s. Faustyny
Kowalskiej” (1814)

To stało się jego powołaniem: zwrócić na 
siebie uwagę przez łagodne wyrażanie 
swej solidarności z innymi. Dla urze-
czywistnienia tej idei Vincent gotów 
był poświęcić swe życie, mając świado-
mość, że droga do celu jest kamienista 
i biegnie wśród płaczących wierzb. Lecz 
kiedy już odnalazł swój życiowy cel, nic 

nie mogło go od niego odwieść. O sobie 
samym powiedział: „Nie zamierzam 
się oszczędzać ani unikać trudności czy 
wzruszeń... Świat interesuje mnie jedy-
nie o tyle, o ile odczuwam w stosunku 
do niego pewne zobowiązania. Chodzę 
już po tej ziemi trzydzieści lat i – nie 
licząc na wdzięczność – chciałbym po-
zostawić po sobie pamiątkę w postaci 
obrazów bądź rysunków tworzonych 
nie z chęci rozkoszowania się sztuką, 
ale dla szczerego wyrażania ludzkich 
uczuć”. Przedstawianie czystych ludz-
kich uczuć było celem Vincenta nie tylko 
jako kaznodziei, lecz także jako mala-
rza. To niezwykle trudne zadanie wyma-
gało bezgranicznej cierpliwości. „Czym 
jest uprawianie malarstwa? – pytał sam 
siebie i odpowiadał: – Jest to przebijanie 
się przez niewidzialną żelazną kurtynę, 
oddzielającą to, co człowiek czuje, od 
tego, co da się uczynić”.
Realizacja współczucia poprzez so-
lidarność była dla Vincenta niczym 
przebijanie się przez żelazną kurty-
nę. W chwili uniesienia zwierzał się 
listownie bratu: „Czasami jest to coś 
nieopisywalnego: cała natura wydaje 
się przemawiać... Jeśli chodzi o mnie, 
to nie pojmuję, dlaczego nie wszyscy to 
widzą i czują. Przyroda albo Bóg czyni 
to wobec każdego, kto ma oczy i uszy, 
a także serce, aby to pojąć”.
Współczucie zatem to przede wszyst-
kim poczucie solidarności. Rozdźwięk 
między misjonarzem a malarzem nie 
istnieje. Obydwaj chcą zbliżyć się do 
innych i odczuwają ból z powodu dzie-
lących ludzi przepaści, które tak trud-
no zasypać. „W czyjejś duszy jest wielki 
płomień – napisał do brata – lecz nikt 
nie przyjdzie, by się przy nim ogrzać. 
Przechodnie widzą jedynie wątłą smu-
gę dymu unoszącą się z komina i idą 
dalej (…). Czy zatem należy ten ogień 
podtrzymywać w sobie? Czekać, aż 
ktoś zechce przyjść i usiąść przy nim, 
a być może pozostać? Niech każdy, kto 
w Bogu pokłada nadzieję, czeka na 
taką chwilę, która nadejdzie wcześniej 
czy później”. A zatem: solidarność doj-
rzewająca powoli, pełna oczekiwania 
i cierpliwie zasłuchana w wewnętrzny 
głos, który każe trwać…

***
Rzeka Twojego życia płynie. Ty, skor-
pion, również. Jezus rodzi się w Eu-
charystii. Wyciąga do Ciebie dłoń, nie 
rań jej. Sakrament Pokuty, Słowo, 
Eucharystia niszczy nasz jad. Zawołaj 
„Jezusie Mistrzu ulituj się!” Bądź soli-
darny i współczujący. Tego życzę Tobie 
i sobie w codzienności.

n
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Interpelacje mówców skupiły się 
głównie na organizacji ruchu samo-
chodowego. Leszek Klimek apelo-

wał o oświetlenie zaciemnionych przez 
ekrany dźwiękochłonne dróg w Jasie-
niu. Sołtys Sterkowca Józef Witek 
i Anna Lubowiecka ze Szczepanowa 
upomnieli się o ograniczenie przejaz-
dów ciężkich samochodów niszczących 
drogi w obu wsiach. – Aby rozwiązać 
ten problem należy koniecznie zorga-
nizować spotkanie z przedstawicielami 
starostwa oraz policji – zakreślił plan 
działań sekretarz gminy Bogusław 
Babicz. – Sprawę uregulować może 
realizacja kompleksowego programu 
wojewódzkiego „Żwirownia”. W projek-
cie budżetu na rok przyszły planujemy 
środki na wykonanie dokumentacji 
przygotowawczej – przypomniał za-
mysł modernizacji sieci tras.
Pomysł do planu wydatków na przy-
szły rok zgłosiła Maria Kądziołka. 
– Coś niepokojącego dzieje się na osie-
dlu – mówiła, apelując o monitoring 
na Ogrodowej. – Konserwacja obec-
nego systemu raz na kwartał to koszt 

Po raz kolejny BIM podzielił radnych. 5 listopada wysłuchali również
mieszkańców Zielonki, którzy nie chcą na swoim osiedlu mieszkań socjalnych.

Zamiar (nie)znany
5 856 zł, dzierżawa włókien światło-
wodowych od Multimedia Polska SA 
– 6 300 zł. Razem jest to 12 156 zł 
rocznie. Do tego należy jeszcze doli-
czyć koszty usuwania ewentualnych 
usterek i awarii – Bogusław Babicz 
przybliżył sumę ewentualnych wydat-
ków i przychylił się do wprowadzenia 
inwestycji do budżetu na 2008 rok.
Radni nie omieszkali zapytać o umowę 
precyzującą warunki korzystania przez 
gminę z usług należącej do Carlsberga 
oczyszczalni ścieków. – Zostanie zawar-
ta na 15 lat – wyjaśnił sekretarz gminy. 
– Pozwoli czuwać nad mechanizmem 
zatwierdzania cen na kolejne lata. 
Zawiera również obostrzenie, zgodnie 
z którym przed upływem trzech lat 
przed jej wygaśnięciem każda ze stron 
jest zobowiązana do powiadomienia 
drugiej, jeżeli chciałabym odstąpić od 
umowy. To czas niezbędny do wybudo-
wania własnej oczyszczalni ścieków.

to nie są anioły!
W czasie obrad przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk odczytał 
protest mieszkańców os. Zielonka 
przeciw budowie na ul. Rzeźniczej 
wielorodzinnego domu socjalnego. 
– Uważamy, że decyzja burmistrza 
miasta o usytuowaniu tego typu bu-
dynku, wielokondygnacyjnego bloku 
w centrum miasta, na osiedlu domków 
jednorodzinnych o zwartej zabudowie 
jest błędna. Jak można ująć w planie 
zagospodarowania miasta czteropię-
trowy blok na 52 rodziny na małej 
ul. Rzeźniczej, w sąsiedztwie domów 
jednorodzinnych? – pytali retorycznie. 
Powołali się na argumenty o demorali-
zacji młodzieży Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 i dzieci z pobliskie-
go przedszkola przez ewentualnych 
lokatorów. – Nie udawajmy, że będą 
to anioły – pisali. – Nie chcemy, by złe 
wzorce były na wyciągnięcie ręki.
– Boimy się o bezpieczeństwo nasze 
i naszych dzieci – uzasadnili petycję. 
– Nie wiemy też, co z naszym mieniem, 
często dorobkiem życia. Dlaczego są-
siedztwo niewygodnych lokatorów ma 
obniżać wartość naszych nieruchomo-
ści, a nam dawać tak dużo strachu?
Tymczasem zdaniem Antoniego 
Staszczyka, inspektora Wydziału 
Infrastruktury Technicznej i Komu-

nalnej, wszystkie procedury zostały 
dotrzymane. – Na etapie starania się 
o decyzję lokalizacji inwestycji celu 
publicznego powiadomiliśmy sąsiadów. 
Zamiar ogłosiliśmy publicznie. Nie 
było żadnych zaniedbań – zapewnił. 
– Mieszkańcy, którzy są stronami, zo-
stali poinformowani przez starostwo. 
W tej chwili wystąpiliśmy o pozwole-
nie na budowę. 
Pełniący również funkcję przewodni-
czącego os. Zielonka Staszczyk odparł 
zarzut o brak informacji. – Kiedy 
dowiedziałem się o sprawie, chciałem 
poruszyć ją na zebraniu. Niestety, 
pomimo dobrej informacji mieszkańcy 
nie dopisali.
Jerzy Tyrkiel zaproponował skiero-
wanie sprawy do Komisji Gospodarki 
Komunalnej. – Myślę, że wtedy, 
wsparci opiniami ekspertów, będziemy 
mogli rozważyć wszystkie możliwe 
rozwiązania wraz z konsekwencjami 
ich przyjęcia.
– O tym, jak ważna jest budowa bu-
dynku z mieszkaniami socjalnymi, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Również 
państwa protest powinien być w nale-
żyty sposób wysłuchany i rozważony 
– Bogusław Babicz poparł wniosek. 
– Wydanie pozwolenia na budowę nie 
przesądza definitywnie sprawy.

Co wolno sołtysowi?
Omawiając działalność samorządów 
mieszkańców, sekretarz gminy zwrócił 
uwagę na konieczność doprecyzowa-
nia zapisów statutów tych jednostek. 
– Zostały uchwalone w 2003 roku, ale 
praktyka wykazuje, że pewne przepi-
sy należałoby uregulować, zwłaszcza 
odnoszące się do sposobu zwoływania 
zebrań oraz funkcjonowania poszcze-
gólnych organów.
– Chociaż zapisy w statucie nie są jed-
noznaczne, to dotychczas do podziału 
środków przyznanych na sołectwo 
wystarczało pismo podpisane przez 
sołtysa – skarbnik gminy Celina 
Łanocha odniosła się do zażalenia, 
jakie w tym roku złożył członek Rady 
Sołeckiej Mokrzysk przekonany, iż 
do wydawania wspólnych pieniędzy 
konieczna jest zgoda całego gremium. 
– Pismo o podział środków podpisał 
sołtys i dwóch członków Rady Sołeckiej 
– przypomniała fakty. – Dodam, że pra-
wie wszystkie środki zużyto na rekulty-
wację terenu przy budynku GOSiR.
Opinię skarbnik poparł Bogusław 
Babicz: – Organem wykonawczym so-
łectwa jest sołtys, a nie Rada Sołecka. 
Ona spełnia tylko funkcje doradcze, 
natomiast wszystkie wiążące decyzje 
podejmuje sołtys.

Uchwały XIV sesji
v  Radni postanowili o zmianie 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Wokowic. Dzięki poprawkom ko-
mercyjna firma uzyska możliwość 
instalacji we wsi części z planowanej 
elektrowni wiatrowej.
v  Na prośbę Marka Adamczyka 
odwołano go ze stanowiska przewod-
niczącego Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Rodziny.
v  Jednogłośnie rajcy odmówili 
prośbie Władysławy Migdy, która 
żądała uznania uchwały powołującej 
ławników do orzekania w Sądzie 
Okręgowym w Tarnowie za podjętą 
z naruszeniem prawa.
v 11 głosami Rada Miejska postano-
wiła wnieść skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Krakowie 
na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewo-
dy, uznające za niezgodne z ustawami 
niektóre kompetencje rady redakcyj-
no-programowej przy BIM oraz przy-
jęcie zasady powoływania redaktora 
naczelnego gazety przez radnych.
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dwukrotny błąd
Żywioł dyskusji obudził się, gdy 
przyszło głosować nad skargą do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego autorstwa Krzysztofa Ojczyka. 
Bowiem zdaniem przewodniczącego 
wojewoda nie miał racji, uchylając 
uchwałę, dającą Radzie Miejskiej 
prawo powoływania redaktora na-
czelnego gminnego miesięcznika, 
a kontrolującej pismo radzie redak-
cyjno-programowej – uprawnienia 
do wczytywania się w sprawozdania 
dziennikarza prowadzącego gazetę 
oraz wysuwania bliżej niesprecyzo-
wanych wniosków.
Lech Pikuła wypomniał, iż pomysły 
przewodniczącego już dwukrotnie 
zostały uznane za niezgodne z obo-
wiązującym prawem. – Sądzę, że 
nie powinniśmy się dalej ośmieszać 
– apelował. – Uważam, że nie należy 
dalej brnąć w tym kierunku. Stawia 
to w nie najlepszym świetle także 
pomysłodawcę tej uchwały.
Również sekretarz gminy wskazał na 
wadliwość wykorzystanej w skardze 
argumentacji. – Nie wiem, dlaczego 
wnioskodawcy tej uchwały opierają 
się na informacjach – bo nie można ich 
nazwać opiniami – które ukazują się 
w czasopismach – podkreślił. – Jest to 
najbardziej wiarygodna z opinii praw-
nych – ocenił decyzję prawników mało-
polskiego wojewody. – Nie powinniśmy 
kwestionować kompetencji organów 
nadzoru przy Urzędzie Wojewódzkim, 
ponieważ są to rozstrzygnięcia obiek-
tywne – osądził.
– W końcu w Polsce sądy są po to, by 
na spokojnie rozsądzić pewne rzeczy 
– wyjaśnił Krzysztof Ojczyk przyczynę 
pieczołowitego zajmowania się akurat 
BIM-em. Radna Kądziołka przypo-
mniawszy, iż dywagacje nad trybem 
powoływania redaktora naczelnego 
trwają już kilka miesięcy, nie wyklu-
czyła kolejnych rozpraw administra-
cyjnych: – To, że kierujemy sprawę do 
rozstrzygnięcia i przecieramy pewne 
szlaki – nie tylko dla nas, tak samo 
i dla innych samorządów – to będzie 
to zapewne pierwsza sprawa, jaka 
zostanie skierowana do sądu.
– Jaki cel chcemy osiągnąć? Czemu to 
ma służyć, że sprawę dotyczącą gazety 
i powoływania redaktora naczelne-
go skierujemy do sądu? – sekretarz 
Babicz na próżno dociekał intencji 
radnych PO i PiS-u, którzy swoimi 
głosami zadecydowali o skierowaniu 
skargi do WSA.

Iwona DOJKA

28 listopada radni zajęli się pracą szkolnych higienistek i lekarzy. Naczel-
na pielęgniarka Emilia Zydroń przypomniała, iż koszt takiej opieki 
nad jednym uczniem w przyszłym roku oszacowano na 35,04 zł. Choć 

profilaktykę prowadzi się w 16 placówkach oświatowych w gminie, to jedynie 
w siedmiu odbywa się ona w gabinetach. Jedynie w czterech szkołach higienistki 
pracują na pełny etat. Zanim jednak Apolonia Warzecha odczytała apel do par-
lamentarzystów o zwiększenie środków nad szkolną higienę, wybuchł spór o brak 
głosowania nad umieszczeniem go w programie posiedzenia Rady Miejskiej. – To 
jest apel, a nie uchwała – usprawiedliwiał się przewodniczący Krzysztof Ojczyk. 
– Apel jest formą zajęcia stanowiska i powinien być w porządku obrad – zwrócił 
uwagę sekretarz gminy Bogusław Babicz. Jednak jego słowa pozostały bez 
echa. Podobnie jak prośba Lecha Pikuły, by przewodniczący odpowiedział na 
trzynaście zarzutów, jakie radni przedstawili mu w czerwcu. Oskarżenia m.in. 
o destabilizację pracy Rady Miejskiej, nieterminowe dostarczanie projektów 
uchwał, niekompetencję, dezinformowanie mieszkańców i lekceważenie opinii 
radców prawnych Ojczyk określił „bzdurami”, „czystą złośliwością” i „czarnym 
PR”, po czym ogłosił, iż zaniecha jakiejkolwiek reakcji.

szybka weryfikacja
– Ten apel jest potrzebny – ocenił stanowisko radnych w sprawie szkolnej higieny 
poseł Jan Musiał i przypomniał zabiegi samorządu o budowę krytej pływalni 
oraz hal sportowych w Okocimiu, Jasieniu i Jadownikach. – To zadanie dla 
gminy. Wiemy, ilu sal jeszcze brakuje – zauważył.
– Chciałbym, by okres, gdy będziemy wybierać mojego następcę, był pozytywną 
kampanią, a nie brzeskim piekiełkiem – wyłuszczył obawy o przebieg walki o fo-
tel burmistrza. Przestrzegł kandydatów przed składaniem nierealnych obietnic: 
– Wyborcy bardzo szybko to zweryfikują.
Teresa Przepiórka w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego upomniała się 
o podwyżki dla najniżej zarabiających pracowników obsługi w szkołach i przed-
szkolach. – Wynagrodzenie dla osoby zaczynającej pracę nie może pozostać niższe 
niż 1 126 zł, a pozostałym wystarczy tylko doliczyć staż pracy – przypomniała 
o wprowadzonej przez poprzedni rząd najniższej płacy. – Przeliczyłam na pod-
stawie jednej z większych szkół, gdzie chodzi ponad 680 uczniów, jaki byłby to 
koszt. W tej grupie wyniósłby ok. 3 500 zł miesięcznie. Sądzę, że w pozostałych 
nie będzie dużych rozbieżności, a gminę na to stać – uzasadniła stanowisko 
związku. Radni postanowili jednak o wprowadzeniu innych zaprojektowanych 
w uchwale stawek i odłożeniu dyskusji do przyszłego roku.     (iwd)

Piętnasta sesja Rady Miejskiej toczyła się w obecności Jana Musiała.
Poseł przestrzegał przed „brudną kampanią”.

Oby bez piekiełka

Uchwały XV sesji
v Radni przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
v Wprowadzili zmiany do budżetu wynikające m.in. z: większych wpływów z opłat za zmianę 
wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z podatków lokalnych. Zmniejszyły się wydatki 
z powodu wywołanego protestami mieszkańców zaniechania budowy parkingu przy ul. Uczestni-
ków Ruchu Oporu. Wzrosła wysokość dopłaty do cen wody i ścieków płaconych przez brzeszczan. 
Gmina sfinansuje instalację c.o. w budynku przy ul. Ogrodowej 1.
v Burmistrz otrzymał upoważnienie do zawarcia umowy na wykonanie operatów geodezyjnych 
podziału działek pod budownictwo wysokie na os. Solskiego.
v Zapadła decyzja o większych nakładach na remont ul. Solskiego z powodu powiększenia planu 
inwestycji o sygnalizację świetlną.
v Radni ustalili stawki podatku od nieruchomości, środków transportowych i rolnego. Anulowali 
podatek od psów.
v Określili 10-procentowe wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatków na wsi.
v Zatwierdzili wzory formularzy podatków lokalnych.
v Ustalili zasady obliczania płac w MOPS, BOSiR oraz dla pracowników obsługi w szkołach 
i przedszkolach.
v Zmienili zasady oddawania przez gminę w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem nieru-
chomości na dłużej niż trzy lata.
v Odrzucili skargę na burmistrza jako bezzasadną.
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Biorąc pod uwagę umiejętność 
współpracy oraz potrzebę uzy-

skania dla kandydata poparcia więk-
szości Rady Miejskiej, zdecydowałem, 
że jedyną osobą na lokalnym rynku 
politycznym, posiadającą potrzebne 
w samorządzie doświadczenie, kom-
petencje i umiejętność dialogu jest 
Bogusław Babicz – oświadczył 13 
listopada Jan Musiał.
Były burmistrz przypomniał, iż składa-
jąc mandat, jako osobę kompetentną do 
pełnienia jego roli wskazał dotychczaso-
wego sekretarza gminy. – Uznałem, że do 
wyborów mógłby prowadzić gminę, a przy 
tym wywiązać się z odpowiedzialnego za-
dania przygotowania projektu budżetu na 
przyszły rok. Propozycja została zaakcep-
towana przez wicewojewodę – tłumaczył. 
– Jednak ku mojemu zaskoczeniu – jak 
dowiedziałem się nieoficjalnie, na wnio-
sek pełnomocnika PiS-u w powiecie, posła 
Ewarda Czesaka – decyzja została zmie-
niona przez premiera Kaczyńskiego.
Funkcję komisarza objął pracownik 
biura poselskiego, Stanisław Sułek 
(wywiad z p.o. burmistrza publikujemy 
na s. 10 – red.). – Jak taka osoba może 
zarządzać gminą i według słów pana 
posła „zrobić pewne porządki”? – poseł 

ZAKOńCZyŁ SIę projekt „Mnie 
ta ziemia od innych droższa...” 
w SP nr 3.  Od 24 września do 
10 listopada Dorota Wojtyś 
i Grażyna Pleśniarska-Gwiz-
dała koordynowały zajęcia z ję-
zyka polskiego, historii, przyrody, 
plastyki, muzyki, informatyki oraz 
kółka ekologicznego, plastycznego, 
informatycznego, muzycznego 
i dziennikarskiego. Celem przed-
sięwzięcia było rozbudzenie zainte-
resowań polskością, szacunku dla 
języka i symboli narodowych.

21 LISTOPADA uczniowie PG 
nr 1 wzięli udział w VIII Między-
powiatowym Przeglądzie Pro-
gramów Artystycznych „A gdy 
wolności przyszedł czas...” w Ra-
dłowie. Gimnazjaliści wywalczy-
li 1. miejsce w swojej katego-
rii. Wyróżnienia indywidualne 
otrzymali: Agnieszka Bolek 
i Paulina Kozub za recytację, 
Mirella Drużkowska i Maciej 
Pajor za interpretację piosen-
ki „Deszcz jesienny”, Iwona 
Mikołajek i chór szkolny oraz 
Maria Rojek, Dorota Kwa-
śniak i Urszula Biernat za 
scenariusz programu.

UCZESTnICy KOnKURSU 
dla uczniów SP nr 3 na logo 
Osiedla Brzezowieckie odebrali 
nagrody na sesji Rady Miejskiej 
28 listopada. Autorką zwycię-
skiej pracy była Luiza Duda. 
Kolejne miejsca zajęły: Gabriela 
Czernecka i Kinga Pagacz.

107 PRAC plastycznych napły-
nęło na konkurs Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
„Zdrowie na talerzu”.29 listopada 
zwycięzcy (Sabina Martyna 
i Konrad Stanuszek) oraz pozo-
stali laureaci (Justyna Wilczak, 
Adrian Malinowski i Ewelina 
Bączek, Dajana Gagatek, Szy-
mon nowak i Gabriela Sacha, 
Kamila Obłąk, Karolina Gur-
gul i Izabella Klecka) odebrali 
nagrody. Celem przedsięwzięcia 
było upowszechnianie wiedzy 
o zdrowym żywieniu.

WOJE ŚWIęTEGO Stanisława 
ze Szczepanowa otrzymali dotację 
z programu „Make a Connection” 
na regularne zajęcia na torach 
łuczniczych, z teorii i historii 
łucznictwa, organizację turnieju 
i pokazów w szkołach. Realizacja 
projektu zacznie się 2 lutego.

Pierwszą konferencję prasową w Brzesku poseł Jan Musiał poświęcił sposobowi powołania 
komisarza oraz wskazał kandydata, którego poprze w wyborach na burmistrza.

Poselski głos za Bogusławem Babiczem
przytoczył sformułowania użyte przez 
Edwarda Czesaka. – Taka wypo-
wiedź to pomówienie. Przez dziewięć 
lat starałem się podnosić poziom pracy 
urzędników. Skutkiem tego były liczne 
wyróżnienia i certyfikat jakości ISO. Nie 
wiem więc, o jakim nieporządku mowa. 
Ta nominacja ma charakter polityczny.
Według relacji posła Musiała, sejmo-
wy reprezentant PiS-u nie odbierał 
telefonów, unikając rozmowy na temat 
współpracy. – Polityk tej klasy powinien 
prywatne urazy – jeżeli je ma – schować 
do kieszeni. Skoro objął mandat z woli 
wyborców, ma obowiązek współpraco-
wać dla dobra gminy i podjąć dialog 
– dziwił się Jan Musiał.
Wskazał kolejny mankament decyzji 
Edwarda Czesaka: – Pobory powołane-
go komisarza spoza urzędu są porówny-
walne z wynagrodzeniem burmistrza. 
Tymczasem sekretarz gminy z tytułu 
pełnionej funkcji nie otrzymywałby do-
datkowej gratyfikacji. To niepotrzebnie 
wydatkowane pieniądze gminy.  (D)

* Komisarz Stanisław Sułek został odwo-
łany przez premiera Donalda Tuska 29 li-
stopada, po 18 dniach sprawowania urzędu. 
Zastąpił go Bogusław Babicz.

Jak stwierdził Krzysztof Dudziński, ugrupowanie wyłoniło kandydata w de-
mokratycznym głosowaniu 21 listopada. Głównym kryterium, jakim mieli 

kierować się działacze, była szansa na sukces. – Mamy plan, aby wprowadzić 
kandydata do drugiej tury i w niej wygrać wybory – ujawnił zamiary.
– Cele strategiczne gminy, które zostały wcześniej zakreślone, należy zrealizo-
wać – Franciszek Brzyk powołał się na dorobek Jana Musiała. – Te rzeczy będą 
realizowane w pierwszej kolejności i pozostaną priorytetowe – zapewnił. – Mój 
program nie jest ogólny – zastrzegł, odpowiadając na pytanie o konkretne za-
mierzenia, jakie chciałby wprowadzić w życie, zajmując stanowisko burmistrza. 
– Składanie tysiąca interpelacji niekoniecznie musi służyć dobru mieszkańców, 
a temu, by radny się pokazał – usprawiedliwił się rocznym doświadczeniem 
w Radzie Miejskiej. – Więcej zdziałałem w zaciszu pokojów urzędu – podsumował. 
– Nie uważam za chwalebne wykorzystywanie cudzych pomysłów – wyjaśnił 
przyczynę uchylenia się od prezentacji szczegółów programu wyborczego.
Razem z Krzysztofem Dudzińskim zaprzeczył rozłamowi w koalicji PO i PiS 
w Radzie Miejskiej, choć 21 listopada druga z wymienionych partii wystawiła 
innego kandydata na burmistrza – Krzysztofa Ojczyka.      (I)

Stojący na czele powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej Krzysztof Dudziński 
23 listopada ogłosił, iż jego partia w wyborach na Burmistrza Brzeska poprze Franciszka 
Brzyka. Ten zaśna pierwszej konferencji nie ujawnił swojego programu.

PO wskazała kandydata
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bogusław babicz
Lat 45, żonaty, tro-
je dzieci. Absolwent 
prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Był 
aplikantem sądowym 
w Sądzie Wojewódzkim 
w Tarnowie i asesorem 
w Sądzie Rejonowym 

w Brzesku. Po zdaniu egzaminu rad-
cowskiego zapewniał obsługę prawną 
m.in. brzeskiego oddziału PKO BP, 
PSS Społem, firmy „Granit”, Urzędu 
Gminy Borzęcin i PUP w Brzesku. 
Zanim w 2001 roku objął stanowisko 
sekretarza gminy, prowadził własną 
kancelarię radcy prawnego. Udziela 
się społecznie jako przewodniczący 
zarządu Związku Międzygminnego ds. 
Wodociągów i Kanalizacji oraz działacz 
Fundacji Profilaktyki Wychowawczej, 
której był współzałożycielem. Kierował 
przygotowaniem Urzędu Miejskiego do 
audytu, w wyniku którego magistrat 
w zeszłym roku otrzymał certyfikat ISO 
9001. Nadzorował proces przygotowa-
nia wniosków o środki z przedakcesyj-
nego funduszu PHARE oraz rozliczenie 
inwestycji, w wyniku której powstały 
chodniki, drogi i ponad 100 km kana-
lizacji. Niezwiązany z żadnym ugrupo-
waniem politycznym. Rekomendację 
otrzymał od Jana Musiała – byłego bur-
mistrza, a obecnie posła na Sejm RP, od 
Wspólnoty Samorządowej i PSL.

Franciszek brzyk
Lat 47, żonaty, dwoje 
dzieci. Nauczyciel wie-
dzy o społeczeństwie 
w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Brzesku, od 
roku 1997 dyrektor 
placówki, a od 1999 
roku dyrektor Gim-

nazjum nr 1 w Brzesku. Po wyborze 
na radnego w ubiegłym roku złożył 
rezygnację. Obecnie pełni funkcję wi-
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
Ma wykształcenie wyższe pedago-
giczne oraz podyplomowe z przedsię-
biorczości i zarządzania. Udziela się 
jako sądowy kurator społeczny oraz 
wychowawca Ośrodka Kuratorskiego 

Do 10 grudnia zgłosiło się sześć komitetów wyborczych. Na rejestrację kandydatów mają czas do 2 stycznia. Głosowanie 27 stycznia.

Zamierzają wygrać
dla młodzieży przy Sądzie Rejonowym 
w Brzesku. Od 10 lat jest prezesem 
zarządu Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Okocimskiej. O stanowisko 
burmistrza ubiega się jako kandydat 
Platformy Obywatelskiej.

tadeusz Ciurej
Lat 47, żonaty, dwoje 
dzieci. W ubiegłym roku 
wystartował w wybo-
rach do Rady Miejskiej 
z listy PiS. Ubiegając 
się o stanowisko bur-
mistrza, nie uzyskał 
poparcia żadnej partii. 

Ma wykształcenie wyższe. Pracuje jako 
nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych nr 2 w Tarnowie. Pełni 
funkcję przewodniczącego zarządu 
Osiedla Słotwina.

krzysztof ojczyk
Lat 36, żonaty, troje 
dzieci. Absolwent Aka-
demii Ekonomicznej 
w Krakowie. Od 1994 
roku nieprzerwanie jest 
radnym. W bieżącej 
kadencji jako członek 
Prawa i Sprawiedliwo-

ści, w poprzedniej – PO. Od 2006 roku 
jest przewodniczącym Rady Miejskiej. 
Udziela się w zarządzie Osiedla Brze-
zowieckie. Prowadzi Centrum Finanso-
we „Południe” oraz pracuje jako dyrek-
tor placówki Dominet Bank SA. Jako 
przewodniczący RM zainicjował wiele 
projektów uchwał, ale nie wszystkie 
spełniały standardy formalno-prawne. 
M.in. z tego powodu przygotowana 
przez niego uchwała o funkcjonowaniu 
BIM-u już dwukrotnie była uchylana 
przez wojewodę małopolskiego, a Sta-
tut Gminy jego autorstwa uniemoż-
liwił Radom Sołeckim finansowanie 
przedsięwzięć z własnych środków. Na 
konferencję prasową, na której ogłosił 
zamiar kandydowania w wyborach, 
zaprosił przedstawicieli wszystkich 
lokalnych mediów, za wyjątkiem dzien-
nikarzy BIM-u. Rekomendowany na 
burmistrza przez PiS.

grzegorz wawryka
Lat 42, żonaty, troje 
dzieci. Ma wykształce-
nie ekonomiczne. Za-
nim zaangażował się 
w działalność samo-
rządu, pracował jako 
doradca podatkowy. 
W 1998 roku wystarto-

wał do Rady Powiatu z listy AWS, a po 
wygranych wyborach objął funkcję 
starosty brzeskiego, którą sprawował 
przez dwie kadencje. Za jego rządów 
powstał Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Brzesku oraz Zespół Szkół 
w Czchowie, a starostwo otrzymało 
certyfikat ISO 9001. Obecnie jest rad-
nym powiatu i prezesem Regionalnego 
Dworca Autobusowego w Krakowie. 
W 2006 roku wybory na starostę 
przegrał nieznacznie z Ryszardem 
Ożógiem. W ubiegłej kadencji, będąc 
członkiem zarządu powiatu, popierał 
projekt powołania Akademii Götz-Oko-
cimskich, ale jako radny protestował 
przeciwko sprzedaży parku i pałacu. 
Jest mieszkańcem Jadownik.

mirosław wiśniowski
Lat 44, żonaty, jedno 
dziecko. Radny Rady 
Miejskiej. Regionalny 
kierownik sprzedaży 
Powszechnego Towa-
rzystwa Emerytalnego 
„Dom” SA. 10 paździer-
nika tego roku radni 

odrzucili wniosek firmy o rozwiązanie 
z nim umowy o pracę. Ma wykształce-
nie wyższe. Należy do Stowarzyszenia 
Ziemi Brzeskiej „Porozumienie”. Jest 
przewodniczącym Społecznego Komi-
tetu Budowy Kanalizacji w Północno-
Zachodniej Części Osiedla Jagiełły-Ko-
paliny i aktywnym członkiem Społecz-
nego Komitetu ds. Lokalizacji Zjazdu 
z Autostrady w Brzesku. W związku 
ze startem w wyborach zawiesił swoje 
członkostwo w PiS (jego partia poparła 
Krzysztofa Ojczyka). Znany z ataków 
na politykę promocyjną gminy i bur-
mistrza Jana Musiała. Startuje jako 
kandydat niezależny.
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Proszę się przedstawić. Jaki doro-
bek zawodowy ma już Pan za sobą?
– Mam 27 lat. Jestem prawnikiem. Po 
ukończeniu studiów na Uniwersytecie 
Rzeszowskim przez kilka miesięcy 
pracowałem jako inspektor terenowy 
i prowadzałem kontrole dla Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Następnie zostałem pracowni-
kiem Biura Poselskiego Posła Edwarda 
Czesaka i pełniłem funkcję dyrektora 
biura. Od kilku miesięcy nie miałem 
zatrudnienia, gdyż pojawiła się propo-
zycja, abym objął stanowisko komisa-
rza Związku Gmin ds. Wodociągowania 
Radłów-Wierzchosławice.

Kto zgłosił tę ofertę?
– Ta propozycja została zgłoszona przez 
wojewodę do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji, a za jego 
pośrednictwem do premiera, gdyż to on 
mianuje takich komisarzy. Jednakże mi-
nisterstwo uznało, że sprawa jeszcze nie 
dojrzała i do tej pory nie powołało komi-
sarza. Z tego względu, kiedy burmistrz 
Jan Musiał został wybrany posłem, 
normalną koleją rzeczy, ponieważ moje 
dokumenty były już w Urzędzie Woje-
wódzkim, otrzymałem propozycję objęcia 
funkcji komisarza gminy Brzesko.

Nie rozumiem określenia „normal-
ną koleją rzeczy”. Przecież w Urzędzie 
Wojewódzkim dostępne są dokumenty 
wielu osób…
– Mówię tak, bo byłem już przymierzany 
do roli komisarza. Praca w związku gmin 
różni się co prawda od czynności wyko-
nywanych w gminie. Jednak wojewoda 
uznał, iż jestem najlepszą kandydaturą.

Czy w takiej sytuacji powołał się 
na jakiś Pana atut?
– Na pewno na moje wykształcenie 
i znajomość ustawy o samorządzie 
gminnym oraz doświadczenie wybor-
cze. Moim zadaniem będzie przecież 
przygotowanie wyborów i przekazanie 
władzy nowemu burmistrzowi.

Pan ma jednak doświadczenie 
jednostronne, jako osoba wspierająca 

n

n
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Po wygaśnięciu mandatu burmistrza Jana Musiała, wybranego na posła na Sejm RP, 
12 listopada ustępujący premier Jarosław Kaczyński powołał na stanowisko komisarza gminy 
Stanisława Sułka (na zdjęciu obok). Ten zaś mimo iż wcześniej związany z biurem poselskim 
Edwarda Czesaka i zaangażowany w kampanię wyborczą na rzecz PiS-u po objęciu funkcji 
deklarował, iż zagwarantuje równe szanse wszystkim kandydatom ubiegającym się o sta-
nowisko burmistrza. Po niespełna trzech tygodniach odwołał go premier Donald Tusk.
Rozmowę przeprowadzono 15 listopada, w czwartym dniu urzędowania komisarza. 

18 dni komisarza
jednego z kandydatów, a nie niezależ-
ny organizator głosowania.
– Mam doświadczenie z obydwu stron, 
gdyż – jak pani wie – rok temu kan-
dydowałem do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, więc mam doświad-
czenie jako kandydat. Natomiast 
w ostatnich wyborach parlamentar-
nych zajmowałem się organizacją spo-
tkań wyborczych oraz formalnościami 
jako koordynator wyborczy.

Koordynator wyborczy PiS-u?
– Tak, koordynator Komitetu Wybor-
czego Prawo i Sprawiedliwość.

Czy to doświadczenie, jakie zdo-
był Pan jako inspektor ARiMR oraz 
pracownik biura poselskiego pomaga 
w pełnieniu funkcji komisarza? W ja-
kim zakresie?
– Na pewno pomaga mi doświadcze-
nie z pracy w biurze poselskim, gdyż 
spotykałem się tam z ludźmi, rozma-
wiałem o ich problemach i poznałem je 
od drugiej strony, czyli z perspektywy 
kłopotów, jakie mają w kontaktach 
z urzędnikami, do których zwracają 
się ze swoimi sprawami. Dzięki temu 
wiem, czego oczekują ode mnie osoby 
przychodzące do urzędu.

Wielu interesantów już Pan przyjął?
– Kilkanaście osób. Ich sprawy prze-
kazuję naczelnikom wydziałów z odpo-
wiednimi wytycznymi lub rozmawiam 
z nimi osobiście i wspólnie próbujemy 
znaleźć rozwiązanie problemów, z któ-
rymi ludzie się zgłaszają.

Co należy rozumieć przez określenie 
„robienie porządku w urzędzie”, jakie 
zafunkcjonowało w związku z objęciem 
przez Pana stanowiska komisarza?
– To nie moje słowa. Myślę, że zostały 
użyte w kontekście pracy przyszłego 
burmistrza, który będzie próbował 
poprawić to, co do tej pory w urzędzie 
było złe. Zapewne będzie kontynuował 
dobre przedsięwzięcia, jakich wiele 
zaistniało. Jednak na pewno dużo 
zjawisk było złych, niedostrzeganych 
przez urzędników sprawujących swoje 

n
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n

n

funkcję już bardzo długo i wykonują-
cych pewne rzeczy mechanicznie.

Czy zdołał Pan dostrzec te wady?
– Nie, gdyż nie jest moim celem do-
konywanie zmian i zwalnianie pra-
cowników bądź też ich zatrudnianie, 
ale przygotowanie gminy do wyborów 
i dopilnowanie, by urząd nie stał się 
elementem walki o kolejną kadencję 
burmistrza.

Rysuje się tu pewna sprzeczność. 
Z jednej strony mówi Pan o należy-
tym, a więc bezstronnym przygoto-
waniu wyborów, a z drugiej – Pana 
doświadczenie jednoznacznie wskazu-
je na zaangażowanie na rzecz jednej 
partii politycznej.
– Oczywiście, pełniłem wcześniej funk-
cję, która zmuszała mnie do tego, aby 
się zaangażować. Jeżeli kandydowałem 
z listy PiS-u, to chwaliłem się osiągnię-
ciami swoimi czy komitetu, z jakiego 
startowałem. Reprezentując Komitet 
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 
dbałem o to, by ta partia uzyskała jak 
najlepszy wynik. Natomiast pełniąc 
obowiązki burmistrza gminy Brzesko, 
będę się starał o zagwarantowanie 
wszystkim równych szans i nie pozwo-
lę na to, aby urzędnicy angażowali się 
w kampanię.

Stawia Pan zdecydowane tezy. 
Czy zauważył Pan już jakieś „zaanga-
żowanie”?
– Nie, nie zauważyłem, gdyż do kampa-
nii pozostał jeszcze miesiąc, a do wybo-
rów – dwa. Za wcześnie na takie oceny.

Mimo to z góry zakłada Pan, iż coś 
takiego może się wydarzyć.
– Zakładam, dlatego że pan sekretarz, 
który był jednym z najbliższych współ-
pracowników posła Jana Musiała, 
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oficjalnie mówi, iż będzie kandydował. 
Z doświadczenia wiem, że równoczesne 
pełnienie takiego stanowiska i start 
w wyborach sprawiają, iż jedno szko-
dzi drugiemu.

Ile czasu potrzebuje Pan na pozna-
nie specyfiki pracy Urzędu Miejskiego?
– Myślę, że już za kilka dni poznam 
większość spraw. Nie zamierzam anga-
żować się w te z nich, które trwają dłu-
go, gdyż będą stanowić zadanie nowego 
burmistrza. Nad wieloletnimi planami 
inwestycyjnymi czuwają odpowiednie 
wydziały. Nowy burmistrz ukształtuje 
kierunki polityki inwestycyjnej i bieg 
innych spraw, których nie da się roz-
wiązać w przeciągu kilku tygodni.

Rozumiem, że będzie Pan czuwał 
tylko nad bieżącą działalnością Urzędu 
Miejskiego?
– Tak, nad bieżącą działalnością, choć 
w tej chwili najważniejszą sprawą 
jest przyjęcie projektu budżetu na 
przyszły rok. Myślę, że pani skarbnik 
bardzo dobrze sobie z tym poradziła. 
W ciągu najbliższych dni zaczną się 
przygotowania do wyborów, gdyż na 
dniach oczekujemy rozporządzenia 
o ich terminie.

Czy w bieżącej działalności liczy 
Pan na pomoc ze strony byłych 
współpracowników burmistrza Jana 
Musiała?
– Myślę, że tak, gdyż współpracow-
nikami pana Musiała byli wszyscy 
pracownicy, którzy – nie patrząc na 
to, kto kieruje urzędem – robią swoje 
i myślę, że robią to dobrze.

Rozmawiała Iwona DOJKA

n

n

n
W październiku przedstawiciele 

Rady Sołeckiej wsi obserwowa-
li farmę wiatrową w gminie Wolin. 
– Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy 
mieszkają blisko wirników. Stwier-
dzili, że nie odczuwają żadnej szko-
dliwości – podkreślił sołtys Marian 
Czarnik. Wyniki naocznej obser-
wacji przekonały także wokowiczan. 
Uczestnicy zebrania wiejskiego 4 li-
stopada nie sprzeciwili się inwestycji. 
– Uważamy, że nie ma jakichkolwiek 
przeciwwskazań, żeby tych wiatraków 
nie budować – sołtys przedstawił ich 
zdanie na sesji.
– Przy ziemi maszt ma 4 m średnicy. 
W środku jest winda, która wywozi 
konserwatorów do góry. Długość jed-
nego śmigła – a jest ich trzy – to 45 do 
49 m. Fundament to 40 t stali zbroje-
niowej i 800 m3 betonu – przedstawił 
techniczne dane. – Dla jednego sta-
wianego w Wokowicach wiatraka firma 

Prezentacja firmy EPO ze Szczecina była jednym z punktów sesji Rady Miejskiej 5 listopada. 
Przedsiębiorcom zależało, by radni przegłosowali zmianę studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Wokowic, gdzie zamierzają postawić cztery z 21 
zaplanowanych wiatraków, produkujących energię elektryczną.

W Wokowicach nie stanie tyle wirników, co w gminie Wolin. EPO planuje tylko cztery

zakłada koszty 2 400 000 euro. To jest 
ok. 8,5 mln zł. Jednak cena zostanie 
dokładnie ustalona po wybudowaniu 
wieży pomiarowej, która wykaże wy-
sokość i rozstawienie wiatraków.
Jego zdaniem przedsięwzięcie ozna-
cza korzyści. Jeśli farma wiatrowa 
powstanie, to do budżetu gminy 
wpłynie co roku podatek w wysokości 
dwóch procent wartości budowli. Swój 
udział w inwestycji będą mieć również 
miejscowi dostawcy. – Elementy, jakie 
trzeba przetransportować, będą mieć 
długość 40-50 m. Firma od razu za-
kłada częściowe zniszczenie mostów 
i dróg oraz deklaruje ich odbudowę 
– relacjonował.
Za pomysłem opowiedzieli się jednogło-
śnie radni na sesji, głosując za zmianą 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego wsi. 
EPO pokryje wszelkie koszty sporzą-
dzenia dokumentów.      (D)

HARnAŚ już po raz piąty towarzyszyć będzie entuzjastom skoków narciarskich 
jako sponsor transmisji z Zawodów Pucharu Świata w Telewizji Polskiej. Sezon 
rozpocznie się 30 listopada w fińskim Kussamo.
Ośmiosekundowy spot sponsorski Harnasia towarzyszyć będzie wszystkim 
transmisjom oraz konkursowi w Zakopanem, od 24 do 26 stycznia 2008 roku. 
– Harnaś pojawia się w billboardzie jako inicjator wspólnej zabawy kibiców, 
który z energią zachęca do dopingowania naszych skoczków – ocenia Jagoda 
Jastrzębska, odpowiedzialna za komunikację w Carlsberg Polska. – Pozostaje 
tylko życzyć sobie, aby pojawiające się w billboardzie hasło „Górą nasi!” było 
najczęściej wznoszonym okrzykiem podczas tegorocznego, harnasiowego kibi-
cowania! – dodaje.          (mk)

dopingowanie skoczków z okocimiem

Miliony
na wiatraki
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Poradnik już dostępny
Przy współpracy Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzesku Urząd Miejski opracował 
i wydał „Poradnik na wypadek powo-
dzi”. Za pośrednictwem poczty ulotka 
trafiła do 1300 mieszkań, firm i in-
stytucji zlokalizowanych na obszarze 
zagrożonym. Jest również dostępna 
dla wszystkich klientów magistratu. 
Opracowanie zawiera podstawowe 
informacje na temat przygotowania 
do walki z żywiołem, postępowania 
w czasie alarmu oraz w sytuacji, gdy 
woda już ustąpi. Zaprezentowano 
obowiązujące sygnały alarmowe 
i telefony do służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo gminy, a także 
mapkę terenów zalewowych. 
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16 LISTOPADA pożegnaliśmy długoletniego pracownika Urzędu Miej-
skiego, naszego Przyjaciela i Kolegę Stefana Repetowskiego.
Rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi towarzyszyli Mu w ostatniej drodze. 
W imieniu pracowników urzędu Zmarłego pożegnał poseł Jan Musiał, do nie-
dawna Burmistrz Brzeska. Przypomniał Jego rzetelną, wytrwałą pracę, kulturę 
osobistą oraz aktywność, solidność i sumienność w wykonywaniu obowiązków. 
Stefan Repetowski pracował w magistracie od 1990 roku. Był odpowiedzial-
ny za utrzymanie dróg gminnych, szczególnie w sołectwach. Znali Go pra-
wie wszyscy mieszkańcy gminy, gdyż uczestniczył w budowie, modernizacji 
i remontach niemal wszystkich tras powstałych po roku 1990. Wykonując 
obowiązki, wykazywał ogromną staranność, aktywność, rzetelność i su-
mienność. Zawsze chętnie dzielił się swą wiedzą i doświadczeniem. Na co 
dzień bardzo skromny, życzliwy, uczciwy, koleżeński, pogodny. Ta pogoda 
ducha, optymizm i wiara nie opuściły Go do ostatnich, trudnych dni.
Ciężko jest nam rozstawać się z Człowiekiem, którego życie i praca tak wie-
le wniosły w naszą codzienność. Będziemy Go wspominać jako wspaniałego, 
uczynnego Kolegę i Przyjaciela.           Henryk Piela

Rezultatem tegorocznej kwesty na ratowanie zabytków najstarszej brzeskiej nekropolii było 
2,8 tys. zł. 1 listopada przy bramie stanęli z puszkami samorządowcy i wolontariusze z To-
warzystwa Opieki nad Cmentarzem Parafialnym (na zdjęciu od lewej: Bogdan Dobranowski, 
Zuzanna Peters-Musiał, lek. Andrzej Małysa, Bogusław Babicz, Krzysztof Bigaj).

wspomnienie – stefan repetowski (1944 – 2007)

FUnDACJA PROFILAKTyKI WyCHOWAWCZEJ od marca do kwietnia 
zdołała rozprowadzić wśród potrzebujących w powiecie 140 ton produktów 
przekazanych przez Bank Żywności. Niestety, brak nieodpłatnego magazynu 
grozi przerwaniem dostaw darów.
Żywność trafiała do mieszkańców Brzeska, Iwkowej, Czchowa, Gnojnika i Dębna. 
– W gminie Brzesko rozprowadzaliśmy ją za pośrednictwem oddziałów Caritas, 
z akceptacją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – precyzuje wiceprezes 
fundacji Bogusław Babicz. – Z rezerwy Banku Żywności przydzielono nam 
jeszcze sześć ton – dodaje. Rozdział stanie się niemożliwy, jeśli nie będzie gdzie 
przechować ładunku kaszy, mąki, cukru, mleka, makaronu, ryżu i serów.
– Pomoc otrzymaliśmy od firmy Zasada Trans Spedition, która od zeszłego roku 
zapewnia nieodpłatny transport. Mniejsze ilości przewozi Marek Górski, wła-
ściciel Zakładu Wylęgu Drobiu – wylicza dobroczyńców. – Dotychczas przez trzy 
lata korzystaliśmy bezpłatnie z magazynu udostępnianego przez prezesa GS-u, 
Jerzego Turka. W tej chwili wiadomo, że stanie się to niemożliwe w przyszłym 
roku. Koszty wynajmu są zbyt wysokie, by mogła pokryć je fundacja.
Społecznicy chcieliby kontynuować rozdział darmowej żywności dla biednych 
rodzin i już teraz apelują o pomoc do instytucji, które mogłyby bez opłat udo-
stępnić swoje magazyny.           (i)

apel wolontariuszy

Janina PAJOR (lat 92, Jasień)
Zofia MARMOL (87, Jadowniki)
Maria SZYDEK (87, Brzesko)
Genowefa PAWEŁEK (86, Brzesko)
Krystyna WOŁKOWICZ (85, Brzesko)
Kazimiera IWULSKA (84, Brzesko)
Józefa PASIERB (83, Mokrzyska)
Julian ROPEK (83, Okocim)
Zygmunt SZYDEK (78, Okocim)
Tadeusz ZACHARA (76, Brzesko)
Wiktor STÓS (74, Okocim)
Łucja CEBULA (74, Brzesko)
Zdzisław WAŻYDRĄG (74, Brzesko)
Edward WOŹNIAK (74, Brzesko)
Józef DUDEK (73, Brzesko)
Jan KOTARBA (72, Brzesko)
Marianna SROKA (71, Brzesko)
Kazimierz MARMOL (70, Jadowniki)
Andrzej KOMOROWSKI (69, Brzesko)
Zofia BRYNIAK (69, Okocim)
Stefan REPETOWSKI (63, Brzesko)
Jerzy ZYDROŃ (51, Okocim)
Mirosław SACHA (35, Okocim)
Józef WOJTANEK (66, Borzęcin)
Krzysztof OGIELA (47, Czchów)
Jan ŚWIĘCICKI (65, Czchów)
Maria PROROK (84, Niedzieliska)
Władysław WRÓBEL (81, Łysa Góra)
Ludwik PUDEŁEK (76, Borzęcin)
Stanisław KLAUS (85, Czchów)
Paulina PRUS (77, Kwików)
Krystyna WOŁKOWICZ (85, Brzesko)
Stefan WILK (86, Porąbka Uszewska)
Aniela HEBDA (91, Sufczyn)
Stanisław KUCHNIK (71, Kopaliny)
Maria WIŚNIOWSKA (85, Gnojnik)
Tadeusz LEŚNIOWSKI (56, Bielcza)
Janina HABEL (83, Zawada Uszewska)
Bartłomiej GNATEK (65, Szczurowa)
Irena GIEMZA (77, Rudy Rysie)
Józef LIMANÓWKA (67, Bielcza)
Stanisława KANDELA (86, Maszkienice)
Paulina BISKUP (75, Zaczarnie)
Aleksander DOMINIK (88, Tworkowa)
Zdzisław BARTOSZ (67, Biadoliny Rad.)
Józef JARZMIK (84, Kąty)
Marek JEZIOREK (68, Łazy)
Krzysztof REPETOWSKI (46, Połom Mały)
Anna ŚWIĄTEK (74, Dołęga)
Władysława GOLEC (81, Brzesko)
Wanda PIKULSKA (75, Mokrzyska)

ODESZLI
w listopadzie

ratowali pamięć o przodkach
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Wspomniany przez uczniów dar 
miał wysoką cenę. – Droga do 

wolności usłana jest wieloma cierpie-
niami – przypomniał widzom spek-
taklu proboszcz parafii św. Jakuba 
ks. Józef Drabik, stojąc wśród two-
rzących scenografię krzyży i świec. 
Jakby na dowód tych słów na murze 
cmentarza przy ul. Kościuszki pojawiła 
się kamienna tablica z nazwiskami 
mieszkańców gminy zamordowanych 
w przez hitlerowców w Auschwitz.
– Przed wami stoi poważne zadanie 
– zagospodarować tę wolność – ciągnął 
9 listopada kapłan. Tymczasem po 
odsłonięciu pamiątkowej płyty 11 listo-
pada okazało się, iż nawet z zagospo-
darowaniem pamięci są kłopoty. Wśród 
25 uwiecznionych w kamieniu nazwisk 
nie dało się odnaleźć wszystkich ofiar 
Oświęcimia.
Monument zaistniał z inicjatywy Ko-
misji Prawa, Porządku Publicznego 
i Promocji Rady Miejskiej. – Ta tablica 
powinna powstać już dawno. Założe-
nie było takie, by całość składała się 
z kilku płyt – wyjaśnia przewodniczący 
gremium Adam Kwaśniak. Poszuku-
jąc danych, sięgnął do księgi zgonów 

Wojciech Rosa postanowił odno-
wić starą jeździecką i myśliwską 
tradycję. 3 listopada zorganizo-
wał hubertusa. Gonitwę za lisem, 
niezbędny składnik znanego od 
XV wieku święta, wygrała Aneta 
Zydroń, 18-letnia mieszkanka 
Okocimia, która od czterech lat 
trenuje w należącym do organiza-
tora imprezy Konik Klubie.
– Polacy to koniarze. Mamy to w ge-
nach, trzeba tylko tę pasję obudzić 
– przekonuje Wojciech Rosa. – Wyda-
wałoby się, że jeździectwo jest sportem 
dla elity. To nieprawda – zdecydowanie 
zaprzecza. – Każdy może uczyć się jaz-
dy konnej, nawet 66-latek – dodaje.
Pod jego kierunkiem trenuje przede 
wszystkim młodzież. Uczniowie opła-
cają lekcje lub odrabiają je, pracując 
przy koniach. Listopadowe święto to 
dla nich zamknięcie sezonu, forma na-
grody i możliwość zaprezentowania się. 
Każdy, niezależnie od poziomu umiejęt-
ności, mógł wziąć udział w tzw. ścieżce 
huculskiej, czyli torze sprawnościowym 
z przeszkodami. Jednak do pogoni za 
rudą kitą stanęli zaawansowani jeźdźcy. 
– To duży honor i zaszczyt „złapać lisa”. 
Zwycięzca w przyszłym roku będzie 
„lisem” – tłumaczy reguły właściciel 
stadniny. – Po sześciu latach młodzież 
osiągnęła wysoki poziom, a konie są 
dość podobnie wyszkolone, więc szanse 
uczestników są wyrównane.
O ile do gonitwy stanęło jedenastu za-
wodników, to z torem przeszkód zmie-
rzyło się tylko dziewięciu. Najlepsza 
okazała się Patrycja Baron z czasem 
41,54 s. Drugie miejsce zajęła Ewelina 
Zydroń (42,99 s.), a trzecie – Magda-
lena Żak (1 min 9,25 s.).    (iwd)

święto koniarzy – Tu żyć chcę w wolności! – apelowali gimnazjaliści w kościele NMP Matki Kościoła. 9 listopada 
wystawili zaduszki niepodległościowe. Dwa dni później większa niż rok temu liczba brzeszczan 
potwierdziła te słowa, biorąc udział w niepodległościowym przemarszu ulicami miasta.

Kłopoty z pamięcią
Auschwitz. – Specjalnie powieszono ta-
blice na murze cmentarnym, by umie-
ścić obok pozostałe – tłumaczy radny. 
Zapowiada, że poparte dokumentami 
wiadomości o kolejnych ofiarach, rów-
nież innych obozów, pociągną za sobą 
wykonanie następnych płyt. 
Sprawa jest ważna, bowiem pomijanie 
danych tworzy w umysłach potomnych 
zmanipulowaną wizję dziejów. Dlatego 
też wypadałoby upamiętnić również 
tych, o których nazwiska nikt się już 
nie upomni. Rejestry kościelne notują, 
iż w 1939 roku w obrębie parafii św. 
Jakuba zamieszkiwała dwutysięczna 
społeczność wyznania mojżeszowego, 
to oznacza 39,7 proc. całej ludności. 
Żydowscy mieszkańcy miasta tworzyli 
dzieje tej ziemi na równi z katolickimi 
sąsiadami. Kroniki Jana Burlikowskie-
go rejestrują ich jako działaczy samo-
rządowych, niepodległościowych, so-
lidnych rzemieślników, współtwórców 
brzeskiego gimnazjum i animatorów 
kultury. Zdaniem radnego Kwaśniaka 
poświęcenie wymordowanej społecz-
ności tablicy zależy od współpracy 
i inicjatywy gminy wyznaniowej.

(ID)
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Zdobycie rudego trofeum to wyróżnienie 
dla jeźdźca (na zdjęciu Aneta Zydroń)
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Otwarci na głos płynący z betlejemskiej stajenki, 
który wzywa, by świat nie ulegał

podejrzliwości, nieufności i zniechęceniu…

Mieszkańcom Ziemi Brzeskiej 
składam najserdeczniejsze życzenia:

niech radość i pokój świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok

Jan Musiał
Poseł na Sejm RP
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Świąt Bożego Narodzenia,
które rozpromienia wiara, nadzieja i miłość,

oraz Nowego Roku
obfitującego w pomyślnie zrealizowane marzenia

życzy Wszystkim Odbiorcom Ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Oby Boże Narodzenie wlało w nasze umysły spokój,
a serca wypełniło ciepło uczuć!

Niech Nowy Rok stanie się okresem sukcesów
i wytrwałego dążenia do celu!
Tego życzą Swoim Klientom

Brzeskie Zakłady Komunalne
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Wrześniowy audyt instytucji cer-
tyfikującej w szpitalu zakończył 
się przyznaniem brzeskiej pla-
cówce ISO 9001-2000. Wręczenie 
nastąpiło 19 listopada.

Przygotowania do uzyskania certyfi-
katu zaczęły się w 2006 roku. Funkcjo-
nowanie administracji oraz działania 
lekarzy znalazły swój wyraz w ponad 
60 spisanych procedurach i w szcze-
gółowych instrukcjach medycznych, 
epidemiologicznych, higieny żywienia, 
a także w ponad 250 stanowiskowych 
spisach zasad postępowania ze sprzę-
tem. Reguły pracownicy wdrażali na 
bieżąco. – 31 lipca tego roku obowiązy-
wały już wszystkie procedury – potwier-
dza dyr. Józefa Szczurek.
– Staraliśmy się zaangażować jak 
najwięcej pracowników – przyznaje 
dyr. ds. lecznictwa Adam Smołucha. 
– Każdy z nich musi postępować we-
dług procedur, dzięki temu łatwiej 
kontrolować jakość pracy na każdym 
stanowisku – podkreśla.
Mierzeniu poziomu usług służą ankiety 
badające satysfakcję pacjentów. – Je-
żeli pojawiają się opinie negatywne, 
to podejmujemy działania korygujące 
– tłumaczy Ewa Tyka, koordynator 
wprowadzania systemu ISO w szpitalu. 
Do tej pory badanie zastosowała dwa 
razy. – Do końca roku przeprowadzimy 
ankiety przynajmniej raz w każdej jed-
nostce organizacyjnej – deklaruje.
– Jeżeli pracownicy mają świadomość, 
że są weryfikowani przez ankiety, 
mobilizują się do pracy – ocenia dyr. 
Szczurek. – To podnosi jakość usług.
Skargi również podlegają stałej pro-
cedurze. – System uwzględnia ich 
rozpatrywanie z udziałem rzecznika 
praw pacjenta powołanego w szpitalu 
– wyjaśnia dyr. Smołucha.
– Jeśli pacjent będzie miał zastrzeżenia, 
sprawdzimy, czy sposób jego przyjęcia 
do szpitala był zgodny z procedurą. 
Często ludzie nie wiedzą, co im się na-
leży w ramach usług – uzupełnia Józefa 
Szczurek. – To zabezpiecza zakład przed 
roszczeniami, bo pozwala pokazać, co 
dokładnie znajduje się w procedurze.
System zarządzania jakością nie 
skróci jednak kolejek. – Na pewno nie 
można przekładać certyfikatu ISO na 
szersze otwarcie na pacjenta. Ilość 
świadczonych usług zależy od limitu 
narzuconego przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia – stwierdza.  (D)

Do negocjacji z członkami rodziny 
oraz ich pełnomocnikami po-
wiatowi urzędnicy przystąpili 

23 listopada. Rozmowy zakończyły się 
dla starostwa sukcesem. – Choć z prze-
pisów wynika, że nabywcy mają prawo 
żądania płatności w ratach, to udało 
się wynegocjować jednorazową wpłatę, 
dokonaną przed zawarciem aktu nota-
rialnego – tuż po zakończeniu rokowań 
komentował ich wyniki geodeta powia-
towy dr Andrzej Surówka. – Sprzedaż 
nastąpi w trybie bezprzetargowym, bo 
kupcy korzystają z tego, że jako spad-
kobiercy poprzednich właścicieli mają 
pierwszeństwo w nabyciu, co wynika 
z ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami.
Operat szacunkowy określił wartość 
całego zabytkowego zespołu na sumę 
4 553 000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady 
Powiatu z 8 listopada nabywcy sko-
rzystali z 10-procentowej bonifikaty 
i zapłacili 4 097 700 zł.

rewaloryzacja w pięć lat
Kupując rodową siedzibę, spadkobiercy 
wzięli na siebie zobowiązania. – Obiekt 
jest chroniony przez konserwatora 
zabytków – podkreśla dr Surówka. 
– Zgodnie z jego decyzją na nabywcy 
ciąży obowiązek rewaloryzacji pałacu 
w ciągu pięciu lat, a parku – do dzie-
sięciu lat, licząc od daty zakupu.
Obostrzenia dotyczą też wykorzysta-
nia nieruchomości. Właściciele muszą 
utrzymać mieszkalno-rezydencjonalny 
charakter zabytku, a to oznacza, iż 

Jakość
nie przejdzie w ilość

Nowi właściciele mają pięć lat na renowację zabytku

Patowa sytuacja pałacu Götzów przełamana. 30 listopada 19 spadkobierców fabrykanckiego 
rodu podpisało w Krakowie akt notarialny i weszło w posiadanie rozległej rezydencji.

ewentualne jego wykorzystanie do ce-
lów komercyjnych jest ograniczone do 
usług opiekuńczych, szkolno-konferen-
cyjnych, hotelarskich bądź pensjonato-
wych. Spadkobiercy złamaliby prawo 
również wówczas, gdyby zdecydowali 
się na stawianie w obrębie parku no-
wych budynków.
Co prawda nie naruszą przepisów, gdy 
sprzedadzą swoją własność  w całości, 
jednak obowiązek rewaloryzacji nie-
ruchomości ciążyć będzie również na 
kolejnym nabywcy.

odblokowana procedura
Fakt, iż spadkobiercy Götzów sko-
rzystali z pierwszeństwa zakupu, 
jest wynikiem wznowienia procedury, 
zainicjowanej uchwałą Rady Powiatu 
z 26 czerwca o sprzedaży zespołu pała-
cowo-parkowego. Zgodnie z przepisami 
13 lipca Zarząd Powiatu upublicznił 
wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia. Procedura przewidywała, iż 
poprzedni właściciele lub ich spadko-
biercy mogli zgłosić swoje roszczenia do 
25 sierpnia. Z tej możliwości skorzystali 
22 sierpnia, kiedy do urzędu wpłynęło 
pismo ich pełnomocnika. Jednak bieg 
sprawy zastopował wniosek, jaki do wo-
jewody małopolskiego złożył pełnomoc-
nik Elizabeth Badeni. Potomkini rodu 
domagała się bowiem zbadania zgodności 
z prawem przejęcia zespołu pałacowo-
parkowego przez Skarb Państwa na 
mocy dekretu PKWN z 1944 roku. Dopie-
ro wycofanie żądań umożliwiło sprzedaż 
na preferencyjnych warunkach.

Kupili... spadek po przodkach
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Powoli opadają wyborcze emocje. 
Zaczynam oswajać się ze specyfiką 
funkcjonowania sejmu, przebijam się 

przez obowiązujące procedury, poznaję wielu 
ludzi. To dla mnie zupełnie nowa sytuacja. 
Oczywiście, ogromnym przeżyciem było 
pierwsze w nowej kadencji posiedzenie sejmu 
oraz głosowanie. Podczas składania poselskiej 
przysięgi serce skoczyło mi do gardła. Pod-
niosła atmosfera szybko jednak prysła. Gdy 
rozgorzała debata, chwilami czułem się tak, 
jak podczas obrad brzeskiej Rady Miejskiej. 
Już te pierwsze doświadczenia utwierdziły 
mnie w przekonaniu, że przerwanie rządów 
PiS było niezbędne, bo życie w atmosferze 
ciągłych podejrzeń, oskarżeń i kłótni stałoby 
się niechybnie koszmarem. Dążenie do scen-
tralizowania państwa, ograniczenie kompe-
tencji samorządów, zawłaszczanie przez rzą-
dzące ugrupowanie wszelkich przyczółków 
władzy i nade wszystko naprawa państwa 
metodami z ubiegłej epoki, przestawało mieć 
cokolwiek wspólnego z demokracją i tworze-
niem społeczeństwa obywatelskiego. 
Na sali sejmowej zająłem miejsce w górnej 
części, pośród parlamentarnych nowicjuszy. 
Moimi sąsiadami są m.in. sławni byli spor-
towcy – piłkarz Roman Kosecki i mistrzyni 
sportów walki – Iwona Guzowska oraz kra-
kowski aktor Jerzy Fedorowicz. Wokół mam 
też wielu znajomych, bo podobnie jak ja są 
to byli samorządowcy. W kuluarach często 
rozmawiamy w gronie posłów z Małopolski. 
Starsi parlamentarnym stażem dzielą się do-
świadczeniem. To bardzo ważne, zwłaszcza 
w pierwszych dniach, kiedy trzeba było od 
początku zorganizować sobie pracę w stolicy 
oraz przygotować biuro poselskie. Nowością 
jest dla mnie porządek posiedzeń Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa, której jestem członkiem oraz 
zebrań Klubu Parlamentarnego PO.

Oczywiście, będąc w Warszawie, nie 
mogę zapomnieć o sprawach brze-
skich. Tym bardziej, że sporo emocji 

i nawet zamieszania wywołała kwestia 
wyboru nowego burmistrza. Nic dziwnego, 
że po dziewięciu latach kierowania gminą 
z ogromną troską śledzę wydarzenia, ja-
kie rozgrywają się w Urzędzie Miejskim. 
Napięta sytuacja wywołana powołaniem 
komisarza z politycznego nadania PiS spo-
wodowała frustrację nie tylko pracowników, 
ale także petentów urzędu. 

(fot. „posel musial” – KADR – tylko główka)
fot. K. Gaweł

Ucierpieli moi długoletni współpracownicy, 
również i mnie się dostało. Drugi poseł 
z Brzeska, Edward Czesak uznając, że tylko 
on i jego ugrupowanie może być wyznaczni-
kiem prawa i sprawiedliwości, obwieszczał 
przy wszelkich możliwych okazjach, iż nie 
wolno mi nikogo wskazywać i rekomen-
dować na swego następcę. W wywiadach 
dla mediów nie uniknął nawet pomówień, 
twierdząc iż najwyższy czas, by po moim 
ustąpieniu z funkcji Burmistrza Brzeska 
w gminie i kierowanym przeze mnie urzę-
dzie zaprowadzić porządek. Czyżby przez 
dziewięć ostatnich lat panował nieporzą-
dek? Oczywiście, były to słowa bez pokry-
cia, bez jakichkolwiek konkretów. „Rozbić 
układ”, „obalić twierdzę Musiała” – to 
najczęściej używane przez niego określenia. 
Nie wyjaśnił jednak, co to za szkodliwy 
„układ” i cóż to za „twierdza”, za którą kryje 
się całe zło naszej rzeczywistości. Ot, rzu-
cić oskarżenie, cień podejrzeń, pomówić… 
Rzecz jasna, nie odwołując się do faktów. 
Gdyby mógł je podać, wykorzystano by to 
z pewnością w ostatnich kampaniach wy-
borczych. Tymczasem jaki to „układ” i jaka 
to „twierdza” najlepiej wiedzą mieszkańcy 
brzeskiej gminy, którzy od blisko dziesięciu 
lat darzą mnie zaufaniem i w kolejnych 
wyborach weryfikowali moją pracę.

Wytyka mi poseł Czesak „rozchwia-
nie polityczne”, przypominając, 
że w ostatnich wyborach sa-

morządowych wystartowałem z listy PiS, 
a do parlamentu rekomendowała mnie 
PO. Przemilcza jednak pewien „drobiazg”, 
nie mówiąc, że w 2006 roku poparcie 
otrzymałem od trzech ugrupowań: PiS, 
PO i Wspólnoty Samorządowej. O mandat 
mogłem się jednak ubiegać z jednej listy, 
a poseł Czesak postawił wówczas waru-
nek, że musi to być PiS. Zgodziłem się na 
kompromis, doprowadzając ostatecznie 
do zawiązania trójbloku, przez co poseł 
z pewnością tylko zyskał w oczach swych 
partyjnych zwierzchników. Jakie to było po-
parcie, miałem przekonać się już nazajutrz 
po wyborach, gdy poseł Czesak zapadł się 
gdzieś pod ziemię, a radni PO i PiS stanęli 
w jednym szeregu przeciwko mnie i Wspól-
nocie. I teraz mówi mi o „układzie”, skoro 
przez ostatni rok pracy samorządu był on 
w bezwzględny sposób zawłaszczany przez 
stworzoną koalicję. Włącznie z obsadzaniem 
funkcji wiceprzewodniczących, a nawet prze-
wodniczących komisji merytorycznych. Tych 
ze Wspólnoty bez podania powodu, „w imię 
ducha miłości” – ulubionego hasła pana posła 
– usunięto ze swych stanowisk. Taki to był 
układ! Wzory żywcem przeniesione z rządów 
Jarosława Kaczyńskiego na poziom gminy. 
Niestety, pomimo kilkakrotnych sygnałów 
poseł Czesak nie zrobił nic, by zażegnać 
impas, który powstał w relacjach: koalicja 

– burmistrz. Nie reagował nawet wówczas, 
gdy przewodniczący RM – reprezentant PiS 
– konstruował niezgodne z prawem uchwały, 
w konsekwencji odrzucane przez... PiS-
owskiego wojewodę. Mimo to nie tracę nadziei, 
że w końcu Edward Czesak zrozumie, iż 
naszym obowiązkiem jest teraz ścisła współ-
praca na rzecz regionu i kraju, a nie walka na 
pomówienia, która prowadzi donikąd. 

Póki co zabiegi PiS i zapewne pana 
posła Czesaka doprowadziły do 
powołania „swojego” komisarza, ma-

jącego do czasu wyborów zarządzać gminą. 
Gdyby został nim od razu rekomendowany 
przeze mnie Sekretarz Gminy, Bogusław 
Babicz, zaoszczędzono by kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Co gorsza, na to stanowi-
sko został powołany młody człowiek, dla 
którego była to de facto pierwsza poważna 
praca. Ponadto 27-letni absolwent prawa 
Uniwersytetu Rzeszowskiego nie mógł być 
obiektywny, gdyż wcześniej związał się 
z biurem poselskim – nomen omen – posła 
Edwarda Czesaka.  
Stanisław Sułek stał się marionetko-
wym instrumentem w rękach ustępującej 
władzy, ale – jak się okazało – nie był to 
jedyny taki przypadek w Polsce. Podobne 
działania poczynili działacze PiS m.in. 
w Libiążu i w jednej z gmin województwa 
kujawsko-pomorskiego. Nic dziwnego, że 
po zaprzysiężeniu rządu premiera Donalda 
Tuska, do pierwszych jego decyzji należały 
odwołania tychże komisarzy i powołanie 
innych. W przypadku Brzeska został nim 
Bogusław Babicz, który dał mi się poznać 
jako solidny, uczciwy samorządowiec. Nie-
związany z żadną partią polityczną, mający 
poparcie dużej części Rady Miejskiej oraz 
wielu organizacji publicznych i środowisk 
opiniotwórczych, a także aktywnie udzie-
lający się w licznych przedsięwzięciach 
charytatywnych jest – według mnie – naj-
właściwszym kandydatem na Burmistrza 
Brzeska. Czy nim zostanie, 27 stycznia 
zadecydują Mieszkańcy, których zachęcam, 
by poszli na wybory.
Na koniec uwaga, którą kieruję do roz-
poczynających kampanię wyborczą od 
wygłaszania opinii, że jako samorządowiec 
wypaliłem się. Chciałbym im wszystkim 
życzyć, by sami tak „pięknie” się wypalali, 
wieńcząc karierę polityczną zdobyciem 
mandatu poselskiego. 

JAn MUSIAŁ 

Czyj 
układ?

Informuję, że moje biuro poselskie w Brze-
sku na Placu Kazimierza Wielkiego 8 
czynne jest codziennie w godzinach 9.00 
– 16.00, tel. 014 686 20 02. Dyżury pełnię 
w poniedziałki od 10.00 do 14.00.

Materiał prasowy Biura Posła Jana Musiała







Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Klientom składamy życzenia 
radości i ciepła przy wigilijnym stole
oraz szczęścia przez cały 2008 rok

Właściciele i Pracownicy
Marketu Budowlanego „Śnieżka”



Szanowni Państwo!
Wybór do Sejmu RP dotychczasowego Burmistrza Brzeska, 
Pana Jana Musiała, oznacza, iż wkrótce przed nami kolejna 
ważna decyzja. Od tego, kto obejmie obowiązki włodarza 
gminy, w decydującej mierze zależeć będzie przyszłość na-
szego miasta i dziewięciu sołectw.
Akces do startu w wyborach zgłasza kilku kandydatów, 
którzy otrzymali rekomendację ugrupowań partyjnych, 
pragnących na lokalny, samorządowy grunt przenieść 
pryncypia swej polityki, uprawianej na forum centralnym. 
Tymczasem, doświadczenia ostatnich lat dostarczają aż 
nadto przykładów, że ingerencja wielkiej polityki w sprawy 
lokalne zamiast oczekiwanego rozwoju przyniosła napięcia 
oraz niepotrzebne konflikty społeczne. Szczęśliwie, dzięki 
mądrości Mieszkańców Gminy i ustępującemu Burmistrzo-
wi, który jednoczył ludzi wokół dobrych inicjatyw, poważne 
wstrząsy omijały Naszą Małą Ojczyznę. Dlatego tak sku-
tecznie udało się w minionym dziesięcioleciu zmieniać jej 
oblicze. Ze wspólnych dokonań możemy dzisiaj być dumni, 
bo w istocie był to dla Gminy okres bardzo korzystny.
Moja osobista satysfakcja jest tym większa, bowiem pełniąc 
od siedmiu lat funkcję sekretarza Gminy, uczestniczyłem 
w realizacji większości projektów inwestycyjnych. Bardzo 
dobrze poznałem mechanizmy funkcjonowania Urzędu 
Miejskiego, brałem udział w konstruowaniu budżetu Gminy 
i przygotowywaniu wntiosków o środki unijne. Te realne 
sukcesy, a nie rekomendacja którejkolwiek partii, skłoniły 
mnie do ubiegania się o urząd Burmistrza Brzeska.
Na moją decyzję miało też wpływ poparcie, jakiego udzieliła 
mi znaczna część członków obecnej Rady Miejskiej, sołtysi 
i przewodniczący zarządów osiedli oraz przedstawiciele 
lokalnych organizacji pozarządowych i innych środowisk 
opiniotwórczych. Bardzo ważne było również wskazanie na 
moją kandydaturę ze strony posła Jana Musiała.
Wyznaję zasadę, że nie sztuką jest burzyć, lecz mieć realną 
wizję tworzenia. Wierzę, że nie jestem w takiej postawie 
odosobniony.

Bogusław Babicz

Jako burmistrz
w pierwszej kolejności będę zabiegał o:

* środki unijne na kolejne inwestycje
* nowe miejsca pracy w zakładach tworzonych
  w strefie przemysłowej w Jadownikach-Rędzinach
* rozbudowę sieci kanalizacyjnej
* zwiększenie liczby mieszkań komunalnych
* optymalną lokalizację i szybką realizację zjazdu
  z autostrady
* budowę centrum bibliotecznego z salą
  widowiskowo-kinową
* uzbrajanie terenów na Pomianowskim Stoku
  pod budownictwo mieszkaniowe
* rewitalizację brzeskiego rynku
* wsparcie dla organizacji współpracujących
  z młodzieżą
* zwiększenie bezpieczeństwa poprzez
  rozszerzenie systemu monitoringu
* budowę następnych hal sportowych
  w sołectwach
* termomodernizację placówek oświatowych
* budowę nowych dróg i chodników
* instalację oświetlenia ulicznego

Budować
na solidnych fundamentach
i dobrych doświadczeniach
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W omawianym okresie po akce-
sji do Unii Europejskiej w tu-
tejszym urzędzie realizowane 

były projekty z działania 1.2 SPO RZL, 
wspierające młodzież na rynku pracy, 
oraz z działania 1.3 SPO RZL dla osób 
bezrobotnych powyżej 25 roku życia, 
w tym długotrwale pozostających bez 
pracy lub zagrożonych bezrobociem 
długookresowym. Do marca 2006 roku 
zakończono realizację następujących 
projektów: „Integracja ludzi młodych 
z rynkiem pracy”, „Reintegracja osób 
długotrwale bezrobotnych z rynkiem 
pracy”, „BMW – Brzeska Młodzieży 
Wystartuj”, „Udany Powrót”. W ich 
ramach zaktywizowano 464 osoby 
bezrobotne, na co wydatkowano około 
1 776 000 zł. 

***
Od marca 2006 roku urząd przystąpił 
do realizacji dwuletnich projektów: 
„Start bez barier” (dla ludzi młodych 
do 25 roku życia) oraz „Od bierności 
do aktywności” (dla osób powyżej 25 
roku życia). Na ich realizację prze-
znaczono środki w wysokości około 
2 510 000 zł.
Dobiegający końca okres realizacji pro-
jektów pozwala na dokonanie bilansu 
podjętych działań. Do chwili obecnej 
łącznie zaktywizowano 508 beneficjen-
tów, w tym 276 osób do 25 roku życia, 
oraz wydatkowano 2 100 000 zł. 
Już na etapie przygotowania projek-
tu została opracowana szczegółowa 
ścieżka aktywizacji beneficjentów. 
Pierwszym etapem przystąpienia do 
projektu było określenie oczekiwań 
i predyspozycji zawodowych uczestni-
ków w ramach usługi poradnictwa za-
wodowego lub zajęć aktywizacyjnych. 
W dalszej kolejności udział w projek-
tach pozwolił uczestnikom na: nabycie 
umiejętności zawodowych w trakcie 
stażu lub przygotowania zawodowego 
(240 osób), uzyskanie kwalifikacji 

Szybkimi krokami nadchodzi koniec 2007 roku, okres podsumowania podjętych działań 
oraz planowania nowych inicjatyw. – Mijający rok ma szczególny charakter w działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, gdyż zbliża się koniec realizacji programów wdra-
żanych przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2004 
– 2006, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – mówi 
dyrektor urzędu Anna Szczepaniec.

Roczny bilans 
unijnych projektów

w trakcie szkoleń zawodowych (160 
osób), nabycie doświadczenia zawo-
dowego w ramach zatrudnienia sub-
sydiowanego (30 osób) oraz podjecie 
działalności gospodarczej (78 osób). 
Do istotnych rezultatów projektów 
należy również zaliczyć: podwyższenie 
zawodowych i osobistych aspiracji, 
podniesiony poziom samooceny uczest-
ników, nabycie umiejętności porusza-
nia się po rynku pracy (sporządzanie 
dokumentów aplikacyjnych, zasady 
autoprezentacji, prowadzenie rozmów 
z pracodawcami)

***
Realizacja projektów była możliwa 
dzięki działaniom i zaangażowaniu 
doświadczonego zespołu pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, 
którzy starają się dbać o terminowość 
prowadzonych działań, zgodność z har-
monogramem oraz jak najlepszą jakość 
świadczonych usług, co potwierdziły 
dotychczasowe kontrole Instytucji 
Wdrażającej oraz firm, które przepro-
wadziły audyty zewnętrzne. Szeroko 
prowadzona akcja promocyjna pro-
jektów, monitoring oraz badanie zado-
wolenia beneficjentów z otrzymanych 
form wsparcia pozwoliły na właściwą 
i skuteczną ich realizację.
Należy podkreślić, że wdrażanie pro-
jektów współfinansowanych z EFS 
wymaga dużej wiedzy merytorycznej 
i rozpoznania oczekiwań potencjalnych 
beneficjentów oraz potrzeb lokalnego 
rynku pracy. Odnotowywany od dłuż-
szego czasu systematyczny spadek 
liczby osób bezrobotnych pozostają-
cych w ewidencji urzędu nie wpływa 
na zmniejszenie podejmowanych 
działań, a wręcz odwrotnie, wymaga 
coraz większego nakładu pracy ze 
strony pracowników. Intensyfikacja 
wsparcia skierowanego na indywidu-
alne potrzeby i oczekiwania klientów 
powoduje konieczność posiadania 

przez pracowników specjalistycznej 
wiedzy dotyczącej różnorodnych me-
tod i technik pracy z klientem, który 
wymaga wsparcia w zakresie plano-
wania kariery zawodowej, jak również 
psychologicznego, łagodzącego skutki 
długotrwałego bezrobocia. Nie jest 
możliwa rutynowa i schematyczna 
praca, bowiem oferta urzędu musi 
być na tyle atrakcyjna, by zachęcić 
osoby mało aktywne, pozostające od 
dłuższego czasu poza rynkiem pracy 
do podjęcia działań w celu uzyskania 
zatrudnienia. Aby sprostać powyższym 
oczekiwaniom, wszyscy pracownicy 
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe 
oraz rozwijają umiejętności związane 
z właściwą obsługą klienta. Warto 
nadmienić, że pracownicy publicznych 
służb zatrudnienia w celu doskonale-
nia warsztatu pracy mają możliwość 
uczestniczenia w szkoleniach współfi-
nansowanych z EFS organizowanych 
przez inne instytucje.

***
Wykorzystując nabyte doświadczenie 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku 
przygotowuje się do aplikowania 
o środki w ramach nowego Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki                             
na lata 2007- 2013.

* Materiał przygotowany
przez Powiatowy Urząd Pracy

Dyr. Anna Szczepaniec 
przygotowuje się już

do zabiegania o środki
z unijnych programów 

na lata 2007- 2013
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Zamierzają pojechać w trasę koncertową, aby zebrać 
jak najwięcej pieniędzy na leczenie koleżanki. Zade-
klarowali także pomoc naszym pięcioraczkom.
W niedzielę, 25 listopada, w Kościele Św. Jakuba Apostoła 
i NMP Matki Kościoła w Brzesku odbył się koncert chary-
tatywny na rzecz chorej na raka Sylwii Brust. Lekarze 
wykryli u niej nowotwór kręgosłupa. Uczniowie z ZSP nr 
1 i 2 postanowili pomóc koleżance. 
W imprezie wzięło udział wielu ludzi, a sam występ został 
przyjęty entuzjastycznie. Zebrano 1244 zł oraz 25 euro, 
które przekazał anonimowo zakonnik. Na tym jednak nie 
koniec charytatywnej akcji. Młodzież, jaka przygotowa-
ła koncert, postanowiła odbyć małe tournee po diecezji 
tarnowskiej. Zebrane pieniądze przeznaczy na leczenie 
chorej Sylwii.
Ponadto zamierza pomóc brzeskim pięcioraczkom. Pierwsze 
dwa koncerty 15 i 23 listopada, cieszyły się sporym powodze-
niem. Chłopcy z „Zielonki” podjęli się przedstawienia kilku 
skeczy. Po nich wokalny występ dały dziewczęta z ZSP nr 
1 i nr 2. Zabrzmiały utwory z repertuaru Yugopolis, Grze-
gorza Turnaua, Maćka Silskiego, Marka Grechuty, Stana 
Borysa oraz zespołów Ira i Vaya Con Dios. Inspiratorką 
przedsięwzięcia była Anna Rudnik, której pomagały: 
Małgorzata Smoleń, Małgorzata Bielawska, Iwona 
Franczyk i Monika Klimczak. Natomiast salę na próby 
i występy oddał ks. Józef Mularz, proboszcz parafii Mi-
łosierdzia Bożego. 
Na koncerty przybyli uczniowie wraz z nauczycielami. Cały 
dochód ze sprzedaży biletów w cenie 3 zł zostanie przekaza-
ny rodzicom Emilki, Mai, Kamilki, Wiktorii i Karolka. 

Katarzyna GÓRKA

SZKOŁA PODSTAWOWA w Mo-
krzyskach współtworzy Małopolską 
Sieć Szkół Promujących Zdrowie. 
22 listopada dyr. placówki Alicja 
Pikulska odebrała w Tarnowie cer-
tyfikat potwierdzający to osiągnięcie. 
– Szkoła postanowiła włączyć się 
w realizację europejskiego projektu 
„Szkoła Promująca Zdrowie”, gdyż 
zapewnienie zdrowia dzieciom sta-
nowi podstawowe zadanie, przed 
którym stoją rodzice i nauczyciele 
– uzasadnia przystąpienie do akcji. 
– Edukacja zdrowotna jest podsta-
wowym prawem każdego człowieka 
– dodaje.
Od 2005 roku pedagodzy w Mokrzy-
skach starali się pracować w myśl 
zasady: „Nasza szkoła uczy, wycho-
wuje i dba o zdrowie”. Zastosowali 
programy profilaktyczne i inno-
wacyjne, organizowali konkursy, 
integracyjne imprezy, akcje charyta-
tywne, spotkania, zbiórkę surowców 
wtórnych, akcję „Szklanka mleka 
dla każdego ucznia” oraz bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych. (mr)

wiedzieli, o co dbać Zakończyła się szósta edycja konkursu „Brzesko – czysta gmina”, ale akcja ratowania 
kasztanowców trwa. Ona bowiem była istotnym elementem tegorocznych starań uczniów 
szkół podstawowych.

Adoptowali drzewa
W tym roku dzieci rywalizowały 

w selektywnej zbiórce surowców 
wtórnych. Zdobywcy pierwszego miej-
sca, wychowankowie SP w Jasieniu, 
pozyskali  w przeliczeniu na jednego 
ucznia 29,5 kg makulatury i 0,45 kg 
aluminiowych puszek. W placówce 
z Mokrzysk, która uplasowała się na 
drugiej lokacie, wynik prezentował się 
następująco: 7,2 kg papieru oraz 0,5 kg 
aluminiowego złomu. SP nr 3 w Brze-
sku zajęła trzecie miejsce, a dzieci 
zebrały średnio po 22 kg makulatury 
oraz 10 dkg puszek. Na wyróżnienia 
zasłużyły SP nr 2 w Brzesku i SP nr 2 
w Jadownikach. Nagrody – czeki po 
2,5 tys. zł,2 tys. zł i 1,5 tys. zł oraz upo-
minki – uczestnicy konkursu odebrali 
19 listopada w Urzędzie Miejskim.
Organizatorzy, pracownicy Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-

dowiska, podsumowując punkty, wzięli 
pod uwagę również udział uczniów 
w ratowaniu kasztanowców. Potrzebę 
wzięcia drzew pod opiekę wyjaśnił na-
uczycielom w grudniu zeszłego roku se-
kretarz Nadleśnictwa Brzesko Marek 
Barabasz. Potężnym roślinom grozi 
obumarcie, gdyż zaatakował je szkodnik 
szrotówek kasztanowcowiaczek. Już 
w środku lata liście kasztanowców za-
częły brązowieć i opadać. Najprostszym 
sposobem walki z zagrożeniem jest 
grabienie i palenie bądź zakopywanie 
listowia. Tą właśnie pracą oraz inwen-
taryzacją drzew zajęły się dzieci.
Akcja pokazała, że niemal wszystkie 
kasztanowce w gminie dotknęła plaga 
szkodników. Dlatego urzędnicy za-
mierzają we współpracy ze szkołami 
kontynuować przedsięwzięcie również 
w kolejnych latach.        (da)

z inicjatywy brzeskiej młodzieży!

nasza sprawa
Żyjemy w ciężkich czasach. Większość z nas, zaabsor-
bowanych codzienną gonitwą nie dostrzega poważnych 
problemów innych ludzi. Najzwyczajniej omijamy je, 
tłumacząc się: „To nie moja sprawa.” Dobrze jednak, że 
znieczulica nie objęła wszystkich. Są wśród nas tacy, 
którzy chcą bezinteresownie pomagać potrzebującym. 
Nie oglądają się na splendory i nie czekają, aż ktoś 
zwróci się do nich. Ważne że nie silą się na wyszukane 
formy, lecz przekazują to, co mają najpiękniejszego 
w sercach. Młodzi artyści zasługują na najwyższe słowa 
uznania za ujawnienie swoich nietuzinkowych talentów 
oraz za pokazanie, iż wokół nas są ludzie naprawdę 
potrzebujący pomocy.         (kag)
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Występami na scenie przy kościele Miłosierdzia Bożego licealiści 
pracowali na przyszłość pięcioraczków



�� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYgrudzień 2007 zagraniCa podgląda

Wzorce stanowiące część Zintegro-
wanego Programu Bezpieczeń-

stwa PG nr 2 zaczerpnęło z Holandii. 
Ich wdrażanie zaczęło się w 2004 
roku, a koordynacją procesu zajęli 
się Grzegorz Zelek, Aneta Witek 
i Urszula Białka. 
– Ten projekt ma mieć działanie profi-
laktyczno-naprawcze, a nie resocjaliza-
cyjne. Mamy pomagać w zapobieganiu 
niewłaściwym zachowaniom w szkole 
i poza szkołą – pedagog Zelek wy-
łuszczał przyjęte cele. – Wybudowany 
wiele lat temu budynek kryje sporo 
zakamarków, gdzie mogło dojść do 
przemocy – wyjaśniał, czym kierowali 
się nauczyciele, decydując o zmianach 
w zakresie infrastruktury. Postanowili 
o dodatkowym oświetleniu szkoły w no-
cy i wycięciu wokół niej zacieniających 
drzew i krzewów. 
Oprócz pedagogów i rodziców w akcję 
zaangażowali się również uczniowie. 
– Wyłoniliśmy kilka osób, które zostały 
przeszkolone w Krakowie, jak należy 
spełniać w środowisku funkcję lidera, 
który nie narzuca swojej woli, ale 
współpracuje z ludźmi – relacjonował 
kolejne pomysły. – To oni wybrali po 
cztery lub pięć osób z każdej klasy, 
przeszli z nimi do osobnego pomieszcze-
nia, gdzie poinstruowali, jak wypełnić 
ankietę, po czym sami ją analizowali. 
To zapewniło wiarygodność diagnozo-
wania – opisywał sposób na poznanie 
objawów przemocy w szkole.
Samorząd i sponsorzy (PZU „Życie”, 
Agencja Ochrony Osób i Mienia „Per- Niewiele szkół ma tak nowoczesne pracownie

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 przez pięć tygodni 
gościł 20 adeptów mechatroniki 
z Matejowic.

W swoim kraju zdobywali oni jedynie 
wiedzę teoretyczną i nie mieli możliwo-
ści jej praktycznego sprawdzenia. Od 
5 listopada korzystali z nowoczesnej 
pracowni mechatronicznej, jaką dyspo-
nuje szkoła przy ul. Piastowskiej.
Edukacyjny projekt sfinansował eu-
ropejski program wymiany młodzieży 
Leonardo da Vinci. Słowaccy pedago-
dzy mogli starać się o dotację dzięki 
listowi intencyjnemu, jaki otrzymali 
z brzeskiej placówki dysponującej no-
woczesną pracownią mechatroniczną. 
Grant na zakup stanowiącego jej wypo-
sażenie sprzętu pochodził z funduszu 
PHARE 2003. Autorką wniosku, który 
zwyciężył w unijnym konkursie, jest 
obecna koordynatorka międzynarodo-
wej wymiany Elżbieta Wojnowicz. 
Oprócz nauki zaproponowała ona sło-
wackim uczniom wycieczki po okolicy, 
zwiedzanie dużych zakładów prze-
mysłowych i spotkania z licealistami 
z ZSP nr 1. Zajęcia w szkole prowadził 
dla nich przez cztery godziny dziennie 
Krzysztof Serafin. 
Współpraca szkoły z Zielonki z part-
nerską placówką w Matejowicach 
rozpoczęła się w 2001 roku. – Opiera 
się na organizowaniu spotkań zawodo-
wych nauczycieli, wymianie doświad-
czeń, udziale w obchodach święta szko-
ły i Dnia Komisji Edukacji Narodowej 
oraz wspólnych zmaganiach sporto-
wych – wymienia doradca zawodowy 
Ela Wojnowicz.          (d)

Słowaccy
mechatronicy
na Zielonce

Brzesko znalazło się na trasie delegacji Komendy Głównej Policji w Pradze. 7 listopada 
trzech funkcjonariuszy z Czech zainteresowało się wdrażaniem programu „Bezpieczne 
Gimnazjum” w placówce nr 2 w Brzesku. Do 9 listopada odwiedzili jeszcze Kraków i Olkusz, 
gdzie poznali profilaktyczne rozwiązania, jakich nie stosuje się w ich kraju.

Nauczyciele szkolą policjantów
fekcja” oraz rodzice) przyłożyli się do 
kolejnych przedsięwzięć: budowy zatoki 
dla autobusów, nowych chodników, 
nocnej ochrony budynku i jego doświe-
tlenia. Kluczowy był jednak monitoring. 
Dzisiaj tworzy go 16 kamer. – Dostali-
śmy właśnie 7 tys. zł na rozbudowę sys-
temu. Gmina dołoży kolejne 5 tys. zł. 
Dzięki temu liczba kamer zwiększy 
się do ponad 20, a sprzęt wymienimy 
na kolorowy o większej rozdzielczości 
– dyr. Elżbieta Wójciak zwróciła uwa-
gę na rezultaty zastosowania kosztow-
nej inwestycji – mniejszą ilość bójek, 
likwidację palenia tytoniu w toaletach 
i „fali”. Szkoła przy wsparciu samorzą-
du zdecydowała się także na kosztowne 
rozwiązanie, jakim było opłacenie 
dodatkowych godzin pracy nauczycieli 
sprawujących dozór w czasie dojazdów 
uczniów do szkoły. – Dzieci inaczej re-
agują na upomnienia pedagoga, który 
może potem wyciągnąć konsekwencje 
w szkole – uzasadniła dyrektor. Inny 
oryginalny pomysł stanowiły spotkania 
z sędzią dla nieletnich tłumaczącym, 
za co odpowiada trzynastolatek. – To 
trening odpowiedzialności – ocenił 
ideę Grzegorz Zelek. – W tym roku 
przystąpimy do projektu związanego 
z alkoholem – przypomniał o dalszym 
ciągu starań.
Listopadowa konferencja nie była 
pierwszą z udziałem Czechów. W brze-
skim gimnazjum gościli już dwa 
lata temu. Pedagodzy swój pomysł 
rozpowszechniali również w powiecie 
wadowickim.      (iwd)
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Rozwiązania z Gimnazjum nr 2 czescy policjanci chcieliby wprowadzić w Pradze
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– To powrót do korzeni, gdzie 
spędziliśmy najlepsze lata 
– nie krył satysfakcji Jan 
Gawlik, pochodzący z Oko-
cimia dyplomata.
Dzieje organizacji zrzesza-
jącej pochodzących z okolic 
miasta m.in. naukowców, 
prawników, lekarzy i przed-
siębiorców sięgają 15 lipca 
1972 roku, kiedy to w Kra-
kowie zarejestrowało się 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzeskiej. Liczyło 77 
członków. Szybko zamarło. 
– W 1982 roku udało mi się 
reaktywować stowarzyszenie 
– wspomina obecny prezes 
zarządu Andrzej Małysa.
Nowy statut obowiązuje 
od 23 czerwca 1990 roku. 
– Chciałem nadać mu in-
dywidualne piętno. Stąd idea, by 
zmienić dokument i nazwę – wyja-
śnia. Zdaniem prezesa o częściowym 
przeobrażeniu charakteru dobitnie 
świadczy zapis „Towarzystwo w swej 
działalności kieruje się miłością Boga 
i Ojczyzny oraz honorem”.
Wśród zadań członkowie stawiają 
sobie gromadzenie i opracowywanie 
historycznych materiałów dokumen-
tujących dzieje ziemi brzeskiej, a więc 
oprócz obecnego powiatu, także oko-
lic Wojnicza, Zakliczyna, Zabawy 
i Radłowa. Do tej pory udostępnili 
mieszkańcom kopię przechowywa-
nego w archiwum lanckorońskim na 
Wawelu aktu erekcyjnego miasta. 
Popularyzowali twórczość Haliny 
Biernat i zainicjowali wydanie tomu 
„Malowanki”. – Już od lat 70. podno-

pojechali na ruś
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Porębie Spytkowskiej 
odwiedzili partnerską pla-
cówkę w Kamieniu Podol-
skim. Wyjazd trwający od 
22 do 29 października był 
możliwy dzięki grantowi 
z Polsko–Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności na realizację 
programu „Wakacje z języ-
kiem angielskim i nie tylko”. 
Szkołom dopomogła nidzicka 
Fundacja Rozwoju nida.

Na Ukrainę uczniowie z Poręby 
Spytkowskiej pojechali wraz 
z rówieśnikami z Nawojowej. 
Po angielsku opowiadali dzie-
ciom zza wschodniej granicy 
o Małopolsce. Obie strony spo-
tkania pokazały tradycyjne 
zabawy rodziców i dziadków 
oraz wystąpiły w mini-festiwa-
lu piosenki angielskiej. Polacy 
zadbali o występy folklorystycz-
ne, w czasie których wyróżnili 
się Mali Porębianie.
Wyprawa miała kilka celów: zacie-
śnienie partnerstwa z ukraińską 
szkołą, zaprezentowanie dzieciom 
kultury regionu oraz przypo-
mnienie historii Rusi Czerwonej 
stanowiącej niegdyś integralną 
część Polski. 44 uczniów z pol-
skich szkół zobaczyło: Chocim, 
Zbaraż, Krzemieniec, Wiśniowiec, 
Brody, Skałę Podolską, Trembow-
lę, Mikulińce, Olesko, a także 
Kamieniec Podolski z ruinami 
słynnej twierdzy, gdzie zakończył 
życie Michał Wołodyjowski, oraz 
malowniczy Diestr i Zbrucz. Wiel-
ką nowość stanowiła dla dzieci 
liturgia prawosławna w Ławrze 
Poczajowskiej. Na Cmentarzu 
Orląt młodzież złożyła wieniec 
i zapaliła znicze.
– Dla wielu uczniów wizyta 
u naszego wschodniego sąsiada 
była jedyną możliwością pozna-
nia tego pięknego kraju, jego 
unikalnej kultury, innych religii 
oraz „dotknięcia” wspólnej dla 
obu narodów, czasami bolesnej, 
ale wspaniałej historii – oceniają 
wyjazd nauczyciele z porębskiej 
szkoły. – Jesteśmy pewni, że na-
wiązana w tym roku współpraca 
z partnerami z Ukrainy będzie 
owocowała przez najbliższe lata.

(PT i MS)

Nie tylko Janusz Gawlik (na zdjęciu z prawej) żywo 
wspominał młodość w Brzesku

Carlsberg Polska SA to trzecia działająca w mieście firma, z którą nawiązało kontakt Brzeskie 
Towarzystwo Gryf. Poprzednie to Granit i Mark. 23 listopada działacze krakowskiego koła 
zwiedzili browar.

Związani z korzeniami

siliśmy potrzebę wydania monografii. 
Z naszej inicjatywy narodziły się Dni 
Ziemi Brzeskiej. Teraz leży nam na 
sercu utworzenie muzeum. Chcie-
libyśmy również wydawać Zeszyty 
Brzeskie – wylicza Andrzej Małysa. 
– Istotnym sukcesem jest powołanie 
krakowskiego koła – twierdzi. W Brze-
sku oprócz niego zarząd tworzą: Jan 
Opiła, Zuzanna Peters-Musiał, 
Wanda Messner, Janusz Przybyl-
ski, Marta Samborska-Wandzio 
i przewodniczący komisji rewizyjnej 
Edward Krężołek. Działacze angażu-
ją się w coroczną zbiórkę funduszy na 
odnowienie pomników na cmentarzu 
parafialnym. Od 1984 roku wydają 
własny biuletyn. Prowadzą popular-
nonaukowe prelekcje.

(D)

28 LISTOPADA minęła 100. rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Z tej 
okazji 29 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 odbył się spektakl 
upamiętniający sylwetkę artysty. Przygotowała go i zaprezentowała młodzież 
pod opieką Grażyny Wójcik oraz Reginy Łobody. Całość składała się z dwóch 
części. Pierwszą stanowił fragment „Wesela”. Szkolny zespół pieśni i tańca 
Małopolanie odegrał rolę gości tytułowego weseliska. Ciekawy, sielski klimat 
stworzyła oprawa muzyczna złożona z tradycyjnych, polskich pieśni ludowych. 
Drugi etap widowiska przybliżył sylwetkę Wyspiańskiego, historię jego życia oraz 
twórczości. Oprócz życiorysu zaprezentowano reprodukcje malarskie, również 
mniej znanych obrazów i witraży z dorobku artysty.   Piotr Gładysz

mistrzowskie widowisko
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Bronisław Batko wraz z żoną 
Władysławą wspominają, że 
o natarciu Niemców dowiedzieli 

się z radia. Ilość odbiorników nie była 
wtedy duża. Starszy pan zapamiętał, 
iż w jego rodzinnej wsi, Wokowicach 
mogły być najwyżej trzy. – Żołnierze 
szli i jechali dzisiejszą drogą nr 4. To 
był jeden długi ciąg ludzi, zwierząt 
i maszyn. Wieźli ze sobą armaty, 
działa, kuchnie, a wszystko to było 
transportowane wozami zaprzęgnię-
tymi do koni – relacjonuje, dodając, 
że auta stanowiły naówczas unikat. 
– I tak jechali, i jechali, i nikt im nie 
stawiał oporu, bo nasze wojska już 
wtedy uciekały na wschód. Wśród 
ludzi powszechnie panowała opinia, 
że Hitler idzie jak woda... 
– W nasze rejony najpierw przyjecha-
ło frontowe wojsko – wspomina dawny 
sąsiad Bronisława Batki. – Byli to 
naprawdę dobrzy, poczciwi ludzie. Na-
stępnie przybyli funkcjonariusze SS.
Formacja miała swój oddział w Suf-
czynie. Zajmowała budynek po przed-
wojennym właścicielu młyna. Funk-
cjonariusze wyszukiwali młodych 
ludzi, którzy trafiali na roboty do 
Niemiec. 
– Także sołtysi wyznaczali osoby do 
pracy – podkreśla Józefa Pasierb z do-
mu Wąsik. W chwili rozpoczęcia wojny 
mieszkała w Mokrzyskach i miała 
zaledwie 16 lat. – Mnie zwerbowali do 
pracy przy okopach. Wywieźli razem 
z kilkoma koleżankami do Kobyla. 
Noce spędzałyśmy w prowizorycznych 
barakach. Sypiałyśmy na deskach 
wyścielonych słomą. Oj, ciężko było, 
dlatego postanowiłyśmy uciekać! 
Pomógł nam jeden z mieszkańców 
pobliskiej wsi. Przechował nas przez 
dzień, a w nocy przez las udałyśmy 
się w kierunku rodzinnych stron. Gdy 
dotarłyśmy do domów o pierwszej 
w nocy, byłyśmy wycieńczone. Całe 
nogi miałam we krwi.

zawiedziona nadzieja 
– We wsi panował wielki strach. Do 
piątej rano obowiązywała godzina 
policyjna. W nocy nie wolno było 
nawet świecić lampą naftową. Lu-
dzie gadali, że z góry przyleci Iwan 
– tak mówili na Rosjan – i zacznie 
ostrzeliwać oświetlone domy. Okna 
musiały być szczelnie zasłonięte. 
Nie można było kupić ubrań, a buty 
były tylko drewniane. Wydano też 
zakaz zabijania świnek. Posiadanie 
żarna również zostało zabronione. 
Kazano odtransportować kamienie 
do mielenia do sołtysów. W sklepach 
brakowało cukru, więc zastępowano 

Powszechny stał się u Polaków „rytuał” narzekania. Zapominają jednak o tym, że żyją 
w wolnym kraju, gdzie nie cierpią głodu. Dlatego po 68 latach warto sięgnąć do opowieści 
ludzi, którym w codzienności przyszło borykać się ze skutkami wojny.

Skórki z chleba
go sacharyną w postaci kostek bądź 
tabletek. Obowiązkowe za to były 
kontyngenty żywnościowe z mleka 
i jaj. Za zboże i mięso Niemcy dawali 
punkty, które wymieniali na wódkę. 
To było zamierzone działanie, aby 
rozpijać naród polski... – komentuje 
pani Władysława.
– W Wokowicach stały dwa domy ży-
dowskie. Jeden z właścicieli nazywał 
się Juma. Drugie gospodarstwo nale-
żało do Szymków. Mieli młodego syna, 
który z wielkiej rozpaczy i strachu 
codziennie chodził za stodołę i patrzył 
z nadzieją na wschód: kiedy to Rosja-
nie nadejdą z pomocą? Nie było mu 
jednak dane dożyć.... – wspomina ze 
łzami w oczach.

zraniona matka boska
– Po powrocie do domu nieraz byłam 
świadkiem brutalnych scen. Pamiętam 
dobrze, jak żołnierze niemieccy ścigali 
Mariana Gładkiego. Mógł należeć do 
AK – zastanawia się Józefa Pasierb. 
– Tylko dzięki Bogu i wrodzonej zwin-
ności udało mu się wyrwać śmierci. 
Jego siostra do końca wojny ukrywała 
go na strychu w ścianie – wspomina. 
– Większość zajęć, nawet domowych 
wykonywało się w największej ta-
jemnicy, także przed sąsiadami... 
Każdy bał się o życie. A że panowała 
dokuczliwa bieda, to wszyscy radzili 
sobie, jak tylko mogli. Przykładem 
może być moja świętej pamięci mama, 
która przędła nam pończochy z lnu 
hodowanego w ogrodzie.
W tragicznej sytuacji znalazł się też 
Jan Bieniek, ówczesny sołtys Wokowic, 
który „wygadywał” na hitlerowców. Po 
zatrzymaniu został przewieziony do 
Tarnowa, a potem trafił do Oświęci-
mia. W czasie transportu pociągiem 
do miejsca śmierci wyrzucił w rodzin-
nych stronach kartkę. Pisał, że jest 
tak głodny, iż zjadłby z chęcią „tych 
powycinanych skórek, które na stole 
pozostawały z chleba, a czekały na nie 
już tylko zwierzęta.” 
– W Biadolinach koło torów kolejo-
wych, na sośnie wisiał obrazek Matki 
Boskiej. Jechał Niemiec i z pychy 
i dumy nawet tego świętego obrazka 
nie pozostawił w spokoju – pomimo 

upływu lat Bronisław Batko opowia-
da z oburzeniem. – Strzelił do niego. 
To taka rozrywka dla wojskowych 
– strzelali do wszystkiego. Nawet 
taką kobietę, co pracowała na roli, 
w ten sposób zabili. Dokładnie już 
nie pamiętam, ale chyba w brzuch 
dostała... – oznajmia i szybko wraca 
do porzuconego tematu. – Oj, długo ten 
obrazek pozostał taki uszkodzony na 
tym drzewie. A do nas dotarła informa-
cja, że temu żołnierzowi po przyjeździe 
do Krakowa nogi ucięło! Czyli czasem 
jakaś sprawiedliwość dla tych łotrów 
była... – komentuje.

strach przed czerwonoarmiejcami
– Rosjanie bynajmniej nie zachowywa-
li się lepiej od Niemców. Ich postawę 
można było przyrównać do zachowania 
rozgniewanego bydła – wspomina 
senior rodu. – Latali tylko za mło-
dymi dziewczętami. Z tego powodu 
musiały się one ukrywać w stodołach 
i w brodłach. 
Jego żona dodaje: – Podczas lutowej 
ucieczki Germany zniszczyli most na 
Uszwicy. Gdy Rosjanie wkroczyli, cho-
dzili po pobliskich domach, czasami aż 
do Szczurowej, i zabierali zdolnych do 
pracy ludzi. I tak było z dnia na dzień, 
aż most został wywindowany do góry. 
W miejscu robót nawet jeden Rosjanin 
zginął. Prawdopodobnie przygniotła 
go belka. Miejscowy stolarz zrobił mu 
trumnę. Pochowali go na skwerku, 
w pobliżu miejsca wypadku. Dopie-
ro po wojnie przyjechała po zwłoki 
jego familia i zabrała je w rodzinne 
strony... – starsza kobieta kończy 
następny watek.
Zdarzały się jednak i zabawne hi-
storie… Podobno na początku wojny 
przez wieś miał przejeżdżać polski 
żołnierz na koniu. Gdy z oddali 
zobaczyła go starsza wieśniaczka, 
wybiegła na szosę, upadła na kolana 
i zaczęła krzyczeć: „Panie, panie, 
poddaję się!”

Aleksandra BATKO

*Autorka jest uczennicą klasy dzienni-
karskiej w Liceum Ogólnokształcącym.
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Dziś korkowej tafli z przyszpilo-
nymi kartkami nikt nie traktuje 
jako ważnego źródła wiadomo-

ści. Obieg wiedzy o wydarzeniach jest 
wolny. Za rozpowszechnianie informacji 
o jakiejkolwiek, niezależnej od władz 
organizacji nie grozi kara i nikogo nie 
sadza się do więzienia za przypominanie 
o pakcie Ribbentrop-Mołotow. W 1980 
roku był to jednak akt odwagi.

kurierek bb
We wrześniu 1981 roku na pl. Kazimie-
rza Wielkiego pojawiło się ok.10 tys. 
ludzi, by udowodnić, że wiedza o za-
jęciu wschodniej polski przez Armię 
Czerwoną 42 lata wcześniej nie jest 
tajna. – Po mszy, którą odprawił ks. 
bp Jerzy Ablewicz, powiedziałem ze-
branym, że w Brzesku powstała filia 
bocheńskiej delegatury „Solidarności”, 
jej lokal mieścił się będzie w budyn-
ku urzędu gminnego, a dodatkowo 
związek postawi tablicę informacyjną 
– przypomina przewodniczący związku 
na Bochnię i Brzesko.
Starał się dostarczać wiedzę w różnej 
formie. 18 września oficer bezpieki 
wysłał do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych w Warszawie teleks na 
temat przebiegu organizowanej przez 
Zbigniewa Dulembę imprezy patrio-
tycznej w Bochni: W czasie uroczysto-
ści działacze „Solidarności” rozdawali 
zebranym bezpłatnie czasopismo „Ku-
rierek B.B Nr 1 wydanie specjalne 
17 września 1981 r.” (…) Głównym 
tematem tego czasopisma jest artykuł 
redakcyjny pt. „Kazali zapomnieć z roz-
działami Czwarty rozbiór Polski i agre-
sja”. Artykuł ten w treści nawiązuje do 
daty 17 września 1939 r., jest wybitnie 
antyradziecki, nawiązuje do wydarzeń 
katyńskich, a jego redaktorem jest ob. 
KURNIK Stanisław.
Po tak szczegółowej relacji na temat dru-
goobiegowej gazety funkcjonariusz dodał 
adnotację o represjach: Zebrane materia-
ły w tej sprawie zostaną przekazane do 
Prokuratury Rejonowej, celem wszczęcia 
postępowania przygotowawczego.

(fot. „tablica”; fot. K. Gaweł
podpis:

Aby zdobyć ludzi dla idei wolności w czasach PRL-u, należało zmusić ich do myślenia 
i otworzyć oczy na kłamstwa i fakty przemilczane przez totalitarną władzę. – Uważałem, 
że jestem zobowiązany do tego, żeby Brzesko było dobrze informowane – Zbigniew 
Dulemba wyjaśnia genezę postawienia tablicy, na której jako szef bocheńsko-brzeskiej 
delegatury „Solidarności” wywieszał alarmujące teksty.

Cena prawdy
W PRL-u niezależne myślenie i publi-
kowanie niezmanipulowanych infor-
macji było ciężkim grzechem…

korona kłuła w oczy
Urzędnicy wskazali miejsce pod 
Ogródkiem Jordanowskim. Było 
wygodne, ponieważ zacienione, więc 
tablicę informacyjną usłużni władzom 
ludzie łatwo mogliby zniszczyć, uni-
kając świadków. – Nie zgodziłem się. 
Zaproponowałem miejsce przy urzę-
dzie, bo wiedziałem, że się nie zgodzą. 
W tej sytuacji łatwiej było władzom 
przełknąć pomysł o usytuowaniu 
konstrukcji pod kościołem. A na tej 
lokalizacji najbardziej nam zależało 
– podkreśla związkowiec Dulemba.
Ostatecznie we wrześniu tablica stanę-
ła zwrócona nieco ku kościelnym scho-
dom, przy ul. Głowackiego, w odległości 
ok. 4 m od jezdni. Była doskonale wi-
doczna dla kierowców nadjeżdżających 
od Nowego Sącza i Tarnowa.
Zarząd Regionu Małopolska zgodził 
się sfinansować informacyjną witrynę. 
Gotowość do wydatków okazała się 
jednak niepotrzebna. Sprawę przejęli 
Adam Zydroń i Janina Surowiecka 
z PeBeRolu. Zakład wykonał i zamon-
tował lekką, metalową konstrukcję.
– Sam projekt powstał w ciągu godziny. 
Sam go zrobiłem, a potem wykonałem 
części plastyczne – wylicza szczegóły 
Wiesław Michałek, ówczesny pra-
cownik Przedsiębiorstwa Budownic-
twa Rolniczego. Popołudniami, po pra-
cy, w kuźni artystycznej Krzysztofa 
Wróbla w Wojniczu wykuwał miedzia-
ny, dwustronny napis „NSZZ Solidar-
ność Małopolska” oraz orła w koronie. 
– Wzorowałem się na orle z gdańskiego 
ratusza – wspomina. Celowo sięgnął do 
wzorca z Wybrzeża, gdzie 16 grudnia 
1970 roku władza otworzyła ogień do 
własnych obywateli.
– Chodziło nam o podkreślenie części 
informacyjnej oraz elementów sym-
bolicznych – dodaje architekt. – Wy-
chodziliśmy z założenia, że to będzie 
tablica, a nie pomnik.

Mimo to sięgające 2,6 m w górę czarne 
profile ozdobione miedzianym orłem 
i zamocowanymi w dwóch rzędach lite-
rami kłuły w oczy. Królewskie insygnia 
orła Zbigniew Dulemba nie raz musiał 
prostować, gdyż nieznany sprawca 
usiłował je wyłamać. Także szkło za-
montowane z jednej strony korkowej 
tablicy długo nie wytrzymało.

na czym polega samorządność?
W epoce bez Internetu i niezależnych 
mediów Polacy nie rozumieli podsta-
wowych pojęć. – Zorganizowaliśmy 
w sali urzędu spotkanie z Tadeuszem 
Syryjczykiem. Wygłosił wykład na 
temat samorządu. Wtedy liczyliśmy 
na to, że uda się nakłonić władze 
przynajmniej do częściowo wolnych 
wyborów do samorządu – Zbigniew 
Dulemba przypomina działania pomy-
ślane według strategii cierpliwej kropli 
drążącej skałę.
– Ludzie nie wiedzieli, na czym polega 
samorządność – tłumaczy. – Dostałem 
telefon od człowieka, który w zakładzie 
chciał wywiesić informację „Solidarno-
ści”, a dyrektor nie pozwolił mu na to. 
Przyjechałem do niego i zapytałem: 
„Czy ty wiesz, co to znaczy NSZZ?” 
– przywołuje zadane przed laty py-
tanie. – Niezależność polega na tym, 
że nie pytasz, gdzie masz wieszać 
informacje i kiedy zrobić zebranie. To 
zależy od ciebie.
Streszczenie wykładu Syryjczyka 
wywiesił na tablicy. Jednak jak wiele 
uchwał związkowych, decyzji o gotowo-
ści do strajku i wstrząsające zdjęcie po-

O tym, jak ciężko było wywalczyć w PRL-u 
tablicę z niezależnymi informacjami, niewielu 
już pamięta. Wywieziona przez zomowców 
metalowa konstrukcja dała początek obecne-
mu pomnikowi
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bitego związkowca z Bydgoszczy Jana 
Rulewskiego zostało zerwane. Komuś 
zależało, żeby Brzesko nie wiedziało…

pocięli i wywieźli
Jadąc z brzeskiej filii do delegatury 
w Bochni, Zbigniew Dulemba na 
tablicy „Solidarności” wieszał afisze. 
Gdy wracał, już ich nie było. – Kiedyś 
wywiesiłem więc kartkę z napisem: 
„Prawda cię w oczy kole, więc zrywasz 
plakaty matole” – związkowiec przypo-
mina absurd czasów pogardy.
Żywot przekaźnika informacji pod 
kościołem św. Jakuba nie był długi. Po 
trzech miesiącach nastał stan wojen-
ny. Zgodnie z ówczesnymi przepisami 
wszelka symbolika związku miała 
zniknąć. – Tymczasem nie zwrócił na 
nią uwagi żaden z brzeskich wojsko-
wych – po latach w rozmowie z repor-
terem BIM-u wspominał były naczel-
nik gminy Jerzy Skórnóg. – Awan-
turę urządził mi dopiero mundurowy 
z Bochni, który tędy przejeżdżał. Kazał 
połączyć się z dyrektorem Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i wydał polecenie usunięcia 
tablicy. Potem ona znikła…
Jednak to nie pracownicy jawnej in-
stytucji zlikwidowali symbol wolnej 
wymiany informacji. Jeszcze w tym 
samym miesiącu, wieczorem metalowe 
profile pocięli i wywieźli funkcjonariu-
sze ZOMO. Do dziś nie wiadomo, gdzie 
pozbyli się ładunku.

sztafeta pokoleń
Dopiero w latach 90. pojawiła się nowa 
tablica, cofnięta nieco dalej od ulicy. 
Tworząc ten obiekt, Wiesław Michałek 
nie posługiwał się starymi szkicami. 
– Nie zatrzymałem ich. W stanie 
wojennym byłoby to niebezpieczne 
– wyjaśnia.
We wrześniu 2005 roku działacze 
związkowi i wyłonieni w wolnych już 
wyborach samorządowcy wmurowali 
akt erekcyjny pod nowy, trwały obiekt 
z cegły. Autorem projektu pomnika był 
Bartłomiej Michałek, syn architekta 
pierwszej tablicy.
Monument nie pełni już swojej dawnej 
roli. Wolność jest dla Polaków oczy-
wistością, a nie wartością, na jaką 
w trudnych czasach zdobyć się mogli 
jedynie najodważniejsi. Tylko oni bo-
wiem znali cenę prawdy.

Iwona DOJKA

* W tekście wykorzystałam materiały z tecz-
ki opatrzonej sygnaturą IPN Kr 049/54 t.1 
z archiwum IPN w Wieliczce.

Nie tak dawno w mo-
wie polskich polityków 
pojawiło się słowo „oli-
garcha” jako pogardliwe 
określenie wpływowych 
przedsiębiorców. Ustę-
pujący premier jednej 
ze służb specjalnych 
nadał rozporządzeniem 
możliwość niemal nie-
ograniczonego zbierania 
informacji o Polakach. 
Gdzie znajduje się ta 
cienka granica, po której przekrocze-
niu demokratyczne państwo zamienia 
się w kraj specsłużb?
– Problem polega na tym, że w Rosji 
władza służb specjalnych jest totalna. 
Mówimy nie o małych nadużyciach, ale 
o całkowitej ich kontroli nad życiem 
politycznym. Natomiast w Polsce to 
premier nadał tajnym służbom upraw-
nienie, aby coś mogły zrobić. One same 
nie ustanowiły takich kompetencji. 
Na tym polega różnica. W Rosji to nie 
prezydent wydaje polecenia, ale służ-
by decyzje podejmują samodzielnie. 
Poza tym to one właśnie mają wpływ 
na to, kto będzie prezydentem, a kto 
premierem.

W świetle tych wyjaśnień jeszcze 
bardziej zrozumiała staje się teza, że 
demokratyczne mechanizmy zapewnia-
ją państwu niezależność oraz gwa-
rantują, że tajne służby nie zagarną 
w nim władzy.
– Jednak w Rosji nie ma demokra-
tycznych instytucji, a służby specjal-
ne działają przeciw nim. Bolszewicy 
powołali służby w 1918 roku właśnie 
do walki z demokratycznymi partiami 
burżuazji. To zadanie służby realizują 
nadal. Oczekiwanie od nich, że staną 
się narzędziem obrony demokracji jest 
niedorzeczne. Przecież zawsze dekla-
rowały wrogość wobec demokracji, co 
uważano za rzecz normalną. Nawet gdy 

n

n

Rosja zniszczyła wolność słowa. Zdaniem 
Jurij Felsztińskiego (na zdjęciu), rosyjskiego 
dziennikarza i historyka, współpracownika 

nieżyjącego już Aleksandra Litwinienki, 
służby specjalne zlikwidowały demokrację, 

depcząc niezależną informację.

Kontrola 
totalna

w Rosji istniał już rząd demokratyczny, 
specsłużby pracowały i otwarcie głosiły 
swoją wrogość wobec niego. Zamiast je 
rozwiązać, funkcjonariuszom podnie-
siono pensje, by im też „dobrze się żyło 
w demokratycznym społeczeństwie”! To 
służby „pożarły” demokratyczne społe-
czeństwo. W tym celu zorganizowały 
pierwszą i drugą wojnę czeczeńską oraz 
ustanowiły w państwie „swojego” pre-
zydenta. Można powiedzieć, że „zjadły” 
demokrację…

W takim razie służby zlikwidowały 
również wolność słowa…
– Oczywiście! To stało się w pierwszej 
kolejności. Przecież gdyby wolność 
słowa obowiązywała, można byłoby 

otwarcie mówić o tym, że 
służby specjalne niszczą 
demokrację.

Jaka jest więc świa-
domość samych Rosjan 
na temat tego, co robią 
tajne służby?
– To trudne pytanie, 
ponieważ nie istnieje 
wolność słowa, a dostęp-
ne informacje są ograni-
czone i zniekształcone. 
Co prawda w Związku 
Radzieckim również nie 

było wolności słowa, ale wtedy ludzie, 
którzy nie zarabiali dużo, nie mieli nic 
do stracenia. Przecież do więzień już 
nie wtrącano i prawie nikogo nie zwal-
niano z pracy. Jeśli władza radziecka 
nie podobała się, to obywatele mówili 
o tym. Natomiast obecnie dziennikarz, 
który pisze artykuły lub występuje 
w telewizji, zarabia bardzo dużo. Ma 
świadomość tego, że jeśli powie lub 
napisze to, co naprawdę myśli, straci 
stanowisko i wysoką pensję.
Druga sprawa wiąże się z panującym 
w Związku Radzieckim naiwnym ma-
rzeniem, iż gdy zniknie partia komu-
nistyczna, życie stanie się szczęśliwe. 
Jednak kiedy to faktycznie nastąpiło, 
życie okazało się trudne i dla wielu 
nieszczęśliwe. O ile w sierpniu 1991 
roku wszyscy wyszli na ulice, żeby 
obalić partię komunistyczną i stworzyć 
demokratyczne państwo, to teraz ci 
sami ludzie nie wiedzą, jak tworzyć i co 
budować. Hasło „Precz z Putinem” jest 
dobre, ale co dalej? Okrzyk „Niech żyje 
demokracja!” zadziałał w 1991 roku, 
ale obecnie już nie…

Rozmawiała Iwona DOJKA

* Fragment przeprowadzonej 26 paź-
dziernika w Europejskiej Szkole Wyższej 
w Krakowie rozmowy drukujemy dzięki 

uprzejmości portalu www.gloria24.pl
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Odwiedza Brzesko, bo tu skończył 
liceum w starym pałacu pana 
barona. Z upodobaniem cofa 

się do czasów dzieciństwa, by historię 
zacząć od matki. Ta dobrze wychowana 
panna wyjechała z domu do tętniącej 
życiem Warszawy. Jej kolejny krok był 
niemniej ryzykowny. – Nic nie mówiąc 
nikomu, pojechała do Wilna. Wzięła 
cywilny ślub z myślą o powrocie do 
stolicy – z błyskiem w oku wspomina 
jej fantazję prof. Ostrowski. Wojna 
zabrała tej niezwykłej kobiecie wielką 
miłość. – W 1939 roku dowiedziała się, 
że mąż zginął – dorzuca jej syn.
W środku wojennej zawieruchy trafiła 
z powrotem do Warszawy, gdzie asysto-
wała prof. Alfredowi Meissnerowi, 
absolwentowi niemieckich uczelni, 
znanemu w Polsce stomatologowi, 
który w 1921 roku założył pierwszą 
klinikę chirurgii dentystycznej w War-
szawie. Z tego związku w 1940 roku 
w Przemyślu urodził się syn, obecny 
profesor biochemii żywienia. 
Końcowy okres okupacji wraz z kilko-
ma warszawskimi rodzinami zachowu-
jąca nazwisko pierwszego męża pani 
Ostrowska spędziła w Porębie Radlnej 
pod Tarnowem, na plebanii ks. Walen-
tego Mroza, ułana z I wojny świato-
wej. – Ojciec, który całą wojnę prowa-
dził szpital w Warszawie, postanowił 
przenieść swoją klinikę i przetrwać 
nowy ustrój spokojnie, wraz z rodziną 
w Łodzi – wspomina syn znanego, 
przedwojennego dentysty.
Nie było łatwo. Rodzice przydali 
swojemu potomkowi nazwisko matki 
z pierwszego małżeństwa. Chłopiec 
z austriackim nazwiskiem w doku-
mentach mógł mieć jedynie kłopoty 
w czasie, kiedy władza w każdym 
obywatelu dopatrywała się wroga 
i z upodobaniem organizowała pokazo-
we procesy z wyrokami śmierci.
– Tam chodziłem do szkoły. Na pół 
roku rodzice wysłali mnie do in-
ternatu w klasztorze Salezjanów 
w Lutomiersku koło Lodzi. To miało 
mnie uspokoić i nauczyć dyscypliny 

Zanim pokazał się jako znany na świecie biochemik, HENRyK OSTROWSKI eksperymentował 
z miniwybuchami w brzeskim liceum, pilnował wagi w czasie „kampanii buraczanej” i jako 
księgowy rachował na liczydle.

Niespokojny duch
 zawsze w drodze

na co dzień – bioche-
mik z fantazją snu-
je opowieść o Łodzi. 
– Szkoła była odda-
lona o pół kilometra, 
a po drodze czyhało 
wiele pokus…
Po sześciu miesiącach 
niesforny chłopiec 
wrócił pod oko zapra-
cowanych rodziców. 
Z zapałem podglądał 
operacje plastyczne 
i resekcje. A w cza-
sie studenckiej sesji 
z upodobaniem pod-
bijał sterty indeksów 
pieczątką z ojcow-
skim nazwiskiem. 
– Oczywiście, poma-
gałem „bezinteresow-
nie” za czekoladę lub 
chałwę, która rekom-
pensowała moje pra-
cochłonne zaangażo-
wanie w akademicki 
świat – zaznacza 
z uśmiechem.

akcent postępu
Prof. Meissner poświęcał się pracy 
i zaniedbał własne zdrowie. Gdy 
zmarł w 1952 roku, jego żona i syn 
znów skorzystali z gościnnych progów 
ks. Mroza. Ich łódzkie mieszkanie 
zajęły bowiem rodziny pracowników 
bezpieczeństwa. – Straciliśmy dom 
i wszystko, co się w nim znajdowało. 
Z dwoma walizkami zawitaliśmy 
w Tymowej – przypomina Henryk 
Ostrowski.
We wsi skończył siódmą klasę. – Potem 
znalazłem się w pałacu. Tutaj nauczy-
ciele mieli mnie na oku… – uśmiecha 
się. – Jednak od dyscypliny dało się od-
skoczyć. Zresztą kłamałbym twierdząc, 
że w tak pięknym, parkowym otocze-
niu pierwszą sprawą była nauka.
Dzisiejszy naukowiec miał swój udział 
w „wybuchowych” eksperymentach ko-
legi, Jana Gawlika. Swoboda młodych 

rozwijała się na marginesie reżimowej 
rzeczywistości. – Istniało ciche porozu-
mienie między nami a nauczycielami. 
Trzeba było – nieśliśmy, ale kiedy się 
dało, wysuwaliśmy się z szeregów 
– komentuje pierwszomajowe pochody 
ze szturmówkami. – Nauczyciel rosyj-
skiego, Lubarski, był sekretarzem par-
tii. To ostry i nieprzyjemny człowiek.
Jak wielu uczniów, także Henryk 
Ostrowski z lubością wkroczył w świat 
teatru, jeden z niewielu obszarów 
wolności, który uwiódł i stalinow-

skiego pedagoga. – Zaśpiewaliśmy 
po rosyjsku, zatańczyliśmy „kozaka” 
i rusycysta był zadowolony, a wszyscy 
wokół przez pewien czas mieli święty 
spokój – wspomina były licealista.
W 1956 roku kraty zaczęły trzeszczeć. 
– Ksiądz Pękała był pomysłodaw-
cą pierwszych jasełek – zaznacza. 
– Prowadziłem pasterzy do szopy 
jako śpiewający Banek – relacjonuje. 
– Mieliśmy też Matkę Boską, która 
nie była blondynką. Mimo to wyglą-
dała bosko!
Uczeń Ostrowski urósł do rangi pomoc-
nika srogiego profesora Złonkiewicza. 
Matematyk i fizyk okazał się zapa-
lonym pszczelarzem i na pałacowym 
dachu ustawił kilka uli. Starsze klasy 
zapraszał na astronomię. – Pamiętam, 
że przygotowywałem sprzęt do obser-
wacji zaćmienia słońca. Ustawiłem 
teleskopy i zacząłem celować w słoń-
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ce. W tym momencie oberwałem po 
głowie. „Chcesz oślepnąć!” – ryknął 
nauczyciel.
Matura? – To było przeżycie! – pro-
fesor biochemii przywołuje emocje 
sprzed lat. – Dwa tygodnie wcześniej 
zabrałem się do pracy i codziennie 
parzyłem termos kawy – wspomina 
nocne „czuwania” nad książkami. 
– Dzięki opatrzności przeszedłem eg-
zaminy. Tylko z pytaniem z polskiego 
nie mogłem sobie poradzić – podkreśla, 
przytaczając je i ukazując ślad, jaki na 
edukacji wycisnęła „robotniczo-chłop-
ska” ideologia. – Jaki akcent postępu 
znajduje się w ostatniej scenie „Krako-
wiaków i Górali” Bogusławskiego?
Lektury nie przeczytał do dziś.

początki w burakach
– Zdawałem na stomatologię. Chcia-
łem kontynuować rodowe tradycje 
– przypomina ojca, którego stracił, gdy 
miał 12 lat. – Z pisemnego egzaminu 
z fizyki dostałem pięć, z ustnej chemii 
tylko cztery… – przywołuje przyczynę 
niepowodzenia.
Do Tymowej zawitał wuj z wrocław-
skiego. Zabrał siostrzeńca do Góry Ślą-
skiej. – Zacząłem karierę od kampanii 
buraczanej. Zostałem pomocnikiem 
wagowego. Miałem oceniać stopień 
zanieczyszczenia i pomagać – wymie-
nia obowiązki. 
Przyszły znawca chemii żywienia bu-
dził się co dzień o czwartej rano i wą-
skotorówką dojeżdżał do pracy. – Tam 
nauczyłem się, że trzeba mieć kurtkę 
z szerokimi kieszeniami – wskazuje na 
realia kraju realnego socjalizmu.
Po trzech miesiącach trafił do młyna. 
Siedział w tylnej części pomieszcze-
nia za plecami 17 kobiet. – Zostałem 
księgowym materiałowym i dostałem 
liczydło – podsumowuje z humorem. 
– W 1958 roku pojechałem do Krakowa 
starać się o przyjęcie na studia.
Tym razem zmienił preferencje i za 
radą ks. Mroza wybrał ówczesną Wyż-
szą Szkołę Rolniczą. – Przynajmniej 
do wojska cię nie wezmą – osądził 
kapłan. Zaś jego podopieczny po cichu 
zaplanował, iż po roku spróbuje znów 
zawalczyć o stomatologię.

kamienie na radomskiej ulicy
– To było coś nowego! – dziś prof. 
Ostrowski ocenia magisterium z hi-
gieny środowiska, które ostatecznie 
odwróciło jego zainteresowania od me-
dycyny zębów. W rejonie Raby Wyżnej, 
Krakowa i w Bieszczadach badał stę-
żenie dwutlenku węgla, siarkowodoru 
i azotanów. – Pojawiały się pierwsze 
głosy o zatruwaniu środowiska, ale 

partia nie pozwalała o tym mówić 
– relacjonuje postawę władz PRL, 
które postawiły na uprzemysłowienie 
i rolniczą Nową Hutę z zapałem prze-
rabiały na kombinat.
Henryk Ostrowski, tak jak jego szkol-
ny kolega Jan Gawlik, postanowił 
„bawić się w naukę”. – On się zajmował 
chemią, a ja biochemią, zoologią i ży-
wieniem – stwierdza. Obaj otrzymali 
zatrudnienie w tym samym Instytucie 
Zootechniki. Promotorem Ostrowskie-
go został prof. Rajmund Ryś, który za-
proponował doktorantowi badania nad 
karmieniem zwierząt czystą celulozą. 
– Okazało się, że jako jedyny w Eu-
ropie układałem takie diety! – żywo 
komentuje. – Już wtedy zgłosili się do 
mnie producenci ze Szwecji, żebym 
określał przyswajalność fosforytów 
w dodatkach do preparatów dietetycz-
nych i farmaceutycznych.
Jednak zamiast na północ Europy 
na zaproszenie FAO, Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa, wyjechał do 
Szkocji. – Nawet nie znałem dobrze 
angielskiego – przypomina sobie.
Kiedy wrócił do Polski, nie dostał zgo-
dy na kolejny wyjazd. Opuścił macie-
rzysty instytut i wyjechał do Lublina, 
gdzie założył laboratorium przemysłu 
spożywczego. – To trwało półtora roku. 
Potem pojechałem do Nowej Zelandii 
– opisuje drogę, która zaprowadziła go 
na stanowisko doradcy ministra nauki 
i rozwoju.
Miał już 33 lata. Osiadł w nowej 
ojczyźnie i ożenił się. – To spokojny, 
uśpiony kraj – ocenia. Jednak w 1976 
roku z marazmu wyrwał go powrót 
do Polski. – Z żoną i dwojgiem dzieci 
podróżowaliśmy dwoma samochoda-
mi. Jeden miał rejestrację angielską, 
a drugi – niemiecką. W Radomiu 
pojazdy obrzucono kamieniami – wy-
jaśnia, dlaczego po kilku tygodniach 
nieudanego dostosowania się do 
realiów, zmienił decyzję i przez Niem-
cy wyjechał do Wielkiej Brytanii. 
– A chciałem zostać przynajmniej na 
kilka lat… Zobaczyłem, że to nie jest 
to… – rwie zdania.

myśli po angielsku
Od tej pory nauczył się rozdzielać 
życie między różne kraje. Z Europy 
pociągnęło go do Australii, gdzie po 
roku wykładania biochemii i dietetyki 
w Bendigo pod Melbourne, zgłosił się 
na uniwersytet w Sydney, bo poszuki-
wano tam znawcy biochemii i fizyki 
środowiska. Gdy okazało się, iż zatrud-
nienie oferuje profesor, z jakim kilka 
lat wcześniej nie znalazł wspólnego 

języka w Anglii, zrezygnował. – Wró-
ciłem do Melbourne. Następnego dnia 
dostałem telefon. Ten sam naukowiec 
pytał, czy przyjmę propozycję stałe-
go angażu na jego wydziale. Znów 
się pokłóciliśmy. Wtedy usłyszałem: 
„Wreszcie mogę z kimś porozmawiać, 
bo tu wszyscy mi przytakują” – opi-
suje okoliczności zatrzymania się na 
kolejnej uczelni. Jednak już po dwóch 
latach porzucił ją dla dyplomacji. Po-
święcił się tworzeniu australijskiego 
instytutu naukowego w Indonezji.
Oprócz miejsc zmieniał mowę. Gdy 
ożenił się drugi raz, wrócił do polszczy-
zny. Jednak na pytanie o to, w jakim 
języku myśli, zdecydowanie odpo-
wiada: – Po angielsku! Po prawie 30 
latach funkcjonowania w środowisku 
naukowym Australii, Nowej Zelandii 
i Stanów Zjednoczonych trudno się 
przestawić.
Los rzucał go po świecie jeszcze wiele 
razy. Wykładał w Nagoya w Japonii, 
a od Chińskiej Akademii Nauk w Pe-
kinie otrzymał nominację profesorską. 
Koordynował międzynarodowe badania 
w Instytucie Oceanicznym na Hawa-
jach i w Puerto Rico. Jako biochemik 
i dietetyk w Australii znalazł nową 
pasję na Wydziale Nauk Medycznych 
w Charles Stuart University, gdzie 
założył Fundację Naturalnych Tera-
pii i przewodniczył jej do 2002 roku. 
– Wprowadzam do kapsułek ekstrakty 
z ziół o właściwościach medycznych. 
Potem gotowy produkt trafia na rynek 
– opisuje nowe badania. – Ten sam 
efekt terapeutyczny, który zapewniają 
chemiczne związki, można osiągnąć 
naturalnymi substancjami.
Świat zmienił się na tyle, że podróż 
przez Radom nie grozi ukamienowa-
niem, a powrót do Polski nie oznacza 
strachu przed zatrzymaniem zgody 
na kolejny wyjazd. Na wizytówki prof. 
Ostrowskiego powróciło nazwisko 
Meissner.

Tekst i fot. Iwona DOJKA

S P R O S T O W A N I A
W listopadowym numerze błędnie 
podaliśmy nazwę firmy, dzięki której 
28 października odbył się w MOK-u 
monodram Haliny Kwiatkowskiej. 
Przedsięwzięcie było możliwe za po-
średnictwem przedsiębiorstwa „Gra-
nit”. W tekście „Zbigniewa Kuci życie 
bardzo aktywne” podano niewłaści-
wie nazwisko Wiesława Gottfrieda. Za 
obie pomyłki przepraszamy.

Redakcja
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Wojenne Boże Narodzenie było 
bardzo ubogie. Jadownicza-
nie, pozbawieni dostępu do 

młynów, ziarno na chleb mielili w żar-
nach. Aby wypiek zachował świeżość 
na wigilię, poświęcali na obracanie 
ciężkiego kamienia nieraz całą noc. 
– Ciasto nie było takie bielutkie… – po 
półwieczu przypomina sobie Stanisła-
wa Kura.
W lecie biedacy pracowali dla bogat-
szych gospodarzy za chleb i mleko. 
W zimie ciężko było im znaleźć zajęcie. 
Mogli jednak liczyć na dobre serce 
sąsiadów. Na odchodne rzucali zawsze 
„Zostańcie z Bogiem!”

księżyce i gwiazdy z amoniakiem
W zimowe wieczory jadowniczanie 
schodzili się na pogawędki. – Opo-
wiadali o strachach – starsza pani 
wspomina opowieści z dzieciństwa 
o złem, co drogę zastępowało; tajem-
niczym stukocie i hałasach w starym 
domu oraz o dziedzicu, który nawet po 
śmierci powoził zaprzęgiem przy starej 
leśniczówce. – Tak pokutowały kłótli-
we dusze – osądza Zofia Oćwieja.
13 grudnia, na św. Łucji, przekrawała 
cebulę i rozwarstwiała ją na niewielkie 
„łódeczki”. Do dwunastu foremek sypa-
ła cukier i kładła na piecu. W wigilijną 
noc odczytywała prognozę na cały rok. 
Nieroztopione kryształki oznaczały 
suche miesiące. Jeśli zaś zdążyły się 
rozpuścić, wróżyły deszcze.
Jako dziewczynka w adwencie z ocho-
tą zajmowała się wyrobem ozdób, które 
24 grudnia dzieci wieszały na choince. 
Z długiej, złocistej słomy pociętej na 
małe kawałki i miniaturowych, bibuł-
kowych harmonijek nizała długie łań-
cuchy. Malowała wydmuszki. Z cienko 
pociętych kart robiła „śnieg”, którym 
obrzucała drzewko. W skorupę orze-
chów włoskich zawiniętych w złotko 

Narodzenie Boga według ludowej wy-
obraźni (na zdjęciu szopka z kolekcji Izby 

Pamięci w Jadownikach)

Pomimo uroczystej oprawy i aury świętości 
wigilia w Jadownikach tuż po wojnie 

oznaczała ostry post. Nawet ryba nie 
stanowiła części obyczaju.

Śmierć
z szopką 

na kiju

lub bibułkę wbijała gwoździk i wiąza-
ła na nim nitkę. Mocowała ją też do 
ogonków jabłek. W kolorowy papier, 
wystrzępiony na końcach, pakowała 
cukierki. – A kto ich nie miał, wkładał 
chleb lub ziemniak – śmieje się Stani-
sława Kura na wspomnienie sąsiadki 
pałającej wstydem przed księdzem 
proboszczem, który chcąc skosztować 
choinkowych specjałów, trafił na taką 
właśnie „oszukaną” słodycz.
Orzechy, łańcuchy i długie karmele ja-
downiczanie przechowywali przez kil-
ka lat. Tylko ciasteczka szybko znikały 
z oświetlonego świeczkami drzewka. 
– Dziurki przebijało się naparstkiem 
– szczegóły dawnej rzeczywistości nie 
giną starszej pani z pamięci. Amo-
niaczki i kruche ciastka wycinała 
foremkami w księżyce i gwiazdy.

garustwo nie dla gości
Jeszcze przed świętami wieś przemierzał 
organista z drepczącym za nim kościel-
nym objuczonym walizą, gdzie znajdo-
wały się opłatki – kolorowe dla zwierząt 
i białe dla ludzi. Parafianie płacili mu za 
te niezbędne 24 grudnia akcesoria.
– W wiglię roboty było dużo – zagaja 
pani Zofia. – Trzeba było ziemniaki 
oskrobać, bo w Boże Narodzenie nie 
wolno było już nic robić – przestrzega.
W takim „garustwie” gości nie przyj-
mowano. Skoro wszyscy wiedzieli, iż 
niepościelone łóżka bielą się wypra-
sowaną na karty pościelą z dymki, 
a podłogi pozostają niezamiecione, 
u rodziny i przyjaciół zjawiali się do-
piero w drugim dniu świąt.
Zanim jednak zaczął się cykl odwie-
dzin, przed wigilią na stół wynosiło się 
ze stodoły siano. Na nim leżał opłatek 
i bochenek chleba. Obok stawiano „pa-

stucha” – przewiązaną w trzech miej-
scach wiązkę długiej słomy. Inaczej 
być nie mogło, bo przecież Pan Jezus 
urodził się wśród pastuszków.
– W Szczepana siano ze stołu dosta-
wały zwierzęta. Tak musi być! Gdy 
ktoś przyjdzie do domu i je zastanie, 
to mieszkańców będą się trzymać 
„boloki”! – Stanisława Kura tłumaczy 
przesąd o grożących domownikom 
krostach i pęcherzach.
Oborę jadowniczanie odwiedzali tuż po 
wigilii, aby do poideł dosypać pokru-
szonych barwnych opłatków.

słodycz z wiesła
Postnego stołu mieszkańcy wsi nie za-
stawiali porcelanowymi talerzami. Za-
stępowały je zwykłe metalowe miski. 
Również potrawy nie były wyszukane: 
kapusta omaszczona słoniną z cebulą, 
chleb z masłem, „wieśloki” – płaskie, 
owalne kołacze drożdżowe z serem, 
kruszonką i cynamonem pieczone 
na „wieśle”, „buchty” z tego samego 
ciasta, tyle że z dodatkiem orzechów, 
rodzynek i skórki pomarańczy albo 
„zawijoki” o kształcie zwiniętej płachty 
przełożonej makiem lub marmoladą, 
zacierka na suszonych śliwkach, 
kapusta z grochem, powtórzona w ła-
zankach albo pierogach bądź uszkach, 
kasza gotowana na wodzie lub mleku, 
ziemniaki, kompot lub kawa z cykorią, 
zalana mlekiem, „jałowy” barszcz.
Jednak już w Boże Narodzenie menu 
bogatsze być mogło o rosół z kury 
i wyroby z utuczonej i sprawionej na 
święta świni.
Spędzony przy karbidówce lub lam-
pie naftowej wieczór kończył się, gdy 
młodzież ruszała na „psoty”. – A to 
bramę zdjęli i do rzeki cisnęli, a to 
drogę posypali sieczką ze słomy albo 
wóz wystawili na kalenicę, kominy za-
tykali! – wylicza pomysły z przeszłości 
Zofia Oćwieja.
W dzień św. Szczepana dzieci, wycho-
dząc z domu, wykrzykiwały: „Idę po 
śnieguście!” Odwiedzały sąsiadów, 
a gospodynię obsypywały owsem. Za 
to dostawały słodkie placki. Następną 
wesołą atrakcją byli kolędnicy z akor-
deonem, którzy między domami krąży-
li do 6 stycznia. Chłopcy i dziewczęta 
w wieku od 15 do 20 lat przebierali się 
za diabły i anioły, pastuchów, a i śmierć 
z kosą musiała im towarzyszyć. Nieśli 
ze sobą szopkę na kiju. 
W Trzech Króli przez wieś ruszali trzej 
dorośli mężczyźni, śpiewając: „Trzej 
królowie jadą z królewską paradą…” 
Jednak magia dawnych świąt nie na 
bogactwie się opierała…

Iwona DOJKA 
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Dopiero, gdy na chwilę przy-
staniemy i przyjrzymy się im 
z bliska, dostrzeżemy ich pięk-

no i wzruszającą prostotę. Krzyże i ka-
pliczki są autentycznym dziedzictwem 
kulturowym regionu. To one świadczą 
o duchowej kulturze, o wierze i życiu 
religijnym mieszkańców. To nie tylko 
niemi świadkowie historii, ale i do-
wód współczesnego życia religijnego. 
Formy architektoniczne, wykonanie, 
zdobnictwo, zagospodarowanie terenu 
wokół nich stanowią również przykład 
najprostszej sztuki, wypływającej z sa-
mego serca.
Trudno dziś dociekać, jakie inten-
cje przyświecały ich budowniczym. 
W większości przypadków brak in-
skrypcji. Na podstawie odnalezionych 
dokumentów i relacji mieszkańców 
można stwierdzić, że w większości 
działały tu pobudki osobiste. Kapliczki 
i krzyże lokalizowali fundatorzy we-
dług własnego uznania i sobie tylko 
wiadomych celów. W wielu przypad-
kach miały one związek z wojnami, 
szalejącą epidemią cholery, pożarami 
i powodziami. Stanowiły również do-
wody wdzięczności za uzyskane łaski 
rodzinne i osobiste, np. odzyskanie 
zdrowia, szczęśliwe urodzenie upra-
gnionego dziecka; były rezultatem zło-
żonych ślubów bądź spełnienia próśb 
zanoszonych w modlitwie do Boga.
Bez względu na to, z jakich pobudek 
i w jakich okolicznościach powstały, 
stanowią element piękna naszej oko-
licy. Jest to dorobek wielu pokoleń 
zamieszkujących miasto.

matka zakochanych 
Umiejscowiona w ogródku przydomo-
wym należącym do państwa Ruba-
chów i Radeckich figura ustawiona 
jest na kamiennym postumencie (by 
zapobiec dalszej korozji kamienia, 
cały postument obłożono piaskowo 
– wapiennym tynkiem), a ten z kolei 
na betonowym fundamencie. Charak-
terystycznym szczegółem rzeźbionej 
w kamieniu i pomalowanej figury 
Chrystusa frasobliwego jest obecność 
trupiej czaszki na symbolicznej kuli 

Perełki kultu (3)

Ufundowana przez baronową figura 
patronuje zakochanym

Przy drogach naszego miasta, wśród osiedli łąk, drzew, w ogródkach stoją figury, kapliczki 
i krzyże. Wtopione są w krajobraz tak bardzo, że często pozostają niezauważalne dla 
większości mieszkańców.

ziemskiej, znajdującej się obok pra-
wej stopy. Statuę nakryto metalowym 
daszkiem zabezpieczającym częściowo 
przed deszczem. Być może, kiedyś na 
postumencie widniała inskrypcja, ale 
wskutek postępującej korozji kamienia 
uległa zupełnemu zatarciu.
Dziś nie da się ustalić, kto był fundato-
rem figury, ani też kiedy ją postawiono. 
Po stanie zachowania całości można 
wnosić, że powstała w drugiej poło-
wie XIX wieku. Nosi przy tym pewne 
cechy twórczości ludowej. Właściwie 
jest to najciekawszy i najpiękniejszy 
tego rodzaju obiekt na terenie miasta. 
Opiekują się nim państwo Rubachowie 
i Radeccy, właściciele parceli przy 
ul. Królowej Jadwigi.
W górnej części parku okocimskiego 
odnajdziemy figurę Matki Bożej, 
zwaną przez młodzież Matką Zakocha-
nych. Postawiła ją Zofia Jadwiga bar. 
Götz-Okocimska w roku 1904, na pa-
miątkę 50-lecia jubileuszu ogłoszenia 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny.

w aureoli świętych
W mieście możemy również odnaleźć 
przepiękną kamienną figurę Matki Bo-
żej Różańcowej z postaciami śś. Domi-
nika i Katarzyny Sieneńskiej, stojącą 
na czworobocznym, ogzymsowanym 
postumencie, z płaskorzeźbami po-
staci w owalnych medalionach: śś. 
Macieja, Antoniego z Dzieciątkiem, 
Kingi. Całość osłonięto blaszanym 
zadaszeniem. Znajduje się przy ulicy 
Szczepanowskiej nr 15. Powstała 
w 1857 roku z fundacji Macieja i Ku-
negundy Steców.
Podążając dalej, przy ul. Solskiego 
nr 31 dostrzeżemy kamienną kapliczkę 
w kształcie słupa zakończonego półko-
liście, z wnęką, w której znajduje się 
obraz Najświętszej Marii Panny z roku 
1977 autorstwa Jana Walatka. Została 
ona wzniesiona około 1870 roku i grun-
townie odnowiona w 1977 roku.
Przy tej samej ulicy, na parceli nr 56 
znajduje się betonowa kapliczka 
w kształcie postumentu z półkoliście 
zamkniętą szafką, gdzie widnieje 

obrazek Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy. Całość ufundował w 1955 roku 
Tadeusz Kwaśniewicz.
Na ulicy Kopernika nr 33 stoi ka-
pliczka szafkowa z przełomu XIX i XX 
wieku, fundacji rodziny Wojtalów. 
Drewniany obiekt z gipsową figurką 
Serca Jezusa zawieszono na drzewie. 
Tam też znajduje się żelazny krzyż 
wzniesiony w 1900 roku z fundacji 
Bonifacego Fiora.
Z okazji 10. rocznicy powodzi, która 
zalała Brzesko 9 lipca 1997 roku, 
z inicjatywy ks. Franciszka Kostrzewy 
mieszkańcy Brzeska postawili na te-
renie szczególnie dotkniętym katakli-
zmem, a więc obok ronda przy zbiegu 
ulic: 19 stycznia,11 listopada i Mickie-
wicza, figurę św. Jana Nepomucena. 
Statuę usytuowano na granitowym 
postumencie według projektu Marka 
Benewiata. Odlew z brązu wykonała 
pracownia Mariana Polańskiego, 
a całość aranżacji architektonicznej 
– Alfred Budzioch. Figurę poświęcono 
22 lipca. 

klejnoty w oprawie
Kapliczki zatem, figury i krzyże przy-
drożne – naziemne, nadrzewne i na 
słupach, były i są wyrazem potrzeb 
duchowych człowieka, czasem całej 
wspólnoty. Wtopione w krajobraz, 
tkwią jak drogie kamienie w pięknej 
oprawie. Niech tkwią jak najdłużej 
i rzucają blask na trudne ścieżki na-
szego życia.

ks. Stanisław TOKARSKI
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Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

zdrowia, uśmiechu, wytrwało-
ści, optymizmu i miłości,
wiary w siebie i innych,

a w Nowym Roku
szczęścia i radości

życzy wszystkim mieszkańcom 
miasta i gminy

Miejski Ośrodek Kultury

RECyTACJę I POEZJę ŚPIEWAną gimnazjalistów i licealistów oceniała 
komisja organizowanego przez MOK konkursu „Poszukiwania”. W pierwszej 
grupie wygrała recytatorka natalia Świątkowska z Gnojnika. Kolejne miejsca 
za interpretację głosową poezji zajęli Anna Banaś z Czchowa i Adam Biel 
z Gnojnika. Wyróżnienie otrzymali Katarzyna Banaś z PG nr 1 w Brzesku 
i Janusz Legutko z Środowiskowego Domu Samopomocy. W kategorii poezji 
śpiewanej zwyciężyła Agnieszka Ochwat z Łysej Góry, a wyróżniony został 
Łukasz Patulski z PG nr 2 w Brzesku. Uczniowie ZSP nr 1 w Brzesku w swojej 
grupie wiekowej zdobyli wszystkie miejsca za recytację (Milena Kansy, Kinga 
Płachta, Dawid Winiarski i Daria Hołysz).       (i)

notatnik kulturalny
* 14 grudnia MOK zaprasza 
na koncert „Powróćmy jak za 
dawnych lat”.
* Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna we współpracy 
z MOK-iem organizuje Wie-
czór Kolęd i Tradycji Wigilij-
nej z Leszkiem Mazanem 
i Mieczysławem Czumą 17 
grudnia.
* Ośrodek zaprasza do teatru 
„Bagatela” w Krakowie na 
spektakl „Szalone nożyczki” 
(13 stycznia) i „Okno na par-
lament” (24 stycznia). Ilość 
miejsc ograniczona. Informa-
cji udziela sekretariat MOK 
tel. (014) 68 496 60.
* 13 stycznia rusza Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy.

PIERWSZy DZIECIęCy Festiwal 
Piosenki zorganizował MOK w Auli 
Chrystusa Króla. 29 listopada spo-
śród gimnazjalistów na wyróżnienie 
zasłużyła Gabriela Magiera z PG 
nr 1. Pierwsze miejsce w kategorii 
dzieci od lat siedmiu do dziewięciu 
wyśpiewała sobie Klaudia Zdybel 
z SP nr 3. Nagrody otrzymali również 
Zuzanna Magiera (SP nr 3) i Adrian 
Hebda (SP nr 2). Barbara Palej 
z Okocimia okazała się najlepszą 
w grupie uczniów klas czwartych, pią-
tych i szóstych. Drugie miejsce zdobyła 
Joanna Pajor z SP nr 2, a trzecie 
Justyna Polak z SP w Szczepanowie 
i Aleksandra Kaim z SP nr 3. Jury 
wyróżniło także Łukasza Rojkowi-
cza i Piotra Laskę (SP nr 2 w Jadow-
nikach), natalię Drużkowską (SP nr 
3) i Klaudię Pleśniarską (SP nr 3).

(D)

wyśpiewali nagrody

święta ziemia poety z gitarą

ZDAnIEM DRA MARKA KARWALI, 
Edward Stachura sprawia literatu-
roznawcom i krytykom same kłopoty. 
– Jedni traktują go jak grafomana, 
inni wynoszą pod niebiosa jako poetę 
z górnej półki – stwierdził wykładowca 
krakowskiej Akademii Pedagogicznej 
8 listopada w czasie wieczoru poświęco-
nego poecie. Gdyby nie depresja i samo-
bójstwo, twórca popularnych piosenek 
skończyłby w tym roku 70 lat.
– To człowiek nieustannie w drodze, 
typowy homo viator. Wędrowanie było 
jego sposobem na życie – tak badacz sko-
mentował życiorys poligloty, tłumacza, 
prozaika i poety, w którego twórczości 
powróciła średniowieczna jedność słowa, 
obrazu i dźwięku. – To sztuka nierówna 
– ocenił. – Czasem można odnieść wraże-
nie, że Stachura miał kłopot z językiem 
polskim. Sięgał po kolokwializmy, regio-
nalizmy, odwoływał się do gwar, stoso-

wał anakoluty. Z drugiej strony rysuje 
się pytanie: czy aby nie jest to rodzaj 
stylizacji? – intrygował słuchaczy.
Zorganizowane przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną spo-
tkanie poprzedziły piosenki Edwarda 
Stachury w wykonaniu zespołu Inte-
gracja z MOK-u.      (iwd)

poszukiwane słowa piękne

LISTOPAD W PIWnICy Brzeskiej 
zdominowała gitara klasyczna. 22 dnia 
miesiąca z piosenkami Jacka Kaczmar-
skiego wystąpił Jakub Michalski, 
pochodzący z Warszawy kompozytor 
i pieśniarz, członek Cotton Cat. Artysta 
znany jest również jako wykonawca bal-

struny poetycko napięte

lad Leonarda Cohena. Tworzy melodie 
do wierszy Roberta Burnsa, Guillauma 
Apollinaera, Anny Piwkowskiej.
Sześć dniu później w podziemiach 
MOK-u koncert dali: Michał Kania, 
Grzegorz Mazanek, Wojciech Ru-
dek i Robert Mazur.       (d)
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Ostatni listopadowy koncert
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siódmy turniej kupców
18 LISTOPADA w kręgielni odbył się 
coroczny Turniej Kręglarski Kupców 
o Puchar Prezesa Krakowskiej Kon-
gregacji Kupieckiej Wiesława Jopka. 
Na zawody przyjechały zaprzyjaźnio-
ne odziały z Krakowa i Limanowej, 
a w turnieju gościnnie wzięli udział sta-
rosta Ryszard Ożóg i przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk. 
W trakcie imprezy zorganizowano lo-
terię fantową, z której dochód przezna-
czony został na wykonanie sztandaru 
dla brzeskiego oddziału KKK. Jego 
uroczyste poświecenie odbędzie się 
w czerwcu 2008 roku. Większość losów 
zakupił Bogdan Baranek, wiceprezes 
KKK oddział Brzesko. O stronę gastro-
nomiczną, jak co roku, zadbał prezes 
Mirosław niedziałkowski wraz 
z sekretarz Barbarą Kopacz.
Najmłodszą uczestniczką zawodów 
była Patrycja Baranek, zaś najlep-
szą w tej kategorii Sylwia Piątkow-
ska (Brzesko). Za nią uplasował się 
Marcin Pazur i Klaudia Wojtas 
(oboje Limanowa). Kobiety – 1. Bogu-
miła Kośmider (Brzesko), 2. Sabina 
Kozdroń (Limanowa), 3. Iwetta 
Kośmider (Brzesko), mężczyźni – 1. 
Adrian Kośmider, 2. Mariusz nie-
działkowski (obaj Brzesko), 3. Mar-
cin Kozdroń (Limanowa).

Katarzyna PACEWICZ-PyREK

TEGOROCZnE ZAWODy na kręgielni 
TKKF „Sokół” miały charakter między-
narodowy. Oprócz Polaków wystąpili 
kręglarze z Węgier i Słowacji. W najważ-
niejszych klasyfikacjach indywidualnie 
triumfował Słowak Milan Balićky, 
a w turnieju drużynowym zespół Polski 
złożony z brzeskich zawodników.     (K)

piłka nożna – iii liga

kręgle: XXii memoriał im. władysława piątkowskiego

Podtrzymują tradycję popularnego w Brzesku 
sportu (od lewej miejscowa mistrzyni kręgli 
Bogusława Góra, sekretarz gminy Bogusław 
Babicz i żona Władysława Piotrowskiego)

nOWOPOWSTAŁA SEKCJA KKS OLIMP rozpoczęła rozgrywki o mistrzostwa 
IV ligi. Trzon zespołu tworzą: M. Kociołek, B. Szymański, K. Kociołek, K. 
Martyka, A. Simon, B. Pogorzelski, M. Strzelec. Drużynę prowadzą trene-
rzy: K. Kociołek, A. Patulcki i B. Żytniowski. Do tej pory drużyna rozegrała 
cztery spotkania i zajmuje 10. miejsce w tabeli.        (mak)
1) LUKS Skrzyszów II – KKS OLIMP – 18:0
2) KKS OLIMP – LUKS SOBOLIK Sobolów – 0:18
3) LUKS Sufczyn – KKS OLIMP – 15:3; punkty dla Olimpu: Kociołek, Szymań-
ski, Martyka 
4) KKS OLIMP – LKS VOCOVIA Wokowice – 15:3; Kociołek 4, Simon 1, Szymań-
ski 4, Martyka 2, K. Kociołek 2, Kociołek/Strzelec -1, Kociołek/Szymański -1.

W Y N I K I

Dzieci: DZIeWCZyNKI – 1. Oliwia Kramer 
(314 pkt), 2. Anna Rabjasz (300), 3. Kinga 
Kramer (161). CHŁOPCy – 1. Jakub Baran 
(183), 2. Bartosz Nalepa (177).
Młodzicy: 1. Grzegorz Baran (443),2. Marcel 
Kociołek (433), 3. Piotr Rabjasz (364). 
Juniorzy młodsi: 1. Bartłomiej Szosta (439), 
2. Damian Haluch (425),3. Artur Nowak (362);
Kobiety: 1. Małgorzata Biel (Browar 602), 
2. Bogusława Góra (Browar 593), 3. Agniesz-
ka Mroczek (ZW TKKF Kraków 494).
Mężczyźni – AMATORZy: 1. Wojciech Szczu-
pak (Browar-671), 2. Krzysztof Szuba (KeG 
Browarna-646), 3. Wiesław Poprawa (ZW 
TKKF Kraków-643). ZRZeSZeNI: 1. Milan 
Balićky (Słowacja 346), 2. Bartłomiej Bieda 
(Polska 344), 3. Alex Hetei (Węgry 342).
Drużynowo – AMATORZy: 1. Haczek Brzesko 
(952), 2. Browar Brzesko (950), 3. MWM 
Serwis Brzesko (925). ZRZeSZeNI: 1. Polska 
(1763), 2. Słowacja (1738), 3. Węgry (1696).

PO SŁAByM POCZąTKU sezonu, 
siatkarze OKS-u odrabiają straty. We 
wzmocnionym składzie wygrali 5 kolej-
nych spotkań i po 11 kolejkach zajmują 
8. miejsce z 16 punktami. Drużynę 
opuścił trener Paweł Mardoń – został 
zawodnikiem Hejnału Kęty. Zespół 
będą prowadzić Józef Gawenda oraz 
Wiesław Gibes.      (M)

Skład drużyny: Paweł Mardoń, Pa-
weł Mleczko, Maciej Kural, Bartosz 
Gibes, Szczepan Baczyński, Eryk 
Sproski, Sebastian Wójtowicz, 
Michał Gawenda, Maciej Stolarz 
oraz juniorzy – Piotr Komorowicz, 
Bartosz Domagała, Jacek Sala, 
Paweł Osadnik.

tenis stołowy: debiut w iV lidze

siatkówka – iii liga mężczyzn

OKS – KĘCZANIN Kęty 0:3 (23:25, 25:27, 20:25) 
OKS – WANDA Kraków 0:3 
DWUNASTKA Kraków – OKS 3:0 (25:20, 25:22, 
25:20) 
GKPS Gorlice – OKS 2:3 (25:22, 18:25, 25:19, 
23:25, 11:15) 
OKS – KŁOS Olkusz 1:3 (14:25, 25:21, 17:25, 
19:25) 
WAWEL Kraków – OKS 0:3 (20:25, 23:25, 21:25) 
OKS – DUNAJEC N. Sącz 3:0 (25:10, 25:11, 
26:24) 
SOKÓŁ Tarnów – OKS 0:3 (19:25, 19:25, 18, 25) 
OKS – GIMNAZJUM 2 N. Sącz 3:1 (25:15, 25:18, 
27:29, 25:23) 
MOSiR Bochnia – OKS 2:3 (21:25, 25:18, 25:19, 
22:25, 8:15) 
KĘCZANIN Kęty – OKS 3:0 (25:15, 25:22, 25:22)

Ostatnia jesień Kordeli
W OSTATnIM MECZU rundy jesien-
nej piłkarze Okocimskiego wygrali 
na własnym boisku z Naprzodem 
Jędrzejów 4: 1 i  zakończyli rundę na 
7. miejscu z dorobkiem 21 punktów. 
Zważywszy, że kilku czołowych piłka-
rzy z poprzedniego sezonu rozstało się 
z zespołem, to wynik obiecujący, dający 
nadzieję powalczenia o miejsce gwa-
rantujące awans do wyższej klasy.
Od stycznia Zbigniewa Kordelę 
zastąpi Czesław Palik. Nowy szkole-
niowiec to były piłkarz Cracovii. Jako 
trener ma za sobą pracę m.in. w Koro-
nie Kielce, KSZO Ostrowiec, Hetmanie 
Zamość, Stali Stalowa Wola.   (mk)

OKS – nAPRZÓD Jędrzejów 4:1 (1:1)
Bramki dla OKS: Matras, Piotrowicz, 
Ulas, Ziółkowski
OKS: Palej – Stanula, D. Policht, Ogar, 
Wawryka, Bednarczyk, Kostecki (88 
Kuraś), Metz, Piotrowicz, Matras (83 
Gąsienica), Ulas (87 Baruch).
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List do redakcji

150 metrów podłogi
Kronospan znany jest w Polsce nie 
tylko z atrakcyjnej i urozmaiconej 
oferty handlowej. Czynnie wspiera 
kilka dyscyplin sportowych, m.in. 
polskich szczypiornistów, oraz bierze 
udział w licznych działaniach pro-
społecznych. Na adres spółki, której 
siedziba jest na drugim końcu Polski 
w Szczecinku, nadszedł ostatnio list 
z Brzeska…
Nadawcami byli państwo Katarzyna 
i Grzegorz Górka. Było o nich głośno 
w lutym, kiedy to zostali rodzicami 
pięcioraczków. Niestety, warunki 
materialne rodziny były i są na tyle 
ciężkie, że bez pomocy z zewnątrz 
zaspokojenie elementarnych potrzeb 
maluchów byłoby niezwykle trudne. 
To jeszcze nie koniec kłopotów. Oka-
zało się bowiem, że cała piątka jest 
bardzo chora. Wszystkie dzieci mają 
orzeczenie o niepełnosprawności, a ich 
przyszły rozwój jest wielką niewiado-
mą. W tej sytuacji oczywistym okazało 
się, że bez pomocy z zewnątrz rodzinie 
będzie ciężko.
W przekazanym przez władze Brzeska 
lokalu należy jak najszybciej prze-
prowadzić kapitalny remont, łącznie 
z wymianą instalacji, dachu i podłóg. 
Prośba o pomoc w tej ostatniej kwestii 
trafiła ostatnio do Zarządu Krono-
spanu. Decyzja była natychmiastowa 
i konkretna. Sto pięćdziesiąt metrów 
najlepszych podłóg Krono Original 
zostało już nieodpłatnie przekazanych 
do dyspozycji rodziny. Ze względów 
formalnych darowizna jest realizowa-
na przez Fundację „Mimo Wszystko” 
Anny Dymnej.
–  Nawet nie wiem, jak podziękować za 
ten wielki dla nas dar – mówi Grzegorz 
Górka. – To wspaniałe i wzruszające, 
że w tych ciężkich czasach są jeszcze 
takie firmy jak Kronospan, które 
zachowały wrażliwość na potrzeby 
innych. Dla nas taka piękna podłoga 
jest dosłownie jak skarb. Tak bardzo 
cieszymy się z żoną, bo przecież nie 
na wszystkie nasze listy z prośbą była 
taka szybka, pozytywna reakcja.
Radość obdarowanej rodziny była 
jeszcze większa, kiedy dowiedzieli się 
o certyfikacie potwierdzającym anty-
alergiczność podłóg Krono Original, 
który firma otrzymała – jako jedyny 
producent w kraju – z Polskiego To-
warzystwa Antyalergicznego. Optymi-
zmem napawa fakt, że wg zapewnień 
Zarządu spółki wsparcie to nie będzie 
jednorazowe.      (PK)

Apel do przewodniczącego Rady Miejskiej
Zarząd Oddziału ZNP w Brzesku, działając zgodnie ze statutem ZNP i realizując 
oczekiwania pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, podle-
głych Gminie Brzesko, apeluje do Radnych o przeanalizowanie sytuacji dotyczącej 
wynagrodzeń w tej grupie. Są to pracownicy komunalni i wynagrodzenie ustala 
im Gmina. Od szeregu lat bezskutecznie domagaliśmy się uregulowania zasad 
wynagradzania zgodnie z prawem. Nie oczekujemy zbyt wiele, ale nie godzimy 
się na to, by pracownicy ci byli traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Żądamy 
ustalenia jasnych zasad wynagradzania za pracę, zgodnie z Dz. U. Nr 61 z dnia 
28 lipca 2000 roku z późn. zm i KP.
W umowie o pracę pracownik powinien mieć określone, ile wynosi jego wyna-
grodzenie zasadnicze, wynikające z grupy zaszeregowania i dodatek za wysługę 
lat. Większość tych pracowników znajduje się w V grupie zaszeregowania. Są 
to sprzątaczki. Wynagrodzenie w tej grupie dla osoby rozpoczynającej pracę 
powinno wynieść od 1 stycznia 2008 roku przynajmniej 1 126 zł, bo takie bę-
dzie najniższe wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Pozostali pracownicy powinni mieć doliczoną dodatkowo 
wysługę lat. Tymczasem Naczelnik Wydziału Edukacji przysłał do szkół infor-
mację, że Gmina zdecydowała o podwyżce wynagrodzeń, zwiększając wartość 
punktu o 1 zł, czyli na 6 zł i pozostawiając najniższe wynagrodzenie w wysokości 
500 zł. Z tabelki wynika, że żadna osoba w tej grupie, nawet z 20-procentową 
wysługą lat, nie osiągnie najniższego wynagrodzenia. Gmina będzie musiała 
„dołożyć” tym pracownikom stosowną kwotę, by go osiągnęli. Pytanie brzmi: 
z czego Gmina będzie „dokładać”? Czy ma drugą kasę? Pracownicy obsługowi 
pracują uczciwie i chcą uczciwie zapracować na swoje wynagrodzenie i nie chcą, 
żeby im trzeba było „coś dopłacać”. To poniża ich godność.
Proponujemy zatem przyjąć najniższe wynagrodzenie w Gminie w wysokości 
600 zł, a wartość punktu – 6 zł. Wówczas wszyscy pracownicy zmieszczą się 
w tabeli wynagrodzeń.
Zdajemy sobie sprawę, że będzie to duży jednorazowy wydatek z budżetu Gmi-
ny, ale jest to skutek wieloletnich zaniedbań i problem dojrzał do tego, by go 
rozwiązać zgodnie z prawem. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, ale liczymy 
na zrozumienie i życzliwość Radnych. Ustalanie wartości punktu i najniższego 
wynagrodzenia należy do kompetencji Rady.
Jesteśmy przekonani, że Radni podejmą trud przeanalizowania naszych postu-
latów i wspólnym wysiłkiem doprowadzimy sprawę wynagrodzeń administracji 
i obsługi do zgodności z prawem. 
W celu dokładnego przeanalizowania problemu i podjęcia trafnej decyzji prosimy, 
aby sprawa podwyżek została przesunięta na następną sesję.

Helena Jewuła
Prezes Oddziału ZNP

Kolędnicze zaproszenie
Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba AP zaprasza na III Powiatowy Konkurs 
Kolęd i Pastorałek o Muszlę św. Jakuba „Świętej Rodzinie w darze”.
Uczestnicy wystąpią w kilku kategoriach: soliści i zespoły z klas od zerowych 
do trzecich, następnie od klas czwartych do szóstych oraz wokaliści i grupy 
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wymogiem regulaminowym jest wyko-
nanie dwóch kolęd i jednej pastorałki przy akompaniamencie instrumentów lub 
a’capella. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie (mikrofony, głośniki, odsłuchy, 
przewody z łączami, odtwarzacz CD) i poczęstunek dla wykonawców. 
Program konkursu dostępny będzie w styczniu na stronie www.jakub.bwi.pl. 
Zgłoszenia można należy nadsyłać do 11 stycznia na adres: Parafia św. Jaku-
ba AP, ul. Głowackiego 2, 32-800 Brzesko; z dopiskiem „Świętej Rodzinie w da-
rze”. O dopuszczeniu do udziału decyduje data stempla pocztowego.
Przesłuchania finałowe zaczną się w sobotę, 26 stycznia, o 10.00, zaś koncert 
laureatów odbędzie się dzień później o 16.00. Patronat nad imprezą objęli: Pa-
rafia Rzymsko-katolicka NMP Matki Kościoła i św. Jakuba AP, Urząd Miejski 
i Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Informacji udziela ks. Stanisław Kaczka,
tel. (014) 68 63 705 wew.29, e-mail: staka1@wp.pl
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