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Z  pewno�ci¹ miniony rok nie by³ z³y dla Brzeska. Jakkol-
     wiek ocenialiby go malkontenci, przyniós³ on sporo do-

brych wie�ci dla mieszkañców naszego miasta i gminy. ¯eby
tylko wymieniæ rozpoczêcie na niespotykan¹ dotychczas skalê
rozbudowy infrastruktury komunalnej, dobre wyniki ekonomicz-
ne sztandarowych zak³adów Brzeska - okocimskiego browaru i
Pol-Am-Pack-u czy otwarcie piêknej krytej p³ywalni i imponu-
j¹cego rozmachem kompleksu us³ugowego MARK-1. To by³ rok
sportowych sukcesów pi³karzy, koñcz¹cego 70. rok istnienia, OKS-

u i najm³odszej jego gwiazdy - 14-letniej tenisistki Magdy Wiechy, ale tak¿e satys-
fakcji samorz¹dowców, którzy zgarnêli szereg nagród i wyró¿nieñ ogólnokrajowych,
przek³adaj¹cych siê na wymierne efekty finansowe dla bud¿etu miasta. Choæ trosk
wci¹¿ nie brakuje, to by³y autentyczne powody do dumy, dodaj¹ce optymizmu w
trudnych momentach. Oczywi�cie, w tym bilansie nie mo¿na wszystkiego zapisaæ li
tylko na konto obecnej ekipy rz¹dz¹cej, by³oby to nieobiektywne i niesprawiedliwe.
Niektóre wszak przedsiêwziêcia stanowi³y kontynuacjê rozpoczêtych znacznie wcze-
�niej, a teraz by³y lub s¹ z powodzeniem nadal prowadzone i ze szczê�liwym skut-
kiem wieñczone.

Zachodz¹ce zmiany widaæ go³ym okiem i musz¹ je dostrzec najbardziej drobia-
zgowi w swych ocenach opozycjoni�ci. W koñcu, to tak¿e dla nich okazja do

zadowolenia, bo czêsto w³a�nie dziêki ich roztropnym g³osom i podpowiedziom, a
nade wszystko skrupulatnej weryfikacji dokonañ lokalnej w³adzy, biurowiec przy
ulicy G³owackiego wolny by³ od skandali i odporny na tak powszechn¹ w kraju
epidemiê korupcyjn¹. Niestety, niektórzy z nich za bardzo uwierzyli, ¿e to oni sw¹
krytyk¹ zdzia³ali wiêcej, ni¿ konkretnymi dzia³aniami aktualnie maj¹cy legity-
macjê spo³eczn¹ do sprawowania w³adzy. Z pewno�ci¹ jednak to uleczalna dolegli-
wo�æ, byle tylko nie stosowaæ piwnej kuracji, bo ta - jak uczy do�wiadczenie -
prowadzi do zgubnych konsekwencji.

Ju¿ za kilka miesiêcy znajdziemy siê w strukturach Unii Europejskiej, zi�ci siê
to, co nie tak dawno jeszcze wydawa³o siê mrzonk¹. Unia nie jest jednak zie-

mi¹ obiecan¹ i - jak mogli�my siê ju¿ o tym przekonaæ - nie wszyscy w niej czekaj¹
na nas z otwartymi rêkami. Ba, wielu wyra¿a obawy i strach przed inwazj¹ Pola-
ków, postrzeganych coraz powszechniej jako ludzie gruntownie wykszta³ceni, inteli-
gentni i z inwencj¹ rozwi¹zuj¹cy problemy. Wyra�nie dali mi to do zrozumienia
Niemcy, których przed paroma tygodniami odwiedzi³em w Lipsku wraz z delegacj¹
brzeskich samorz¹dowców, pedagogów i animatorów kultury. Wszak¿e u�wiado-
mi³em sobie jednocze�nie powa¿ne zagro¿enie, jakie na nas czyha w maju. I wcale
nie jest ono zwi¹zane z niedostatkiem, zacofaniem technicznym i fataln¹ infra-
struktur¹. Nasza s³abo�æ tkwi w wewnêtrznym sk³óceniu i niepohamowanej ¿¹dzy
w³adzy, która jest w stanie zniweczyæ najwspanialsz¹ inicjatywê. Ale w tym pol-
skim piekie³ku Brzesko jawi siê jednak jako enklawa normalno�ci, spokoju i przed-
siêbiorczo�ci, gdzie rozs¹dek mimo wszystko bierze górê nad g³upot¹ i partykulary-
zmem, a prawo wci¹¿ stanowi prawo. A je�li w tej naszej ma³ej ojczy�nie zdarzaj¹
siê wyj¹tki, to chyba tylko dlatego, by potwierdzaæ regu³ê.
I niech ju¿ tak zostanie w tym prze³omowym 2004 roku!

Marek Latasiewicz

Prowokacja?
W numerze m.in.:

* Min¹³ rok 4

* Korespondencja z Lipska 12

* Brzeski ambasador w Lipsku 14

* Co tam Panie, na Starym Mie�cie 16

* Czar starych motorów 17

* Pó³ wieku i d³u¿ej 18

* Szopka wg Grabowskiego 21

* Salon Brzeska 24

* Historia �Jedynki� 26

* Z ¿ycia biblioteki 30

* Brzeski Hyde Park 31

* Tydzieñ siatkarzy 35

Na ok³adce:
Inscenizacja jase³ek w Buczu.

Fot. Monika Targosz



4

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNY styczeñ  2004KALEJDOSKOP BIM-u

STYCZEÑ
WRAZ z nastaniem nowego roku,
w�ród lokalnych polityków powsta³ spór
dotycz¹cy uchwalonych nowych cen za
wodê i odprowadzanie �cieków. Przy-
czyna podwy¿ek okaza³a siê bardzo
prozaiczna - du¿e koszty t³oczenia wody
a¿ z £ukanowic oraz podniesienie op³at
za przyjmowanie �cieków przez oczysz-
czalniê browaru Carlsberg Okocim S.A.
do kwoty 1,7 z³ za metr sze�cienny.
Jedynym rozwi¹zaniem mog³aby byæ
budowa w³asnej, gminnej oczyszczalni
�cieków, ale na to trzeba olbrzymich
�rodków.

TRADYCYJNIE w styczniu w ca³ym
powiecie gra³a Wielka Orkiestra �wi¹-
tecznej Pomocy. W samym Brzesku
podczas XI fina³u zebrano rekordow¹
sumê 51.435 z³otych. Podczas licytacji
najwiêcej za z³ote serduszko zaofero-
wa³ Wies³aw Pukal - 1.250 z³. Pod
m³otek posz³o te¿ szereg innych sym-
boli zwi¹zanych z orkiestr¹.

LUTY
DECYZJ¥ burmistrza Brzeska, Jana
Musia³a, redakcjê BIM-u przeniesiono
z Miejskiego O�rodka Kultury do loka-
lu Urzêdu Miejskiego. Powo³ano nowe-
go redaktora naczelnego, którym zosta³
Marek Latasiewicz, brzeszczanin, z wy-
kszta³cenia dziennikarz i politolog, od
ponad dwudziestu lat zwi¹zany z kra-
kowskim �Tempem�.

W SALACH Urzêdu Miejskiego w Brze-
sku odby³ siê, po raz trzeci, doroczny
Bal Magistracki. Do wspólnej zabawy
zostali zaproszeni obok w³odarzy mia-

MIN¥£ ROK 2003
Najciekawsze wydarzenia minionego roku w Brzesku i okolicy

sta, tak¿e cz³onkowie Krakowskiej Kon-
gregacji Kupieckiej, Stowarzyszenia
Przedsiêbiorców Brzeskich oraz polity-
cy. Uroczysty bal, w którym wziê³o udzia³
prawie piêædziesi¹t par, mia³ oczywi�cie
charakter charytatywny, a dochód prze-
kazano na potrzeby szpitala.

MARZEC
W BRZESKIM szpitalu powiatowym
odby³y siê uroczysto�ci obchodów jubi-
leuszu 20-lecia istnienia placówki. W
momencie, gdy oddawano obiekt do
u¿ytku, by³ on jednym z najnowocze-
�niejszych w kraju. Teraz, nadgryziony
zêbem czasu, oczekuje na moderniza-
cjê oraz doposa¿enie w niezbêdny
sprzêt specjalistyczny. Jakby jednak nie
spojrzeæ, szpital jest obecnie najwiêk-
szym zak³adem pracy w powiecie.

UKAZA£ siê pierwszy numer BIM-u,
redagowanego przez nowy zespó³. Wy-
dawca pisma, burmistrz Jan Musia³
w udzielonym wywiadzie zapowiedzia³:
�Je�li krytyka uwzglêdniaæ bêdzie me-

rytoryczne aspekty poruszanych spraw,
to wcale jej siê nie bojê�.

KWIECIEÑ
OTWARTO wreszcie, d³ugo oczekiwa-
n¹ przez mieszkañców, kryt¹ p³ywal-
niê. Nowoczesny, przestronny obiekt, o
futurystycznej bryle zewnêtrznej, mo¿e
jednocze�nie pomie�ciæ do stu osób.
Inwestycja kosztowa³a 7,5 mln. z³, a
podczas jej realizacji wykorzystano
najnowsze technologie. Dopiero teraz
widaæ, jak bardzo basen by³ brzeszcza-
nom potrzebny. Nie ma bowiem mie-
si¹ca, aby nie odbywa³y siê tutaj za-
wody p³ywackie i liczne imprezy.
Ponadto w obiekcie do dyspozycji s¹
sauny, si³ownia, kawiarenka, sala do
fitnessu i aerobiku.

MAJ
PRZEZ ca³y miesi¹c w rejonie Borzê-
cina grasowa³ podpalacz. W wyniku jego
dzia³alno�ci wybuch³o 14 po¿arów, a z
¿ywio³em walczy³o ponad stu stra¿a-
ków. Ostatecznie uda³o siê schwytaæ
szaleñca, którym okaza³ siê 29-letni
mieszkaniec Biadolin Rad³owskich.

BLISKO 10 tysiêcy pielgrzymów
uczestniczy³o w Szczepanowie we mszy
�w. celebrowanej z okazji obchodów ju-
bileuszu 750-lecia kanonizacji �w. Sta-
nis³awa biskupa i mêczennika. Ogó-
³em, w ci¹gu tygodnia trwania
uroczysto�ci, do podbrzeskiej wsi za-
wita³o ponad 30 tys. p¹tników. Obecny
w trakcie ceremonii wys³annik papie-
¿a Jana Paw³a II, Joseph Ratzinger,
prefekt watykañskiej Kongregacji Na-
uki i Wiary przywióz³ niezwyk³y pre-
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zent w postaci z³otego kielicha mszal-
nego. Go�cie z Polski i z zagranicy z
zachwytem zwiedzali odnowione wnê-
trza sanktuarium oraz odrestaurowa-
ny Rynek w Szczepanowie.

CZERWIEC
PRAWIE 78 procent mieszkañców
gminy Brzesko opowiedzia³o siê w re-
ferendum za przyst¹pieniem Polski do
Unii Europejskiej. Frekwencja nie by³a
zbyt wysoka i wynios³a niespe³na 60
procent. Najwiêcej poparcia dla akce-
sji naszego kraju do UE wyrazili miesz-
kañcy nale¿¹cy do obwodu nr 1 z sie-
dzib¹ w MOK-u - 83 proc., natomiast
najwiêcej przeciwników by³o w Buczu -
ponad 41 proc. Dwudniowe referendum
przebiega³o w gminie bez ¿adnych in-
cydentów.

W OSTATNI weekend czerwca odby-
wa³y siê tradycyjne Dni Brzeska. Na
plenerowej scenie przy pl. Kazimierza
Wielkiego wyst¹pi³y takie s³awy pol-
skiej estrady, jak: Artur Gadowski z
zespo³em Ira, Zbigniew Wodecki oraz
kapela Sztywny Pal Azji.

LIPIEC
TRAGEDIA w Uszwi. W czo³owym
zderzeniu dwóch samochodów osobo-
wych na drodze krajowej nr 75 zginê³o
sze�æ osób, a jedna z powa¿nymi obra-
¿eniami cia³a trafi³a do szpitala. ¯ycie
straci³a rodzina z s¹decczyzny, w tym
11-letnie dziecko oraz dwóch mieszkañ-
ców Porêby Spytkowskiej. Odcinek drogi
pomiêdzy Brzeskiem a Uszwi¹ by³ dla
kierowców wyj¹tkowo pechowy w czerw-
cu. Kilka dni pó�niej dosz³o do dwóch
nastêpnych wypadków, tym razem w
Okocimiu. Tragiczna statystyka po-
wiêkszy³a siê wówczas o dwie kolejne
ofiary �miertelne.

3 LIPCA zmar³ w wieku 85 lat dr Zbi-
gniew Karski - lekarz, spo³ecznik, ar-
tysta malarz i fotografik oraz felieto-
nista.

SIERPIEÑ
Z MISJ¥ pokojow¹, do objêtego wojn¹
Iraku, wyjecha³ Przemys³aw Zydroñ z
Okocimia. Jest jednym z 2500 korpu-
su polskich ¿o³nierzy. 25-letni Zydroñ
ma ju¿ za sob¹ ponad roczny pobyt w
Jugos³awii z wojskami SFOR. Prze-
mek wróci do kraju po zakoñczeniu
pó³rocznego kontraktu, czyli na prze³o-
mie stycznia i lutego.

UTRZYMUJ¥CE siê wysokie tempe-
ratury i brak opadów deszczu spowo-
dowa³y, ¿e w Porêbie Spytkowskiej za-
czê³o brakowaæ wody w studniach.
D³ugotrwa³a susza spowodowa³a znisz-
czenie niektórych upraw, wysch³y na-
wet polne potoki. W po³owie miesi¹ca
burmistrz Brzeska podj¹³ decyzjê o
uruchomieniu akcji dowo¿enia beczko-
wozami wody pitnej do tej miejscowo-
�ci. Pod koniec lata podobne problemy
pojawi³y siê tak¿e w Buczu i Uszwi.

DWAJ nastolatkowie z Brzeska - Ka-
mil Folmer i Kuba Kornaus - pobyt na
koloniach letnich zorganizowanych

przez brzeski MOK zapamiêtaj¹ do
koñca ¿ycia. Bêd¹c na dwóch przeciw-
leg³ych rubie¿ach naszego kraju, ura-
towali dwójkê ton¹cych dzieci. Pierw-
sze zdarzenie mia³o miejsce nad
Ba³tykiem, drugie nad Morskim
Okiem. W nagrodê burmistrz Jan Mu-
sia³ i wiceburmistrz Krzysztof Bigaj
wrêczyli m³odym bohaterom nagrody
rzeczowe.

MAGDA WIECHA - 14-letnia tenisist-
ka Okocimskiego wywalczy³a na kor-
tach w £odzi br¹zowy medal mi-
strzostw Polski. Wcze�niej Magda
zdoby³a medal podczas mistrzostw ha-
lowych oraz �srebro� w grze podwójnej
w parze z Monik¹ Mica³ ze Stalowej
Woli.

WRZESIEÑ
ROZSTRZYGNIÊTO gigantyczny,
miêdzynarodowy przetarg na realiza-
cjê rozbudowy infrastruktury komunal-
nej w ramach �Zintegrowanego progra-
mu rozwoju gospodarczego po³udniowej
czê�ci gminy Brzesko�. Dziêki niemu
wybudowanych zostanie 45 km kana-
lizacji, 5 km nak³adek asfaltowych oraz
pó³ kilometra nowych dróg na Pomia-
nowskim Stoku. Miasto otrzyma na
ten cel wsparcie z funduszu PHARE
Unii Europejskiej w wysoko�ci 2,8 mln
euro, natomiast warto�æ wszystkich
inwestycji opiewa na kwotê 4,3 mln
euro.

JUBILEUSZ 70-lecia istnienia obcho-
dzi³ Okocimski Klub Sportowy, które-
go podopiecznymi by³o i jest wielu uta-
lentowanych sportowców. Przez te lata
w klubie dzia³a³o wiele sekcji, m.in.
pi³ki no¿nej, siatkowej, tenisa ziemne-
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go, a wcze�niej kolarska, bryd¿owa,
szachowa czy pi³ki rêcznej. Z okazji
obchodów uroczysto�ci jubileuszowych
rozegrany zosta³ historyczny mecz po-
miêdzy Okocimskim a Wis³¹ Kraków.
Zwyciê¿yli mistrzowie Polski 5:1, ale
do przerwy gór¹ by³a nasza dru¿yna.

DZIÊKI inicjatywie Stowarzyszenia
Wspierania Rozwoju M³odzie¿y �Wzra-
stanie� rozpoczê³y dzia³alno�æ Katolic-
kie Gimnazjum i Liceum. Szko³¹ kie-
ruje dyr. Halina Podolañska. Z pomoc¹
organizatorom szko³y pospieszy³ Ro-
man Kluska, brzeszczanin, za³o¿yciel i
by³y szef �Optimusa�, jeden z najza-
mo¿niejszych ludzi w Polsce. Na za-
proszenie �Wzrastania�, w wype³nionej
po brzegi Auli Chrystusa Króla, spo-
tka³ siê z brzesk¹ m³odzie¿¹ i wyg³osi³
interesuj¹cy wyk³ad na temat �Pieni¹-
dze szczê�cia nie daj¹�...

PO KOLEJNE trofea siêgnêli brzescy
wêdkarze. Kazimierz Kozio³ zdoby³
srebrny medal podczas mistrzostw
Polski w wêdkarstwie sp³awikowym,
natomiast Sebastian M¹czka podczas
rozgrywanych w Portugalii mistrzostw
�wiata juniorów wywalczy³ br¹zowy
medal.

PA�DZIERNIK
PO RAZ PI¥TY redakcja �Gazety Kra-
kowskiej� og³osi³a konkurs na najcie-
kawsze miejsca i atrakcje turystyczne
w naszym województwie. W�ród lau-
reatów konkursu znalaz³y siê trzy brze-
skie nominacje. Podczas spotkania w
Szczawnicy, z r¹k marsza³ka wojewódz-
twa ma³opolskiego Janusza Sepio³a
laury odebrali: w³a�ciciele ranczo �Pa-
sja� - Wac³aw Synowiec i Piotr Sku-
piewski, w³a�ciciele restauracji �Gali-
cyjska� - Anna i Kazimierz Kuralowie
oraz prowadz¹cy restauracjê i hotel
�August� - Dariusz Augustyn.

Z INICJATYWY Urzêdu Miejskiego w
Brzesku ukaza³a siê ksi¹¿ka �Towa-
rzystwo Gimnastyczne Sokó³ w Brze-
sku 1892-2003�, autorstwa prof. Ma-
riana Stolarczyka. Monografia, maj¹cej
trwa³e miejsce w historii naszego mia-

sta patriotycznej organizacji, przywo-
³uje pamiêæ o ludziach, którzy �w znie-
wolonej Polsce budzili ducha mi³o�ci
Ojczyzny, uczyli karno�ci, nak³aniali do
po�wiêceñ dla Niej i ofiarno�ci dla bli�-
nich�.

LISTOPAD
ZMAR£ Stanis³aw Migda³, radny
Rady Miejskiej obecnej i kilku poprzed-
nich kadencji, wiceburmistrz Brzeska
w latach dziewiêædziesi¹tych, wieloletni
dyrektor Szko³y Podstawowej w Mo-
krzyskach, zagorza³y dzia³acz sporto-

wy, prezes LZS, inicjator budowy Gmin-
nego O�rodka Sportu i Rekreacji oraz
Domu Ludowego w Mokrzyskach, któ-
rego otwarcia - niestety - nie doczeka³.
W ostatniej drodze towarzyszy³y tysi¹-
ce mieszkañców gminy.

PI£KARZE Okocimskiego pewnie
zmierzaj¹ do III ligi. Rundê jesienn¹
w czwartej lidze zakoñczyli na pierw-
szym miejscu.

GRUDZIEÑ
PO UROCZYSTYM otwarciu rozpo-
cz¹³ dzia³alno�æ kompleks handlowo-
gastronomiczno-hotelowy MARK-1. To
jeden z piêkniejszych obiektów tego
typu w Brzesku, imponuj¹cy wielko�ci¹,
nowoczesno�ci¹, funkcjonalno�ci¹ i es-
tetyk¹ wnêtrz. W zlokalizowanej tam
nowej restauracji �Galicyjska� zabawa
sylwestrowa trwa³a do bia³ego rana.
W�ród sk³adanych sobie o pó³nocy ¿y-
czeñ przewa¿a³y te, by 2004 rok nie
by³ gorszy dla miasta i gminy od tego,
który dobieg³ koñca...

Opracowali: iw-ml
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Debata nad gruntami
Pracy by³o niema³o, gdy¿ przysz³a pora na
ustalenie stawek podatkowych i szeregu
op³at, które s¹ niezbêdne do skonstruowa-
nia gminnego bud¿etu na 2004 rok.
Rajcy zadecydowali równie¿ o przekwa-
lifikowaniu odcinków ulic Ko�ciuszki,
G³owackiego i Mickiewicza z kategorii
dróg krajowych na kategoriê dróg gmin-
nych. Konieczno�æ taka zrodzi³a siê po

oddaniu do u¿ytku obwodnicy miasta.
Gmina proponowa³a Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad przejêcie
ulic po wykonaniu ich remontu przez do-
tychczasowego administratora lub prze-
jêcie tych dróg przez powiat b¹d� woje-
wództwo. Niestety, przy mizerii
finansowej w GDDKiA o remoncie trze-
ba by³o zapomnieæ i przej¹æ drogi w sta-
nie istniej¹cym. Trzeba dodaæ, i¿ na mocy
porozumienia ze stycznia 2002 r. na bar-
kach samorz¹du jest remontowanie,
sprz¹tanie i zimowe utrzymanie, nato-
miast zarz¹dzanie ruchem nale¿a³o w
dalszym ci¹gu do GDDKiA.
Szerok¹ dyskusjê wywo³a³y projekty
uchwa³ dotycz¹ce przejêcia nieruchomo-
�ci od Skarbu Pañstwa oraz zbycia przez
gminê dzia³ki na Pomianowskim Stoku.
Projekt dotyczy³ nieodp³atnego nabycia
budynku starej poczty przy ul. Browarnej
nale¿¹cego obecnie do browaru Carlsberg
Okocim SA, usytuowanego na dzia³ce bê-
d¹cej w³asno�ci¹ Skarbu Pañstwa. Obiekt
mia byæ, po niezbêdnym remoncie, prze-
znaczony na mieszkania socjalne. Radni

GRUDNIOWE SESJE

jednak, nie znaj¹c stanu technicznego
budynku, obawiali siê podjêcia uchwa³y
w³a�nie teraz. Po szerokiej dyskusji zde-
cydowano siê jednak przej¹æ budynek.
Inny projekt uchwa³y dotyczy³ zbycia w
drodze przetargu nieograniczonego dzia³-
ki o powierzchni nieco ponad 1,5 ha, usy-
tuowanej przy ul. Pomianowskiej. Teren
ten w planie zagospodarowania prze-
strzennego osiedla �Pomianowski Stok�

jest zarezerwowany pod us³ugi, handel
hurtowy i detaliczny, rzemios³o us³ugo-
we oraz zaplecza magazynowe. Wyra¿e-
nie zgody radnych na zbycie tego terenu
daje burmistrzowi narzêdzia do negocja-
cji z potencjalnymi inwestorami, którzy
mogliby tutaj lokowaæ swoje zak³ady.
Pomys³ sprzeda¿y gruntu w³a�nie teraz
nie spodoba³ siê niektórym radnym. -
Dlaczego musimy siê tak spieszyæ, prze-
cie¿ wiadomo, ¿e po wej�ciu Polski do
Unii Europejskiej ceny dzia³ek wzrosn¹
- grzmia³a Anna K¹dzio³ka-Kukurowska.
- Powinni�my siê wstrzymaæ i og³osiæ
przetarg dopiero za kilka miesiêcy.
Projektu uchwa³y broni³ natomiast bur-
mistrz, Jan Musia³: - Dzia³ka ta znaj-
duje siê w ofercie inwestycyjnej gminy.
Je�li pojawi siê inwestor zainteresowa-
ny kupnem i dowie siê, ¿e radni tego te-
renu nie chc¹ sprzedaæ, poszuka dzia³ki
w innej gminie, a przecie¿ zale¿y nam
na tworzeniu nowych miejsc pracy.
Mimo to projekt uchwa³y nie znalaz³
poparcia w�ród brzeskich radnych i zo-
sta³ zdjêty z porz¹dku obrad. Na razie

bêdzie on przedmiotem dyskusji na po-
siedzeniach komisji merytorycznych.

Stypendium burmistrza
Dwa dni przed koñcem roku odby³o siê
kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. W
trakcie jego trwania przyjêto m.in. pla-
ny pracy komisji jak i samej rady na rok
2004. Zaakceptowano ponadto projekt
uchwa³y, dotycz¹cej Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Brzesku. Zak³ada on
lokaln¹ diagnozê problemów uzale¿nieñ
wraz z danymi s³u¿b mundurowych, cha-
rakterystykê rynku alkoholowego oraz
nakre�la sposoby pomocy cz³onkom ro-
dzin dotkniêtych patologi¹ alkoholizmu.
Program ten jest przyjmowany przez
radê ka¿dego roku.
Dziêki ostatniej decyzji radnych, wyró¿-
niaj¹cy siê uczniowie brzeskich szkó³
mog¹ liczyæ na specjalne stypendia przy-
znawane przez burmistrza miasta. W³a-
�nie wchodzi w ¿ycie uchwa³a Rady Miej-
skiej, która okre�la szczegó³owe zasady
przyznawania nagród. Celami owego sty-
pendium s¹: promowanie uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych, propagowanie postaw
aktywno�ci, motywowanie m³odzie¿y do
pracy nad w³asnym rozwojem oraz kre-
owanie postaw uczniów i zachowañ po¿¹-
danych spo³ecznie. Wysoko�æ �rodków na
stypendia bêdzie okre�lana corocznie w
uchwale bud¿etowej, a burmistrz ma po-
dejmowaæ decyzje o uhonorowaniu ucznia
na podstawie opinii przedstawionej przez
komisjê weryfikuj¹c¹.
W programie tej sesji znalaz³a siê tak¿e
uchwa³a porz¹dkuj¹ca nazewnictwo ulic.
Zgodnie z projektem, miastu przyby³y
dwie nowe ulice. Postanowiono nadaæ
nazwy Jana Kochanowskiego oraz Miko-
³aja Reja dwóm drogom dojazdowym usy-
tuowanym na osiedlu Le�na po tym, jak
na tym terenie zaczê³o siê rozwijaæ bu-
downictwo jednorodzinne. Przypomnijmy,
i¿ podobnie przed kilkoma miesi¹cami
nadano nazwê ulicy genera³a W³adys³a-
wa Sikorskiego na osiedlu S³otwina.
Ostatnia robocza sesja w 2003 r. by³a
pierwsz¹ dla nowo mianowanego radne-
go Leszka Klimka. Obj¹³ on tê funkcjê
po wyga�niêciu mandatu zmar³ego Sta-
nis³awa Migda³a.

�wi¹tecznie
Trzecia grudniowa sesja mia³a �wi¹tecz-
ny charakter. Wziêli w niej udzia³ za-
równo samorz¹dowcy z gminy, jak i z po-
wiatu, a tak¿e zaproszeni przedstawiciele
instytucji i zak³adów pracy dzia³aj¹cych
w naszym mie�cie. Wspólne ¿yczenia
poprzedzi³y wystêpy artystyczne.

IRENEUSZ WÊGLOWSKI

W grudniu ub. roku radni miejscy zbierali siê a¿ trzykrotnie na sesjach.
Na pocz¹tku miesi¹ca debatowano m.in. nad wysoko�ci¹ stawek
podatkowych i op³at w roku 2004. Na nastêpnej sesji przyjêto plan
pracy komisji Rady Miejskiej w bie¿¹cym roku, a 30 grudnia, zgodnie
z tradycj¹, samorz¹dowcy miasta i powiatu spotkali siê z przed-
siêbiorcami i przedstawicielami brzeskich instytucji, by z³o¿yæ sobie
noworoczne ¿yczenia...

Oby rok 2004 by³ pomy�lny... Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2003 roku.  Fot. R. Najda³a



8

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNY styczeñ  2004W BRZESKU I OKOLICY

Przez ca³y okres pobytu z polskim
kontyngentem wojskowym Przemek
utrzymywa³ kontakt z rodzin¹. Naj-
pierw telefoniczny, potem równie¿
listowy. Do rodzinnego domu w Oko-
cimiu dotar³o ich wiele. Oto frag-
ment jednego z ostatnich listów:
�Jestem w bazie tu¿ obok ruin sta-
rego miasta Babilon i wybudowa-
nego na wzniesieniu pa³acu Husaj-
na. Mieszkamy w du¿ych namiotach
z klimatyzacj¹ po 50 osób, ale jest
ca³kiem dobrze. Jedzenie mamy
smaczne, jednak brakuje typowo
polskich dañ. Nasi kucharze przy-
gotowuj¹ czasem jakie� posi³ki, ale
s¹ one z produktów w puszkach i
nie smakuj¹ jak domowe. Od kil-
kunastu tygodni, kiedy ka¿dy opusz-
czaj¹cy bazê pojazd musi byæ eskor-
towany, je¿d¿ê w konwojach ochrony.
Teraz mam mo¿liwo�æ poznaæ wa-
runki ¿ycia Irakijczyków i wcale im
nie zazdroszczê. By³em w kilku
wiêkszych miastach Al Kut, Ad Di-
vaniyach, Al Hillah, Karbala i oczy-
wi�cie Bagdad.
Teraz temperatura spada tutaj z 35
stopni w dzieñ do 10-15 stopni w
nocy. W porównaniu do temperatur z
sierpnia czy wrze�nia jest ju¿ zim-
no. Nasze organizmy przystosowa³y
siê do wysokich temperatur i w nocy
jest nam bardzo zimno, wiêc dogrze-
wamy namioty i �pimy w ciep³ych
�piworach zasuniêci po sam¹ szyjê.
Odk¹d tutaj jestem, tylko jeden raz
poczu³em, jak kilka kropli deszczu
spad³o na tê such¹ ziemiê. Nie wiem,

Nareszcie powrót

Na prze³omie stycznia i lutego powróci do domu z misji pokojowej
w Iraku, pochodz¹cy z Okocimia, Przemys³aw Zydroñ. Po sze�ciomiesiêcz-
nej s³u¿bie przyszed³ wreszcie czas na zas³u¿ony odpoczynek.

Rada Miejska w Brzesku podjê³a
uchwa³ê, na mocy której powo³a-
ny zosta³ zespó³, który przedstawi
radnym opiniê na temat celowo�ci
przejêcia przez gminê kompleksu
pa³acowo-parkowego. Taka propo-
zycja pad³a kilkana�cie tygodni
temu i powiat - w³a�ciciel dawnej
siedziby Goetzów, jest gotowy na
ni¹ przystaæ.

W sk³adzie zespo³u znale�li siê: Ma³-
gorzata Cuber - dyrektorka Miejskie-
go O�rodka Kultury, Jerzy Wyczesa-
ny - historyk sztuki, pracownik
MOK-u, Rafa³ Najda³a - kierownik
Biura Promocji i Rozwoju UM, Bog-
dan Dobranowski - wiceburmistrz
miasta, Józef Kubas - radny, by³y

dyrektor LO, Anna K¹dzio³ka-Kuku-
rowska - radna, Jadwiga Kramer -
radna oraz Adam Kwa�niak - prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla Stare
Miasto.
Od opinii powo³anej komisji zale¿eæ
bêdzie w du¿ej mierze, czy pa³ac
przejmie gmina i ona zajmie siê jego
utrzymaniem i zagospodarowaniem,
czy kupi go który� z zainteresowanych
inwestorów. Plany mówi¹ o utworze-
niu w tym miejscu elitarnej szko³y,
hotelu, muzeum. Prawd¹ jest jednak,
¿e aby obiekt doprowadziæ do dawnej
�wietno�ci, trzeba wy³o¿yæ wiele mi-
lionów z³otych. Czy gminê bêdzie na
to staæ?         (iw)

jak ro�linno�æ to wytrzymuje, ale od
dwóch lat nie pada³y tu jakie� wiêk-
sze deszcze, mo¿e tej zimy co� siê
zmieni...�
W ostatnim czasie Przemek zapu-
�ci³ w¹sy i niewiele brakowa³o, aby
rodzice nie rozpoznali w³asnego
syna na zdjêciu w jednej z ogólno-
polskich gazet. Jednak �ledzili na
bie¿¹co w mediach wydarzenia w
Iraku i periodyk, w którym ukaza³a
siê fotografia Przemka, trzymaj¹
teraz jak �wiête relikwie, oczekuj¹c
na przyjazd ¿o³nierza do kraju.

IW

Fundacja im. Andrzeja Urbañczy-
ka do koñca 2003 roku przekaza³a
w sumie trzydzie�ci komputerów
dla bibliotek na terenie powiatu
brzeskiego. To nieoceniona pomoc
dla najm³odszych, dla których kom-
puter i dostêp do Internetu jest
dzisiaj spraw¹ kluczow¹.

W ostatnim czasie fundacja pozyska-
³a nowego strategicznego sponsora -
Orlen Oil. Za³o¿eniem Fundacji im. A.
Urbañczyka jest wyposa¿enie wszyst-
kich ma³opolskich bibliotek szkolnych,
powiatowych i gminnych w tego typu

sprzêt. W grudniu odby³y siê kolejne
uroczysto�ci zwi¹zane z uruchamia-
niem komputerów w bibliotekach szkó³
podstawowych w Uszwi, Tworkowej,
£ysej Górze oraz w Buczu. W tej ostat-
niej placówce akt przekazania mia³
wyj¹tkow¹ oprawê, gdy¿ ufundowany
tutaj komputer by³ ju¿ trzydziestym
jaki trafi³ do powiatu brzeskiego.
- Nie zajmujemy siê tylko i wy³¹cznie
doposa¿aniem bibliotek. Prowadzili-
�my szerok¹ akcjê przygotowywania

Komputery dla bibliotek
paczek �wi¹tecznych dla dzieci z do-
mów dziecka - mówi prezes Fundacji
im. Andrzeja Urbañczyka, Wojciech
Filemonowicz. - Otworzyli�my ponad-
to drug¹ edycjê konkursu na najlepsz¹
pracê magistersk¹ o tematyce unijnej.
Dodam tylko, ¿e wszyscy autorzy prac
s¹ przez nas promowani, a laureaci
poprzedniej edycji bardzo szybko otrzy-
mali propozycje zatrudnienia, a wiêc
zachêcam do udzia³u.

(IW)

Pa³acowa
komisja

Takich beztroskich chwil w Iraku nie by³o wiele.
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W BRZESKU OKOLICY

- Nagroda jest tym cenniejsza, ¿e Kapi-
tu³a Fundacji Ma³ych i �rednich Przed-
siêbiorstw bardzo wnikliwie ocenia³a
dzia³alno�æ firmy w ci¹gu ostatnich 10
lat, tak pod wzglêdem finansowym, p³a-
cenia podatków, sk³adek do ZUS-u, sta-
³o�ci zatrudnienia i przeznaczania �rod-
ków na inwestycje - mówi Kazimierz
Kural. - Nigdy nie zalegali�my z p³at-
no�ciami, ¿aden z naszych pracowników
nie zosta³ zwolniony, ca³y czas inwesto-
wali�my wolne �rodki i poszerzali�my
dzia³alno�æ, tworz¹c nowe miejsca pra-
cy - dodaje z dum¹.
To o czym mówi pan Kazimierz widaæ go-
³ym okiem: powiêkszenie ilo�ci miejsc
konsumpcyjnych w �starej� restauracji,
rozwiniêcie produkcji garma¿eryjnej i

Podczas odbywaj¹cego siê 3 i 4 grudnia w Warszawie X Ogólnopolskiego
Forum Gospodarczego Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw, w³a�ciciele
(teraz ju¿ dwóch) restauracji �Galicyjska�, Anna i Kazimierz Kuralowie
(na zdjêciu) odebrali swe kolejne wyró¿nienie - �Lider Przedsiêbiorczo-
�ci�. W kategorii zak³adów zatrudniaj¹cych do 20 pracowników wyró¿-
niono 6 firm z ca³ego kraju, a pañstwo Kuralowie jako jedyni w tym gro-
nie reprezentowali bran¿ê gastronomiczn¹.

Kuralowie w�ród liderów

wyj�cie z ni¹ tak¿e do innych miejscowo-
�ci i w koñcu zainwestowanie w now¹ re-
stauracjê na 250 miejsc, a tak¿e bar ca-
³odobowy, kawiarniê i punkt garma¿eryjny
w nowym kompleksie handlowym, nieopo-
dal Placu Kupieckiego. Liczba pracowni-
ków zwiêkszy³a siê z 5 osób, kiedy 10 lat
temu otwierano pierwsz¹ restauracjê, do
43 w momencie otwarcia w grudniu ub.
roku nowej restauracji. Tarnowska Izba
Rzemie�lnicza, która rekomendowa³a
pañstwa Kuralów do konkursu �Lider
Przedsiêbiorczo�ci� wziê³a te¿ pod uwagê
ich dzia³alno�æ charytatywn¹.
- Ka¿da nagroda jest cenna - twierdzi
pan Kazimierz, prawdziwy kolekcjoner
trofeów, otrzymanych w ostatnim okre-
sie. - Cieszymy siê, ¿e kto� dostrzega
nasz¹ pracê. To mobilizuje i motywuje
do jeszcze wiêkszych wysi³ków.
Wraz z w³a�cicielami �Galicyjskiej� w
trakcie odbierania nagrody cieszyli siê
równie¿ w³odarze Brzeska - burmistrz
Jan Musia³ i jego zastêpca Krzysztof
Bigaj oraz przedstawicielka brzeskiego
Cechu - Krystyna Przyby³o.
Do gratulacji przy³¹cza siê tak¿e zespól
redakcyjny BIM-u.          RC

5 grudnia ods³oniêto, po renowacji, po-
mnik �w. Floriana. Monument stoi w
centralnym punkcie brzeskiego Rynku
od XVIII wieku i a¿ prosi³ siê o natych-
miastowe zabiegi konserwatorskie.
Kamienna figura �w. Floriana, patrona
stra¿aków, wzniesiona zosta³a w 1731
roku, a do Rynku przeniesiono j¹ w 1904
roku po czwartym wielkim po¿arze mia-
sta. XVIII wiek by³ stuleciem, kiedy
próby rozwoju gospodarczego niweczy³y
bezlitosne po¿ary, trawi¹ce drewnian¹
zabudowê Brzeska. Namacalnym �la-
dem oddania siê mieszczan pod opiekê
�w. Floriana by³o w³a�nie ufundowanie
figury po�wiêconej temu �wiêtemu, która
do dzisiaj zdobi centralny punkt miej-
skiego Rynku.
W tegorocznym bud¿ecie miasta prze-
znaczono kwotê 15 tys. z³ na wykona-
nie niezbêdnych prac. Przetarg na re-
alizacjê tego zadania wygra³a jedna
z tarnowskich pracowni konserwator-
skich i we wrze�niu przyst¹pi³a do
pierwszych robót zabezpieczaj¹cych
pomnik. Oczyszczono zewnêtrzn¹
strukturê kamienia, uzupe³niono bra-
kuj¹ce fragmenty i zastosowano �rod-
ki chroni¹ce �w. Floriana przed
szkodliwym wp³ywem czynników at-
mosferycznych w przysz³o�ci. Obecnie
figura �wiêtego l�ni nowym blaskiem
i dodaje uroku miejskim plantom.

IW)

Odnowiony
Florian

Sporo emocji wzbudzi³y informacje za-
mieszczone w codziennej prasie o nowym
samochodzie s³u¿bowym burmistrza
Brzeska. Z koñcem ub. roku przesiad³ siê
on z wys³u¿onego "opla astry" do "skody
superb", ponadto Urz¹d Miejski wzboga-
ci³ siê o "fiata seicento". Zdezinformowa-
ni uznali to za jaskrawy przejaw rozrzut-
no�ci, a tymczasem - jak wyja�nia
sekretarz gminy, Bogus³aw Babicz - bu-
d¿et miasta nie zosta³ uszczuplony ani o
z³otówkê.
- W pa�dzierniku ub. roku gmina Brze-
sko rozpoczê³a realizacjê w ramach unij-
nego programu PHARE 2002 - Spójno�æ
Spo³eczno-Gospodarcza, o warto�ci 4,3
mln euro - mówi sekretarz Babicz. - W
ramach tego projektu, którego realizacja
planowana jest na dwa lata, m.in. zosta-

Skoda burmistrza
nie wybudowana 45-kilometrowa sieæ
kanalizacji w po³udniowej czê�ci gminy
Brzesko. W ramach �rodków pochodz¹-
cych z kontraktu, 90 tysiêcy z³ Unia
Europejska przeznaczy³a na zakup sa-
mochodu osobowego dla mened¿era tego
projektu. Pragnê podkre�liæ, ¿e pieni¹dze
te mog³y byæ przeznaczone wy³¹cznie na
ten cel i  absolutnie nie mog³y byæ spo¿yt-
kowane na inne zadania realizowane
przez gminê. W przypadku ich niewyko-
rzystania nale¿a³oby je zwróciæ. ¯eby jed-
nak jak najbardziej zracjonalizowaæ za-
kup, podjêto decyzjê o zakupie za kwotê
przeznaczon¹ na ten cel nie jednego, lecz
dwóch samochodów - "skody superb" i "fia-
ta seicento". Bud¿et miejski nie zosta³
wiêc uszczuplony ani o z³otówkê - podkre-
�la sekretarz Babicz.         (ml)
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W grudniu odby³o siê spotkanie se-
natora Mieczys³awa Miet³y z przed-
stawicielami lokalnych mediów, na
którym poinformowa³ o przebiegu
swej pracy parlamentarnej i dzia-
³aniach podjêtych dla tutejszej spo-
³eczno�ci.
W�ród �naj�wie¿szych� spraw, w jakich
senator wspó³uczestniczy³, wspieraj¹c
wysi³ki w³adz gminy i powiatu, uda³o siê
rozwi¹zaæ planowany zjazd z autostra-
dy i po³¹czenie go z drog¹ wojewódzk¹
nr 768 wiod¹c¹ z Brzeska do Koszyc. -
Odby³y siê w ostatnim czasie rozmowy
na ten temat i uda³o siê osi¹gn¹æ poro-

zumienie pomiêdzy Urzêdem Marsza³-
kowskim a Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg
Krajowych i Autostrad - mówi senator
Miet³a. - Uzgodniono, i¿ GDDKiA prze-
ka¿e �rodki na budowê wêz³a i w³¹czy
do niego wspomnian¹ drogê, natomiast
sama trasa nadal pozostanie we w³ada-
niu województwa. Do rozwi¹zania tego
problemu w du¿ej mierze przyczyni³a siê
niedawna wizyta w Brzesku wojewody
Jerzego Adamika.
Trzeba podkre�liæ, i¿ prace przygotowaw-
cze do budowy odcinka autostrady A-4 z
Krakowa do Tarnowa wesz³y ju¿ w fazê
decyduj¹c¹. Tak¿e te przedsiêwziêcia w³adz
miejskich wspiera³ senator, który poinfor-
mowa³, ¿e do koñca 2003 roku wydano 10
mln z³ na wykup gruntów pod przysz³¹ tra-
sê i jest zapewnione kolejne 60 mln na
wykup dzia³ek pod niektóre obiekty budow-
lane i urz¹dzenia ochrony �rodowiska.
Wszystko wskazuje na to, ¿e do 2008-2009
roku autostrada powinna byæ oddana do
u¿ytku, bo obecnie nie ma ¿adnego zagro-
¿enia dla tej inwestycji.
Mieczys³aw Miet³a zapowiedzia³ tak¿e,
¿e zamierza podj¹æ zdecydowane stara-
nia o od³¹czenie ze struktur Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 1 Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego. - Odrêbne funkcjonowa-
nie tej szko³y poparte jest 92-letni¹ tra-
dycj¹, a tradycji nie trzeba siê wstydziæ -
twierdzi. - Brzesko powinno posiadaæ li-
ceum, dobrze przygotowuj¹ce uczniów do
dalszej nauki na studiach.
Senator zapytany o umiejscowienie lo-
kalowe tej szko³y, wymieni³ dwa warian-
ty: budynek ZSP nr 1, w którym placów-
ka funkcjonuje obecnie oraz powrót do
pa³acu Goetzów w przypadku przejêcia
go przez miasto i wykonaniu remontu.

(IW)

Jedna para takich butów kosztowa³a
600 z³. Wykonane zosta³y z wodoodpor-
nej skóry, posiadaj¹ wzmocnione stal¹
podeszwy i ochronê palców, wewn¹trz
znajduje siê tkanina z gore-texu, po-
zwalaj¹ca stopom �oddychaæ�. Poza tym
obuwie ma byæ wyj¹tkowo odporne na
wszelkie czynniki zewnêtrzne. W naj-
bli¿szym czasie w Komendzie Powia-
towej planuje siê jeszcze zakup nowe-
go umundurowania.
Obecnie obiekt KP PSP w Brzesku
jest modernizowany. Z³y stan technicz-
ny instalacji elektrycznej i bram
gara¿owych wymusi³ rozpoczêcie re-
montu ju¿ teraz. - Na razie wyremon-
towali�my wjazd do gara¿y od strony
placu manewrowego, co spowodowa³o
likwidacjê boksów przelotowych
- mówi komendant powiatowy PSP,
Dariusz Pêcak. - Kolejnym etapem
robót, realizowanym w 2004 r., ma
byæ wymiana bram wjazdowych i mon-
ta¿ odci¹gów spalin oraz budowa no-
wego masztu antenowego.
Na grudniowe remonty stra¿acy wyda-
li ok. 40 tys. z³, jednak jest to kropla w

Stra¿acy w nowych butach
Dziêki wsparciu finansowemu Funduszu Ochrony �rodowiska Starostwa
Powiatowego oraz Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Krakowie, brzescy stra¿acy zakupili 45 par nowoczesnego, wygodnego
obuwia, odpornego na czynniki atmosferyczne i chemiczne.

morzu potrzeb. W 2005 roku maj¹ siê
rozpocz¹æ powa¿ne prace przy rozbu-
dowie obiektu, s¹ ju¿ nawet pieni¹dze
obiecane na ten cel. iw

Senator
o drogach i liceum

Modernizacja obiektów brzeskiej stra¿y.

Brzesko w Belwederze

7 stycznia burmistrz Jan Musia³ odebra³ w Belwederze z r¹k Prezydenta RP Aleksandra
Kwa�niewskiego nagrodê, któr¹ Gmina Brzesko zdoby³a w V edycji konkursu eko-
logicznego �Przyja�ni �rodowisku�. Gratulujemy!               Fot. T. Koniarz
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- Potraktowa³em to jako przygodê i
wyzwanie - opowiada dyr. Waresiak. -
Chcemy w ten sposób promowaæ modê
na p³ywanie, które jest przecie¿ naj-
zdrowsz¹ form¹ aktywno�ci fizycznej.
Pomys³ i inicjatywa wysz³a od ratow-

P³ywali ca³¹ dobê

ników. Poniewa¿ jest ich siedmioro,
przyj¹³em propozycjê, aby do³¹czyæ do
grupy. Dla mnie by³o to niema³e wy-
zwanie, bo naukê p³ywania rozpocz¹-
³em dopiero podczas wakacji. Dotych-
czas posiada³em jedynie w niewielkim

stopniu umiejêtno�æ elementarnego
p³ywania �stylem� raczej nieklasycz-
nym. Uzna³em jednak, ¿e je¿eli mam
przekonywaæ do p³ywania jako dosko-
na³ego sposobu utrzymywania znako-
mitego stanu zdrowia przez d³ugie lata
- o czym jestem przekonany - to sam
powinienem umieæ p³ywaæ i w³asnym
przyk³adem zachêcaæ innych do tego
sportu. Wspólnie przep³ynêli�my
70.325 m, z tego ja sam 8100 m.
By³a to doskona³a zabawa, ale mamy
nadziejê, ¿e zachêci³a wielu mieszkañ-
ców do doskonalenia swoich umiejêt-
no�ci p³ywackich. Chcia³em swoim
przyk³adem pokazaæ, ¿e praktycznie
ka¿dy mo¿e osi¹gn¹æ naprawdê impo-
nuj¹ce wyniki, je¿eli tylko uwierzy w
siebie i ma chêæ do systematycznej pra-
cy nad sob¹. Po zakoñczeniu tej próby,
przypomnia³em sobie takie zdanie:
�Aby osi¹gn¹æ w ¿yciu wielki sukces,
nale¿y umieæ marzyæ jak szaleniec i
pracowaæ jak wó³�.
Zale¿y nam na tym, aby p³ywanie sta³o
siê w Brzesku modne, aby wielu ludzi
regularnie korzysta³o z p³ywalni, aby
ludzie nie traktowali �chodzenia na
basen� jako zbêdnej fanaberii, ale jako
inwestycjê w przysz³o�æ, inwestycjê w
swoje zdrowie do pó�nych lat ¿ycia.
Wiadomo, ¿e na zdrowie, zw³aszcza w
podesz³ym wieku, pracuje siê przez ca³e
¿ycie. Niekiedy podejmuj¹c siê tak nie-
zwyk³ych zadañ, jak to grudniowe... (kp)

TO SIÊ NAPRAWDÊ WYDARZY£O
STRA¯ACY z Komendy Powiatowej
PSP w Brzesku w okresie od 15 listo-
pada do po³owy grudnia odnotowali 38
zdarzeñ tj:  13 po¿arów,  24 miejsco-
wych zagro¿eñ   i  1 alarm fa³szywy.

18 LISTOPADA 15 minut po pó³nocy
w Zawadzie Uszewskiej, w wyniku za-
prószenia ognia, powsta³ po¿ar budyn-
ku mieszkalnego oraz budynków gospo-
darczych. W dzia³aniach ratowniczo
-ga�niczych udzia³ bra³y 2 zastêpy JRG
i 4 zastêpy  OSP.  Straty oszacowano
na oko³o  60 tys. z³. Uratowano mienie
warto�ci 70 tys. z³.

1 GRUDNIA ok. godz. 15-ej w Wy-
trzyszczce, z nieustalonych przyczyn

powsta³  po¿ar sklepu GS. W dzia-
³aniach ratowniczo-ga�niczych udzia³
bra³y 2 zastêpy JRG i 6 zastêpów
OSP. Straty oszacowano na oko³o
50 tys. z³.

7 GRUDNIA ok. godz. 17.30 w Przy-
borowie, samochód �Polonez� najecha³
na osobê le¿¹c¹ na jezdni. Dzia³ania
2 zastêpów JRG polega³y na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia,  o�wie-
tleniu terenu dzia³añ   podczas prac
dochodzeniowych prowadzonych przez
policjê.

8 GRUDNIA  ok. godz. 21-ej w Jastwi
na drodze E-40  w wyniku zjechania
na przeciwny pas jezdni dosz³o do zde-

rzenia samochodu �Fiat Uno� i �VW
Passat�. W dzia³aniach polegaj¹cych na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
o�wietleniu terenu dzia³añ, uwolnieniu
przy pomocy sprzêtu hydraulicznego,
osoby uwiêzionej, zebraniu plamy ole-
ju przy pomocy sorbentu i uprz¹tniê-
ciu pozosta³o�ci po wypadku, udzia³
bra³y 2 zastêpy JRG. Starty oszaco-
wano na oko³o 40 tys. z³.

11 GRUDNIA ok. godz. 13-ej w Okoci-
miu, na drodze K-75,  dosz³o do zde-
rzenia �Fiata 126p� i �Poloneza Truc-
ka�.  W wypadku poszkodowane by³y 3
osoby, straty  oszacowano na oko³o 8
tys. z³.

IW

18 grudnia ratownicy pracuj¹cy na krytej p³ywalni wraz z dyrektorem
podjêli próbê ustanowienia rekordu w 24-godzinnym p³ywaniu. Sze�ciu
ratowników, jedna ratowniczka i dyrektor p³ywalni, Jan Waresiak, zmie-
niaj¹c siê co pó³ godziny, p³ywali przez ca³¹ dobê. P³ywalnia przez ca³y
ten czas by³a czynna dla klientów, którzy nie tylko mogli obserwowaæ
bij¹cych rekord, ale tak¿e samemu pop³ywaæ.

TO SIÊ NAPRAWDÊ WYDARZY£O

Piêcioro z siedmiu rekordzistów - od lewej: Micha³ Le�, Jakub Szpil, Jan Waresiak,
Matylda Chru�ciel i Piotr Pabjan.
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Wizyta w kraju Unii Europejskiej, któ-
rej Polska stanie siê cz³onkiem ju¿ za
kilka miesiêcy, by³a znakomit¹ oka-
zj¹ przygl¹dniêcia siê funkcjonowaniu
samorz¹du lokalnego w strukturach
unijnych. I chocia¿ Lipsk jest miastem
pod wieloma wzglêdami nieporówny-
walnym do Brzeska, to standardy
prawne od maja bêd¹ obowi¹zuj¹ce
dla ka¿dej unijnej jednostki samorz¹-
dowej. Pobyt w Saksonii, która do
1990 roku - podobnie jak Polska �
zamkniêta by³a w obozie socjalistycz-
nym, dodatkowo sprzyja³ dokonywa-
niu pewnych porównañ, wymianie do-
�wiadczeñ transformacyjnych i
oczywi�cie sk³ania³ do wyci¹gania
wniosków na u¿ytek naszego miasta
i gminy. Pojawi³y siê te¿ konkretne
mo¿liwo�ci wspó³pracy biznesowej z
przedsiêbiorcami Lipska, a zapozna-
nie siê z programami edukacyjnymi,
realizowanymi m.in. przy pomocy
Domu Europejskiego byæ mo¿e stwo-
rzy szansê skorzystania z nich rów-
nie¿ przez m³odzie¿ brzeskich szkó³.

Wizje pani Gra¿yny

ie czekaj¹c a¿ Europa przyjdzie do nas, sami skorzystali�my z zaproszenia i
odwiedzili�my j¹ - tak skomentowa³ trzydniowy pobyt brzeskiej delegacji
w Lipsku wiceburmistrz Krzysztof Bigaj. Seminaria i liczne spotkania,
zorganizowane z my�l¹ o pracownikach Gminnych O�rodków Informacji
o Unii Europejskiej, nauczycielach oraz dziennikarzach, przebiega³y pod
has³em: �Polska i Niemcy na drodze do europejskiego spo³eczeñstwa
obywatelskiego�. Promotorem wyjazdu by³o Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RFN, ale nie doszed³by on do skutku, gdyby nie starania,
maj¹cej brzeskie pochodzenie, dr Gra¿yny Marii Peter, dyr. lipskiego Europa-
Haus. Nie trzeba dodawaæ, ¿e swoich krajanów pani Peter przyjmowa³a
szczególnie serdecznie. Warto natomiast podkre�liæ, ¿e pobyt w Lipsku
10-osobowej ekipy z Brzeska zosta³ sfinansowany ze �rodków unijnych.

N

W Domu Europejskim
Pierwszym punktem perfekcyjnie przy-
gotowanego programu naszego pobytu
w Lipsku by³a wizyta w Europa-Haus-
Leipzig, mieszcz¹cym siê w zabytko-
wej kamienicy w centrum miasta, przy
Katharinenstrasse 11. Niegdy� mie�ci-
³a siê w niej kawiarenka odwiedzana
przez Johanna Wolfganga Goethe�go,
Adama Mickiewicza i Jana Sebastia-
na Bacha. Dzisiaj to suwerenne króle-
stwo dr Marii Peter. By³a jego wspó³za-
³o¿ycielk¹ w 1990 roku, a od 1995 roku
jest jego dyrektork¹. Rolê Domu Euro-
pejskiego najogólniej mo¿na sprowadziæ
do pe³nienia funkcji informacyjnej, szko-
leniowej, a tak¿e animatorskiej przy
organizowaniu miêdzynarodowych spo-
tkañ. Pani Gra¿yna mówi o tej roli krót-
ko: - Z uwagi na prowadzon¹ dzia³al-
no�æ Dom Europejski po�redniczy w
krytycznym dialogu pomiêdzy instytu-
cjami europejskimi i spo³eczeñstwem.
Tym samym przyczynia siê do zbli¿e-
nia interesów pomiêdzy polityk¹ inte-
gracyjn¹ Unii Europejskiej i obywate-

lami Europy. Dom Europejski sta³ siê,
dziêki swojemu programowi, integral-
n¹ czê�ci¹ dialogu dotycz¹cego spraw
Europy. Dzia³a on nie tylko regional-
nie w Lipsku i Saksonii, lecz te¿ dale-
ko poza granicami Niemiec. Profil na-
szej dzia³alno�ci jest wynikiem
d³ugoletnich do�wiadczeñ i towarzysz¹-
cej temu specjalizacji. Dziêki temu
uda³o siê nam pozyskaæ partnerów i
przyjació³, którzy regularnie korzysta-
j¹ z us³ug Domu Europejskiego. Rów-
nocze�nie jeste�my na tyle elastyczni,
aby naszym programem szybko reago-
waæ na zmiany zachodz¹ce w Europie...
O aktywno�ci instytucji kierowanej
przez dr Peter i jej niezwyk³ej opera-
tywno�ci �wiadczy chocia¿by fakt or-
ganizacji oko³o 300 imprez rocznie, na
które trzeba pozyskaæ ponad 300 tys.
euro. A warto zaznaczyæ, ¿e pani Marii
etatowo pomaga tylko jedna osoba,
uczynna i mi³a dr Marianne Paech.
Mimo to Europa-Haus jest prawdziw¹
skarbnic¹ wiedzy o Unii Europejskiej,
gdzie mo¿na siê dowiedzieæ o jej aktu-
alnych problemach i przedsiêwziêciach.
Istniej¹cy tam te¿ od 1992 roku Euro-
pejski Punkt Informacyjny gromadzi i
archiwizuje wszelkie dokumenty UE
oraz systematyzuje serwis informacyj-
no-doradczy odno�nie zagadnieñ euro-
pejskich.
- Oferujemy imprezy dotycz¹ce zagad-
nieñ polityki europejskiej, organizuje-
my kursy dokszta³caj¹ce dla osób bez-
robotnych, realizujemy projekty
æwiczeniowe dla szkó³ i uczniów ze
szczególnym uwzglêdnieniem uczestni-
ków z pañstw Europy �rodkowej i
Wschodniej - pani Gra¿yna wymienia
z d³ugiej listy niektóre tylko cele dzia-
³alno�ci Domu Europejskiego. To m.in.
dlatego, nie wspominaj¹c o sympatii
jej organizatorki do swoich krajanów,
szkolenie w Lipsku objê³o delegacjê z
Brzeska.

W Urzêdzie Pracy
Lipsk nie jest ju¿ tym miastem, do
którego jeszcze w latach 80. minionego
stulecia, pod pozorem wyjazdów tury-
stycznych, ci¹gnê³y tabuny polskich
handlarzy, wykupuj¹cych w³a�ciwie
wszystko, co znajdowa³o siê na pe³nych,
w odró¿nieniu od polskich, pó³kach skle-
powych. To wprawdzie nadal miejsce
s³yn¹ce z renomowanych miêdzynaro-
dowych targów, ale po zjednoczeniu
Niemiec tak¿e i hale wystawowe zmie-
ni³y siê nie do poznania. Miasto wy-
piêknia³o, sta³o siê nowocze�niejsze, a
liczne zabytki nabra³y nowego blasku.
Nikt jednak nie ukrywa, ¿e pojawi³y
siê nowe problemy. Wraz z likwidacj¹

Brzeska delegacja w lipskim "królestwie" dr Gra¿yny Marii Peter.
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zak³adów przemys³u ciê¿kiego oraz
zamkniêciem nierentownych kopalñ,
pracê straci³o sto tysiêcy ludzi. Bezro-
bocie, które osi¹gnê³o 20-procentowy
pu³ap, to niew¹tpliwie najwiêksza bo-
l¹czka mieszkañców Lipska.
Odwiedzenie miejskiego Arbeitsamtu
(Urz¹d Pracy) nie sk³ania³o jednak do
wyci¹gania zbyt dramatycznych wnio-
sków. W ogromnym biurowcu zatrud-
nionych jest 850 urzêdników, za� w
ca³ych Niemczech pracê dla bezrobot-
nych pomaga znale�æ w krajowym i lo-
kalnych urzêdach blisko 90 tys. osób!
Nieporównywalnie inne s¹ te¿ �rodki
pomocowe dla nieposiadaj¹cych pracy,
ni¿ te, jakimi dysponuj¹ polskie samo-
rz¹dy lokalne. Najni¿szy miesiêczny
zasi³ek dla bezrobotnych to ok. 700
euro, czyli ponad 3 tysi¹ce z³otych. To
wystarcza na spêdzenie miesiêcznych
wczasów na Majorce lub w Tunezji. Jak
twierdzi jednak Hermann Leistner z
lipskiego Urzêdu Pracy, tak korzystne
warunki pomocy dla bezrobotnych w
Niemczech niebawem pogorsz¹ siê, bo
wyra�nie zaostrz¹ siê przepisy. Wa¿-
niejsze jednak, ¿e w najbli¿szych la-
tach w Saksonii przybêdzie miejsc pra-
cy. Ju¿ niebawem sytuacja ulegnie
zmianie po uruchomieniu w Lipsku
dwóch wielkich fabryk samochodów -
�Porsche� i �BMW�.

W ratuszu
Ogromne wra¿enie wywar³a na brzesz-
czanach wizyta w renesansowym lip-
skim ratuszu. To jeden z najpiêkniej-
szych zabytkowych budynków w
mie�cie. W nim nasza delegacja podej-
mowana by³a przez Jana Heyena - re-
ferenta ds. UE oraz dr. Helmutha
Bernda z Departamentu Promocji Go-
spodarczej. Ze szczególnym zaintereso-
waniem informacji o organizowaniu
pracy promocyjnej tamtejszego Urzê-
du s³ucha³ Rafa³ Najda³a, kierownik
brzeskiego Biura Promocji i Rozwoju.
Zaskoczony by³ tym, ¿e jego lipscy od-
powiednicy nie zajmuj¹ siê bezpo�red-
nio pozyskiwaniem �rodków unijnych,
a tym bardziej wype³nianiem i sk³a-

daniem stosownych wnio-
sków. O fundusze zabiega
ka¿dy departament UM, a
zadaniem Jana Heyena
jest jedynie wskazywanie
obszarów i mo¿liwo�ci ich
zdobywania. Ponoæ naj³a-
twiej zdobyæ unijne pieni¹-
dze na programy zwi¹za-
ne z ochron¹ �rodowiska,
rolnictwem i... weteryna-
ri¹.
O podobnych problemach

mówi³ tak¿e burmistrz Meerane, prof.
dr Lothar Ungerer. Dzieli³ siê swymi
do�wiadczeniami w zarz¹dzaniu gmi-
n¹ porównywaln¹ do brzeskiej i wp³y-
wem UE na politykê komunaln¹. Nie
ukrywa³, ¿e jest zainteresowany nawi¹-
zaniem z Brzeskiem partnerskich kon-
taktów, które zaowocowa³yby wspó³pra-
c¹ gospodarcz¹ obu miast.
Konkretne propozycje z³o¿y³ tak¿e Ja-
mes Parsons - przedstawiciel miejsco-
wych przedsiêbiorców, Anglik z pocho-
dzenia. Rozmowy toczy³y siê istotnie
na wysokim poziomie, bo na 29. piê-
trze kawiarni �Panorama�. Nasza gmi-
na ma otrzymaæ listê ofert lipskich
firm, zainteresowanych podjêciem
wspó³pracy z polskimi partnerami.

W biurze unijnej pos³anki
Do pozbywania siê kompleksów nama-
wia³ natomiast mec. Ernst Henning
Knige, szef biura Brigitte Wenzel-
Perillo - pos³anki do Parlamentu Eu-
ropejskiego. - Kiedy odbywa³em sta¿ w
Brukseli, mia³em okazjê poznaæ wielu
m³odych ludzi z Polski, którzy znako-
micie radzili sobie w pracach Parla-
mentu Europejskiego - mówi³. - Nie
macie siê czego obawiaæ. W Unii bê-
dziecie mogli realizowaæ swoje zamie-
rzenia, ale ¿eby wykorzystaæ szansê ko-
niecznie trzeba d¹¿yæ nieustannie do
wiedzy. Ale podstaw¹ sukcesu jest do-
bra orientacja w realizowanych przez
UE projektach oraz znajomo�æ proce-
dur. Sam jestem m³odym cz³owiekiem,
wiêc mogê tylko doradzaæ, by polska
m³odzie¿ zdobywa³a jak najbardziej
wszechstronn¹ wiedzê. Musicie znaæ co
najmniej jeden, a najlepiej dwa obce
jêzyki i je�li bêdziecie aktywni, Euro-
pa bêdzie dla was przyjazna - dora-
dza³ mec. Knige.

W miejscu narodzin Fausta
O szansach naszego kraju po wej�ciu
do UE przekonywa³ tak¿e konsul RP
w Lipsku Ryszard Król, a jego s³owa
nabiera³y szczególnej wymowy, bo wy-
powiada³ je w s³ynnej �Auerbachskel-
ler�, w miejscu, gdzie - jak g³osi legen-

da, Goethe pisa³ �Fausta�. Potwier-
dzam, ¿e nawet piwo i tradycyjna sak-
soñska zapiekanka smakowa³y tam
wyj¹tkowo. A niektórzy uczestnicy szko-
lenia mogliby zapewne co� dopowie-
dzieæ o spe³nionych wró¿bach, które w
atmosferze tradycyjnych w Lipsku tar-
gów adwentowych, popijaj¹c niespoty-
kane gdzie indziej tak smaczne grzane
wino, przepowiada³a objawiaj¹ca tak-
¿e i wizjonerskie zdolno�ci pani Gra-
¿yna Maria Peter...

- Pobyt w Lipsku by³ dla nas znakomi-
t¹ lekcj¹ o Unii Europejskiej - twier-
dzi wiceburmistrz Krzysztof Bigaj. �
Zdobyli�my wiedzê i do�wiadczenia,
których nie znale�liby�my w najlep-
szych ksi¹¿kach. Teraz pora, by�my
mogli to wszystko wykorzystaæ w na-
szej pracy.
Je�li wierzyæ deklaracjom uczestnicz¹-
cym w wyprawie: dyr. Miejskiego O�rod-
ka Kultury - Ma³gorzaty Cuber, dyr.
Biblioteki Miejskiej i Powiatowej -
Marii Marek oraz Rafa³a Najada³y,
najwcze�niej zmaterializowany zosta-
nie pomys³ stworzenia w Brzesku - na
wzór funkcjonuj¹cego w Lipsku - Domu
Europejskiego. - Bêd¹c �ród³em bezcen-
nych informacji, mo¿e siê on staæ szans¹
dla m³odych ludzi, którzy swe zawodo-
we kariery realizowaæ bêd¹ w zjedno-
czonej Europie - przekonuje szef Biura
Promocji i Rozwoju. - Dr Gra¿yna Pe-
ter zachêca³a, deklarowa³a pomoc i
przekonywa³a, ¿e Brzesko - podobnie
jak Lipsk - ma �wietne po³o¿enie, bo
przebiegaj¹ przez nie atrakcyjne szla-
ki handlowe i turystyczne.
Co prawda, to prawda...

Tekst i foto:
MAREK LATASIEWICZ

To nie kafejka internetowa, lecz lipski Urz¹d Pracy...

Tu narodzi³ siê Faust.
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- Przyjecha³am tutaj po drugim roku
studiów na Uniwersytecie Warszaw-
skim - wspomina. - Wyjecha³am na
rok, a zosta³am do dzisiaj. Widaæ, tak
mia³o byæ: tutaj skoñczy³am germa-
nistykê, a potem dziennikarstwo, w
czasie studiów wreszcie pozna³am
swego przysz³ego mê¿a - Harry�ego.

Tañczy³a krakowiaka, pisa³a bajki
Pani Gra¿yna, z domu Musia³, uro-
dzi³a siê w Brzesku i - jak kilkakrot-
nie podkre�la podczas naszej rozmo-
wy - z tym miastem zwi¹zany jest
najwspanialszy okres pobytu w Pol-
sce. - W przedszkolu uczy³am siê tañ-
czyæ krakowiaka - wyra�nie o¿ywia siê
wracaj¹c pamiêci¹ do beztroskiego
czasu dzieciñstwa. - Przechowujê z
tamtego okresu pamiêtnik. Dosta³am
go od dziadka 6 grudnia 1956 roku.
Pamietam tak dok³adnie, bo pierw-
szym, który siê do niego wpisa³, by³
ksi¹dz Bia³ko...
Jej podstawówk¹ by³a ¿eñska �dwój-
ka�. - Wychowawczyni¹ by³a wspania-
³a pani Bursztynowa - opowiada. -
Zreszt¹ w tej szkole nie by³o z³ych
nauczycieli. Chocia¿ tak d³ugo jestem
poza krajem, nie muszê korzystaæ ze
s³ownika ortograficznego - bezb³êdnie
piszê po polsku. To szko³a i ¿elazne
regu³y wychowawcze w domu dziad-
ków ukszta³towa³y mnie na ca³e ¿y-
cie. To s¹ sprawy, o których nie mo¿-
na przeczytaæ w ksi¹¿kach lub nabyæ
w inny sposób. Za to jestem im bez-
granicznie wdziêczna.
Pani Gra¿yna, opowiadaj¹c o swoim
dzieciñstwie, raz po raz wspomina
swoje kole¿anki - Mariê Przeklasê i

Ambasador Brzeska w Lipsku
a³o kto wie, ¿e w pó³milionowym Lipsku, saksoñskim mie�cie s³ynnym
z organizacji renomowanych miêdzynarodowych targów, Brzesko ma swo-
jego ambasadora. Wprawdzie nikt takiego tytu³u oficjalnie nie nada³ pani
dr Gra¿ynie Marii Peter, ale z pewno�ci¹ ju¿ dawno na niego zas³u¿y³a za to,
co od kilkudziesiêciu lat robi dla Polski i swego rodzinnego miasta.  Dyrektorka
Europa-Haus jest w Lipsku postaci¹ nietuzinkow¹, a jej zarówno ciekawe
¿ycie, jak i dokonania zawodowe, s³u¿¹ce miêdzynarodowej integracji,
sprawiaj¹, ¿e otwieraj¹ przed ni¹ drzwi zarówno burmistrz miasta, rektor
uniwersytetu, wp³ywowi biznesmeni niemieccy, jak i pos³owie Parlamentu
Europejskiego. Ba, zaprzyja�niona jest nawet z... Jego Królewsk¹ Wysoko�ci¹
Mari¹ Emanuelem Margrabi¹ Mi�ni, Ksiêciem Saksonii - potomkiem króla Polski
Augusta II Mocnego. Na sw¹ dzisiejsz¹ pozycjê pracowa³a w swej drugiej
ojczy�nie wiele lat. W Lipsku mieszka od 1966 roku...

Barbarê Plewê, swego niewiele star-
szego wujka Micha³a Mikuliñskiego.
- Z Marysi¹ przyja�niê siê do dzisiaj.
Nie ma tygodnia, bym nie zatelefo-
nowa³a do niej dwa, trzy razy. Tak
bardzo chcia³abym siê spotkaæ tak¿e
z innymi kole¿ankami, z którymi ra-
zem przystêpowa³y�my do Pierwszej
Komunii - rozmarza siê. - Czy jest
jeszcze w Brzesku taki ma³y sklepik
spo¿ywczy niedaleko placu Kazimie-
rza, do którego rodzice posy³ali mnie
po smaczne bu³eczki, a Czudeccy pro-
wadz¹ jeszcze cukierniê? - pyta. -
Jeszcze teraz czujê smak kupowanych
tam pysznych lodów i kremówek. Z
Marysi¹ i Basi¹ zarabia³y�my na nie,
organizuj¹c w stodole mojego dziad-
ka przedstawienia o piêknej królew-
nie. Sama napisa³am tê bajkê, a do-
ro�li musieli p³aciæ po dwa z³ote za
wstêp - chwali siê sw¹ operatywno-
�ci¹ ju¿ w tamtym okresie...

Przez Szczecin do tygla
Brzesko opuszcza³a bardzo niechêt-
nie. Gdy jednak skoñczy³a podstawów-
kê, musia³a do³¹czyæ
do mamy, która od
kilku lat pracowa³a w
Szczecinie. Tam skoñ-
czy³a liceum i ku za-
skoczeniu bliskich po-
stanowi³a zdawaæ
egzamin wstêpny na
germanistykê na Uni-
wersytecie Warszaw-
skim. Sw¹ przekorn¹
naturê objawi³a na
tyle skutecznie, ¿e za
dobre wyniki w nauce

po drugim roku zaproponowano jej
stypendium na uczelni w Lipsku.
- Przera¿ona mama z pocz¹tku w ogó-
le nie chcia³a s³yszeæ o moim wyje�-
dzie w nieznane - kontynuuje sw¹ opo-
wie�æ. - Ale ja nie ba³am siê nowych
wyzwañ. Zderzenie z nieznanym mi
�wiatem nie by³o jednak dla mnie ³a-
twe. Zakwaterowano mnie w miêdzy-
narodowym internacie, który - oglêd-
nie mówi¹c - nie cieszy³ siê dobr¹
renom¹. Mieszka³o w nim ponad sze-
�ciuset studentów z ca³ego �wiata, a
tylko trzydzie�ci dziewcz¹t. Sama by-
³am wystraszona, ale widocznie po-
trafi³am siê szybko aklimatyzowaæ,
bo wybrano mnie przewodnicz¹c¹
rady internatu. To by³a doskona³a
lekcja tolerancji, poszanowania ró¿-
nych kultur, tradycji, zwyczajów
mieszkañców z najró¿niejszych zak¹t-
ków �wiata...
Rezolutna studentka z Polski sku-
tecznie te¿ wpaja³a te zasady swoim
wspó³towarzyszom. Zaczê³a od za³o-
¿enia folklorystycznego zespo³u ta-
necznego. I tak jak w brzeskim przed-

M

Dr Gra¿yna Maria Peter.

Ze swoj¹ mam¹ na brzeskich "plantach".
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szkolu, tak¿e w Lipsku zadziwia³a
wymy�lnymi uk³adami ludowych tañ-
ców polskich. - Organizowali�my wy-
stêpy, parê marek zarobili�my - na-
wi¹zuje do dzieciêcego teatrzyku. -
Studiowa³am germanistykê, a potem
tak¿e dziennikarstwo, ale przede
wszystkim tañczy³am w zespole -
dodaje ¿artem.

Lipski ma³y �wiat
Z ka¿dym nastêpnym miesi¹cem wta-
pia³a siê coraz bardziej w klimat ów-
czesnego jeszcze NRD-owskiego Lip-
ska. Dorabia³a jako t³umaczka,
anga¿owa³a siê w prace polskiego
konsulatu. Za przed³u¿eniem pobytu
za granic¹ przemawia³o coraz wiêcej
argumentów. Kiedy w 1970 roku koñ-
czy³a dziennikarstwo, otrzyma³a z
uczelni propozycjê pracy w nowo utwo-
rzonej katedrze systemów dziennikar-
skich w krajach socjalistycznych. -
Polubi³am to miasto, znalaz³am w
nim swój ma³y �wiat - t³umaczy de-
cyzjê pozostania w Lipsku. - Mówi¹c
szczerze, nie ci¹gnê³o mnie na Za-
chód. Mo¿e dlatego, ¿e z polskim
paszportem mog³am wszêdzie podró-
¿owaæ, ale chyba równie¿ nie bez zna-
czenia by³ fakt, i¿ od samego pocz¹t-
ku ¿y³am w miêdzynarodowym tyglu.
Na lipskim uniwersytecie pracowa³a
do 1995 roku. Czêsto w swych wspo-
mnieniach powraca do burzliwych wy-
darzeñ z 1990 roku, które doprowa-
dzi³y do obalenia komunistycznej
w³adzy i w konsekwencji zjednocze-
nia Niemiec. - Najdramatyczniejsze
momenty rozgrywa³y siê w ko�ciele
�w. Miko³aja - opowiada, prowadz¹c
do gotyckiej �wi¹tyni w centrum mia-
sta. - W ka¿dy poniedzia³ek modlono
siê tam o pokój i tak zreszt¹ jest do
dzisiaj. Tam, na placu przed ko�cio-
³em, rozpoczyna³y siê demonstracje.
Jej uczestnikom grozi³y ciê¿kie kary.
Na szczê�cie, obesz³o siê bez rozlewu
krwi...

Drugi dom�
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
minionego stulecia dr Gra¿yna Maria
Peter urzeczywistni³a swój kolejny
plan. Wraz z grup¹ przyjació³ z uni-
wersytetu za³o¿y³a w Lipsku Europa-
Haus. Od 1996 roku pe³ni w nim rolê
dyrektora i jak sama twierdzi, dru-
giego tak �zwariowanego� Domu Eu-
ropejskiego trudno szukaæ nie tylko na
terenie Niemiec. - Pragniemy nadaæ
pojêciu �Europa� nowe, aktualne po-
jêcie i nape³niæ je ¿yciem - pani Gra-
¿yna wyja�nia dyplomatycznie rolê
kierowanej przez siebie placówki.

Oznacza to ni mniej, ni wiêcej, dzie-
si¹tki organizowanych imprez dotycz¹-
cych zagadnieñ polityki europejskiej,
seminariów dokszta³caj¹cych, spotkañ
miêdzynarodowych, realizacjê projek-
tów æwiczeniowych dla m³odzie¿y
szkolnej. Przy Katharinenstrasse 11
mie�ci siê tak¿e Punkt Informacyjny
Unii Europejskiej. - Trzeba byæ aktyw-
nym i nie czekaæ, a¿ kto� co� zapropo-
nuje - to najwa¿niejsza wskazówka
pani Marii dla polskiej m³odzie¿y, któ-
ra dorastaæ bêdzie ju¿ w strukturach
UE. - Powtarzam to moim studentom
i wszystkim, którzy odwiedzaj¹ lipski
Europa-Haus, wskazuj¹c na szerokie
mo¿liwo�ci ujawniania tej aktywno�ci.

Z królem na Wawelu
Pani Maria jest autork¹ kilku ksi¹-
¿ek i licznych publikacji, ale o swojej
dzia³alno�ci dziennikarskiej mówi nie-
wiele, najczê�ciej w kontek�cie prowa-
dzonych wyk³adów na Uniwersytecie
Lipskim. Jednym wszak reporterskim
epizodem lubi siê chwaliæ. Zwi¹zany
jest on z poznaniem Jego Królewskiej
Wysoko�ci Marii Emanuela Margrabi
Mi�ni Ksiêcia Saskiego. Natrafi³a na
niego, przygotowuj¹c artyku³ do jed-
nej z gazet lipskich. - Niemal mnie
zamurowa³o, kiedy zetknê³am siê z
prapraprapraprawnukiem w prostej
linii króla Augusta Mocnego - opowia-
da pani Gra¿yna. - Oczywi�cie, od
razu zaczê³am wi¹zaæ w¹tki histo-
ryczne, które tak �ci�le wi¹za³y siê z
Saksoni¹ i Polsk¹. Przypadkowa zna-
jomo�æ zaowocowa³a interesuj¹cym
artyku³em i przerodzi³a siê w nieocze-
kiwan¹ za¿y³o�æ. Mieszkaj¹cemu w
Szwajcarii królowi zorganizowa³am
nawet wyjazd do Krakowa, akurat w

1997 roku przypada³a trzechsetna
rocznica koronacji na króla polskiego
Fryderyka Augusta. Nie muszê chy-
ba mówiæ, jak wielkie poruszenie
wywo³a³o pojawienie siê w Sali Po-
selskiej wawelskiego zamku jego po-
tomka. Maria Emanuel, jak na króla
przysta³o, zamieszka³ na Wawelu,
tak¿e i ja mog³am przez chwilê po-
czuæ siê jak cz³onkini królewskiego
dworu. Nocleg w wielkiej sypialni na
ma³ym zabytkowym ³ó¿ku nie by³ jed-
nak zbyt wygodny. Oczywi�cie, nie
omieszka³am tak zacnemu go�ciowi
pokazaæ mojego rodzinnego Brzeska...

Brzesko w Europa-Haus
Tryskaj¹ca niespo¿yt¹ energi¹ doktor
Peter jest osob¹ wielkiego serca i nie-
zwykle uczynn¹. Nikt nie potrafi zli-
czyæ rodaków, którym pani Maria spie-
szy³a z rozmait¹ pomoc¹. Kiedy
popadali w tarapaty z miejscowym
prawem, stawia³a siê za nimi na po-
licji i w s¹dzie, kiedy indziej by³a dla
nich niezast¹pionym przewodnikiem
po obcym kraju. Od lat dla studen-
tów organizuje praktyki i sta¿e, dziêki
jej zabiegom do Lipska przyje¿d¿a
rokrocznie w ramach unijnych progra-
mów m³odzie¿ z polskich szkó³. Kie-
rowany przez ni¹ Dom Europejski bez
w¹tpienia nale¿y do najaktywniej-
szych tego typu placówek na konty-
nencie. Kiedy wraz z brzesk¹ delega-
cj¹ w grudniu ub. roku, odwiedzi³em
j¹, mog³em siê przekonaæ, ¿e za spra-
w¹ pani Gra¿yny Polska, a tak¿e
Brzesko, maj¹ w Europa-Haus miej-
sce szczególne...

Tekst i foto:
MAREK LATASIEWICZ

Pani Gra¿yna z brzesk¹ delegacj¹ na 29. piêtrze "Panoramy".
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- Nie da siê ukryæ, ¿e Wasze osiedle
piêknieje. Renowacja kamieniczek i
pomnika Floriana, brukowane chod-
niki, zadbane planty i zmiany w
Ogródku Jordanowskim znacznie
poprawi³y wizerunek Starego Miasta.
Wiele jest jeszcze w tym wzglêdzie do
zrobienia, ale to wi¹¿e siê z koniecz-
no�ci¹ zainwestowania w remonty
sporych pieniêdzy. Czym jeszcze mo-
¿ecie siê pochwaliæ?
- Dziêkujê za mi³e s³owa. Ponad to, co
Pan wymieni³, nale¿y wskazaæ urucho-
mienie �wietlicy osiedlowej. Zreszt¹ zna-
laz³a ona miejsce w dawnej �wietlicy
dworcowej. Zarz¹d zakupi³ stó³ pingpon-
gowy, pi³ki, tablicê do gry w rzutki i ma-
teria³y do zajêæ plastycznych. Najchêtniej
ze �wietlicy korzysta m³odzie¿ i dzieci.
Mamy jednak nadziejê, ¿e w ch³odne, zi-
mowe wieczory na rywalizacjê sportow¹
przy stole pingpongowym lub tarczy zde-
cyduj¹ siê tak¿e starsi mieszkañcy. Uda-
³o nam siê  tak¿e utworzyæ i zg³osiæ dru-
¿ynê do rozgrywek w halowej lidze pi³ki
no¿nej, organizowanej przez Starostwo
Powiatowe. Nasi ch³opcy - g³ównie stu-
denci - z wielkim entuzjazmem podeszli
do tego wyzwania i cieszê siê z ka¿dego
ich sukcesu, a nade wszystko z tego, ¿e
po¿ytecznie spêdzaj¹ wolny czas.
- Sporo czasu po�wiêcacie m³odzie¿y...
- Istotnie, priorytetem w naszej dzia³al-
no�ci by³o zaanga¿owanie ludzi m³odych
w sprawy osiedla i s¹dzê, ¿e nam siê to
uda³o. Ale interesuje nas nie tylko m³o-
dzie¿. W ramach integracji mieszkañców
byli�my na dwóch wycieczkach: w czerw-
cu by³  wyjazd do krakowskiego ogrodu
zoologicznego, a we wrze�niu do Krynicy.
Bardzo cieszy fakt, ¿e w tych wyjazdach
uczestnicz¹ i m³odzi, i starsi mieszkañcy,
nie tylko z naszego osiedla. Starali�my
siê te¿ wesprzeæ wyjazdy gimnazjalistów
do teatru i muzeum.
- W lecie ub. roku g³o�no by³o w zwi¹z-
ku ze zorganizowanym przez Was
konkursem plastycznym �Moje mia-
sto Brzesko�.
- Zainteresowanie przesz³o naj�mielsze
oczekiwanie. Wziê³o w nim udzia³ ponad
50 dzieci, w wiêkszo�ci uczestników pó³-

tare Miasto � najbardziej urokliwa dzielnica naszego miasta. Rynek, ko�ció³,
pomnik �w. Floriana, stary magistrat, s¹d, zabytkowe kamieniczki, trakt
cesarski... i wspaniali  ludzie. Wyj¹tkowi, ¿yczliwi i uczynni � tak charakteryzuje
swoj¹ dzielnicê przewodnicz¹cy zarz¹du osiedla Adam Kwa�niak (na zdjêciu).

S

Co s³ychaæ
na Starym Mie�cie?

kolonii zorganizowanej przez �wietlicê
przy Parafii �w. Jakuba. Naprawdê
wszystkie prace by³y piêkne, zosta³y wy-
stawione w naszej �wietlicy osiedlowej.
Niestety, skromne  fundusze pozwoli³y
nam nagrodziæ tylko grupê dzieci. W�ród
nich znalaz³y siê: Paulina Matras, Ma-
riusz Kraj, Szaron Kotarba, Bernadetka
Wo�niak i Przemek G³adki.
- Wiem, ¿e wspieracie inicjatywy in-
stytucji dzia³aj¹cych na terenie Wa-
szego osiedla.
- Szczególnie te podejmowane przez m³o-
dzie¿ �Jedynki�, która tradycyjnie ju¿ od
lat przeprowadza m.in. akcje sprz¹tania
�wiata na naszym osiedlu oraz anga¿uje
siê w inne zadania dla miasta. Oczywi�cie,
na sercu le¿y nam stan techniczny szkolne-
go budynku, w którym wielu z nas spêdzi³o
najpiêkniejsze lata. Nawi¹zali�my te¿
wspó³pracê z kryt¹ p³ywalni¹ w Brzesku.
Uda³o nam siê wygospodarowaæ trochê pie-
niêdzy i wykupiæ 250 godzin pobytu na p³y-
walni dla naszych mieszkañców.
- Gdzie tkwi �ród³o Waszych sukce-
sów?
- Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e je�li chce-
my zrobiæ co� po¿ytecznego, to nie maj¹
znaczenia podzia³y na osiedla czy miej-
scowo�ci naszej gminy, dlatego w naszych
dzia³aniach uczestnicz¹ te¿ mieszkañcy
z innych rejonów miasta. Jeste�my otwarci
na wspó³pracê z s¹siednimi  zarz¹dami.
M.in. w³¹czyli�my siê w organizacjê pik-
niku na Osiedlu Ko�ciuszki.
- Jest Pan przewodnicz¹cym Zarz¹-
du Osiedla �Stare Miasto� pierwsz¹
kadencjê, a mimo to uda³o siê w tym
czasie zrealizowaæ szereg celów, któ-
re poprawiaj¹ warunki ¿ycia miesz-
kañców. Komu to zawdziêczacie?
- W naszym osiedlu mieszkali i mieszka-
j¹ wspaniali ludzie. To dziêki nim nasze
miasto siê rozwija. Chcemy, ¿eby te do-
bre wzorce nie zosta³y zapomniane. Dla-
tego m.in. skierowali�my wniosek do prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej o nadanie
po�miertnie tytu³u �Zas³u¿ony dla mia-
sta Brzeska� profesorowi brzeskiego li-
ceum B³a¿ejowi Palejowi. Jeste�my prze-
konani, ¿e ten wielki przyjaciel m³odzie¿y,
mi³o�nik przyrody, spo³ecznik i ¿o³nierz,

cz³owiek uczciwy, bezinteresowny, prawy
i tolerancyjny, w pe³ni zas³u¿y³ na ten
zaszczytny tytu³ i nasz wniosek doczeka
siê realizacji. We wszystkich naszych dzia-
³aniach na pierwszym miejscu stawiamy
ludzi. ¯ycie dzisiaj nie jest ³atwe, ale na
szczê�cie na Starym Mie�cie wszyscy siê
znamy, wiêc próbujemy wspólnie rozwi¹-
zywaæ ró¿ne problemy ¿ycia codziennego.
- Sukcesy sukcesami, ale musz¹ byæ
pewne bol¹czki, problemy, z który-
mi nie jeste�cie w stanie  sami so-
bie poradziæ...
- Miasto da³o naszemu osiedlu wspania³y
prezent w postaci obwodnicy. Dla nas ma
to wielkie znaczenie. Po latach ¿ycia w nie-
ustaj¹cym ha³asie i spalinach wreszcie ode-
tchnêli�my z ulg¹. Mamy zdecydowanie lep-
sze powietrze, natomiast martwimy siê
trochê o czyst¹ wodê. Dlatego zawniosko-
wali�my o budowê studni g³êbinowej na na-
szym osiedlu. W³adze jeszcze nie widz¹ ta-
kiej potrzeby, ale mamy nadziejê, ¿e zmieni¹
zdanie, gdy¿ ¿ycie pokazuje, ¿e awarie wo-
doci¹gu zdarzaj¹ siê i konieczne jest alter-
natywne �ród³o czystej wody, którego na
naszym osiedlu nie ma. Zdarzaj¹ siê te¿
awarie kanalizacji, które stwarzaj¹ zagro-
¿enie chorobami i epidemiami dla miesz-
kañców. St¹d nasz wniosek o bezp³atne
szczepienia przeciw ¿ó³taczce typu B. Nale-
¿y tak¿e wspomnieæ o dwóch wa¿nych kwe-
stiach. Pierwsza - to sprawa utworzenia w
Brzesku oddzia³u ZUS. Wielokrotnie zg³a-
sza³em tak¹ potrzebê, ¿eby mieszkañcy mo-
gli za³atwiæ bie¿¹ce sprawy, nie trac¹c  cza-
su i pieniêdzy na dojazd do Bochni. Druga
kwestia dotyczy przejêcia przez miasto
pa³acu i parku Goetza. Obecna sytuacja
budzi  obawy, ¿e zespó³ pa³acowy w przy-
sz³o�ci mo¿e znale�æ siê w obcych rêkach
bez wp³ywu miasta na jego przeznaczenie i
funkcjonowanie.

Rozmawia³ RYSZARD CUBER

ADAM KWA�NIAK - przewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla Stare Miasto. Pe³ni tê
funkcjê pierwsz¹ kadencjê. Urodzony
w Brzesku, 45 lat, wykszta³cenie wy-
¿sze, ¿onaty, dwoje dzieci.
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Anio³:
Dosta³o siê za to, dosta³o  publicy�cie,
¿e o wszystkim  pisa³ za bardzo przejrzy�cie,
¿e do stajenki zagl¹da³, gdzie ¿³obek choæ pusty,
zapowiada³ na jutro byæ mo¿e odpusty,
o czym �wiergota³y jednym chórem ptaszki,
na co dzieñ znane ze �piewu spod paszki.
Dwa cwane Czy¿yki i jedna Przepiórka,
ci co lubi¹, gdy ich samych zdobi¹ cudze piórka.

Czy¿yki:
Mamy dzi� dla was bez liku
melodie nawet z chodNIK-ów.
I opowie�ci ju¿ znane,
jak nêciæ ma³pê bananem.
Jak skakaæ bez spadochronu
na rozpoznane ju¿ strony
i m¹ciæ wodê, i krêciæ
bicz z piasku ,a innych zniechêciæ.
Te opowie�ci powie�ci w C-e Durze,
najlepiej z E �piewaæ w chórze.
Imiennie, niezmiennie, przyjemnie.

Dziennikarz:
Niestety, ale beze mnie.

Chórek pastuszków:
(�piewa na melodiê znanej kolêdy)
Bracia patrzcie jeno
co� ju¿ �wieci z dala�
Pewnie  ju¿ siê  zbli¿a
jaka� nowa fala,
albo znów nasz Burmistrz
�ci¹gn¹³ gwiazdkê z nieba!
Tak to idzie Bigaj,
co wygra³ w przedbiegach.

Wiceburmistrz I:
(�piewa na melodiê �Tylko we Lwowie�)
Wypromowa³em i wyci¹gn¹³em�  razem z zespo³em
to, co siê da³o z obecnym szefem� k³ad¹c na stole.
Jasiek  ma g³owê nie od parady� S¹ ju¿ przyk³ady:
prawie trzysta gmin za nami, a on na przedzie z EURO jedzie.

Burmistrz:
(wtr¹ca)
GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM!
- to zobowi¹zuje!

Szefowa biblioteki:
Oj, nie tylko nie tylko, lecz kulturê czuje!

Bibliotekarki:
Od lat Brzesko s³ynie w ca³ej okolicy,
¿e na nasz¹ ksi¹¿nicê ka¿dy mo¿e liczyæ.
Gdyby tak wybudowano now¹ bibliotekê,
znów by materia pad³a przed cz³owiekiem.

Szefowa MOK-u:
I na mnie te¿ liczcie, bo w imprez nat³oku
MOK te¿ od dawna nie stoi na boku.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej:
S¹ tacy, co staj¹ na �rodku w rozkroku,
ale dla nich brak miejsca w szopce w tej chwili.
Gdy wszyscy w tym czasie chc¹ byæ dla nas mili,
nawet góra, co górze zdarza siê zbyt rzadko.

Publicysta:
To s¹ sprawy dla prasy!

Narrator:
Tak, tak, bo tam gdzie nos wsadza czwarta w³adza,
tam g³upotê i kliki od �rodka rozsadza.

Wiceburmistrz II:
(�piewa na melodiê �Do ³ezki ³ezka�)
Do ³ezki ³ezka, wracaj do Brzeska,
Romanie, druhu nasz.
Tu by� nie musia³
bez Optimusa
walczyæ o w³asn¹ twarz.

By³y szef �Optimusa�:
Gdzie gospodarzem znany nam Musia³,
to bym g³upoty têpiæ nie musia³.

Dziennikarz:
Bo w tej g³upocie ju¿ po k³opocie,
dzi� o tym wie ca³y �wiat.

Chórek radnych:
Do ³ezki ³ezka, wracaj do Brzeska,
Romanie bracie nasz!
Wnet G³owackiego bêdzie Królewska,
a Twoje miasto znów, jak  ze snów�

Ks. dziekan:
Kto wie, kto wie, mili rodacy?
Brzesko miastem przyjaznym  jest dla ludzi pracy,
st¹d omijaj¹ go wszelkiej ma�ci szubrawcy.

Anio³:
A je�li ju¿ jaki� by³by siê zab³¹ka³�
Niech go Bóg zachowa,
diab³a wnet wy�wiêci Proboszcz Szczepanowa.
Ksi¹dz W³adys³aw Pasiut - wspó³gospodarz budowniczy,
na którego mog¹ dzi� liczyæ nie tylko grzesznicy.

Diabe³:
(na melodiê �Oj malu�ki, malu�ki)
Oj narodzie, narodzie!
Nie daj siê klerowi, bo nie zawsze
nie zawsze prawdê wam opowie.
Wszak tu w mie�cie, gdzie wdychasz wci¹¿ opary piwka,
zawsze jaka� Mariola zagada z przeciwka.
Wymieszajmy z gorza³k¹  najgorsze zmartwienia,
a  wnet w ka¿dym z bli�nich znajdziemy jelenia.
Innym ognia doda najpiêkniejsza zawi�æ,
a drugim podpowiem, jak brata mieæ za nic.
Siadajcie za sto³em kumy i kumowie,
a wnet nie wasze przepijemy,
cudze w nasze zdrowie.

Restaurator:
(³apie diabla za ogon)
Zawsze na Nowy Rok wywozimy �mieci�
Ta karczma zwie siê Galicyjska,
k³adê areszt na waszeci!
(pojawia siê Anio³ i pomaga wywlec diab³a)

Restaurator:
(�piewaj¹c na melodiê �Nie z ka¿dej m¹ki bêdzie chleb�)
Nie taki diabe³ straszny dzi�,
gdy woko³o tylu �wiêtych,
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czas nadszed³ taki, ¿e i ja
czujê siê wniebowziêty!
(bierze Anio³a pod pachê)

Anio³:
To tylko jeden, jeden z tych,
co  ci¹gle chc¹ zapraszaæ.

Dziennikarz:
Nie do cudzych, lecz do swoich sto³ów.

Burmistrz:
Chocia¿ ju¿  wystyg³a dawno kasza.

Szefowa MOK-u:
Dlatego trzeba o tym wci¹¿
bez przerwy opowiadaæ...

Akompaniator:
A nawet �piewaæ, w szopce graæ.

Dziennikarz:
Gdzie trzeba, to przygadaæ.

Chór wiêkszo�ciowy:
(na melodiê do wyboru)
Gdy jeste� bez formy,
to zejd� ju¿ z platformy
i zeskocz z piedesta³u.
Rozejrzyj siê wokó³,
a dawny niepokój
pry�nie jak bañka mydlana.
Niech polityka siê sama potyka
o tych, co lepiej j¹ znaj¹�
A nam jest potrzebny gospodarz
i ludzie, którzy co� robi¹ dla miasta:
ci z lewa i z prawa, bo to nie zabawa,
gdy wokó³ nam inni zazdroszcz¹.

Chór mniejszo�ciowy:
(zza kulis)
Niech zazdroszcz¹, niech zazdroszcz¹,
gdy wy macie, oni poszcz¹!

Re¿yser:
Ale po to czasami wystawia siê sztuki,
aby inni z tej sztuki wyci¹gnêli nauki.

Dzieci z Domu Dziecka:
Wiemy co� o tym, bo w naszym Jasieniu
nikt o wielkim sercu nie chowa siê w cieniu.
Pamiêtaj¹ o nas Burmistrz i Starosta.
Dziêkujemy wszystkim naszym Dobrodziejom.
Niech siê wokó³ nich zawsze dobre rzeczy dziej¹�

Senator:
(na melodiê �Mia³a babuleñka�)
Hej! Kolêda Brzeska. Kolêda poczciwa.
Dziej¹ siê tu cuda. Ci¹gle co� przybywa:
a to basen, drogi czasem, a  to obwodnica,
to znów �rodki id¹ z PHARE,
sportowa hala kibiców zachwyca.

Dziennikarz:
Dom Ludowy w Porêbie Spytkowskiej pod okiem ksiêdza Górki,

gdzie prym wiod¹ w bibliotece Wasilowe córki.
I o wielu innych, o jakich poczytacie w BIMi-e.
Bo nasz miesiêcznik ¿adnego wydarzenia  nie ominie:
co siê dzieje u Goetzów, w kinie Ba³tyk i w MOK-u,
ka¿demu staramy siê dotrzymaæ kroku.
Oczkiem w g³owie Okocimski-ubieg³oroczny Jubilat,
wêdkarze - jeste�my z Wami, jak obyczaj ka¿e,
nawet najwiêkszej z imprez literackich w kraju,
co ju¿ siê w Brzesku sta³o obyczajem�
Gdy jesieni¹ do Brzeska przybywa ze �wiata
poetycka braæ wszelka i wierszem oplata
przyjazne Brzesko i region w powiecie,
w piêkniejsz¹ stron¹ �wiata pozwala ulecieæ.

Diabe³:
(zza kulis)
A gdy innym braknie jadu, z czego ponoæ prasa s³ynie?

So³tys Jadownik:
To nie ma problemu - wiedz¹ w historycznych Jadownikach,
jak sporz¹dziæ miksturê, która by siê przyda³a na czasy ponure.
Wszak maj¹ Tomasza Wietechê,
który o�wiatê wyprowadzi³
niczym Kazimierz w murowan¹ strzechê,
czyni¹c to z u�miechem.
O tamtejszym gimnazjum kr¹¿¹ ju¿ legendy.

Starosta:
Gratuluje w³odarzom tamtejszej harendy!

Anio³:
Ale oto idzie do nas sam Tomasz Wietecha.
Chod�¿e do nas synku pogadaæ o grzechach.

Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach:
By nie burzyæ atmosfery �wiêta,
na dzi� wiêcej grzechów nie pamiêtam.

Dziecko:
Czasami huk s³ychaæ, oj, niczym z armaty,
i to w porze, gdy wielu idzie na roraty.

Anio³:
Dla brzeszczan od dawna to rzecz oczywista,
¿e to kamieñ kolejny  spada z serca burmistrza.

Autor:
D³uga, d³uga lista tych, których brak³o w szopce,
ale i te nazwiska nie by³y mi obce.
Tylko z braku miejsca tu ich nie wymieniê,
ale bêd¹ znane przysz³ym pokoleniom.
Jak potrz¹sn¹ kies¹ szczodrzy mecenasi,
to  niejedna  osobisto�æ wnet do szopki trafi!
Dzi� na Nowy Rok - z serca memu Brzesku,
które lata w przyja�ni poetom, artystom
zawsze o rytm serca by³o nam najbli¿sze,
¿yczê dalszych cudów i pomys³ów wszelkich,
które tak wielu to miasto uczyni³y wielkim,
co z m¹dro�ci swych mieszkañców s³ynie,
³¹cz¹c tak wielu tylko w jedno imiê!

Wiwat BRZESKO! - wrzeszczê i...
proszê o jeszcze!

ANDRZEJ GRABOWSKI

BRZESKA SZOPKA
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Pocz¹tki zespo³u siêgaj¹ 2000 roku, kie-
dy to powsta³a grupa �Twierdza�. Jed-
nak wiêkszo�æ jej cz³onków przesz³a
potem do skupionego wokó³ ksiêdza
Lecha Durlaka grona �Nikodem�, dzia-
³aj¹cego przy Ko�ciele �w. Ducha. Od
tej pory nowy zespó³ wystêpowa³ w cza-
sie mszy. Obecnie funkcjê opiekuna pe³-
ni ksi¹dz Stanis³aw W¹cha³a. Jednak
�Eleos� coraz rzadziej pojawia siê w
Brzesku. Zespó³, zwi¹zany jedynie oso-
b¹ pani Bernadetty Zyznawskiej ze
Szko³¹ Katolick¹, wspo-
maga zbiórkê funduszy
na tê placówkê, daj¹c
koncerty w parafiach De-
kanatu Brzeskiego.
Wspólne granie wymaga
æwiczeñ, dlatego muzy-
kuj¹ca m³odzie¿ spotyka
siê dwa razy w tygodniu.
Doborem repertuaru rz¹-
dzi zasada tematyczna
i �wiêta roku liturgicz-
nego. Próby trwaj¹ od
dwóch do trzech godzin.
Oprócz tego cz³onkowie
�Eleos� indywidualnie
bior¹ udzia³ w rozma-
itych imprezach, organi-
zowanych w szko³ach i w
Miejskim O�rodku Kul-
tury lub �piewaj¹ pod-
czas corocznej pieszej
pielgrzymki do Czêsto-
chowy. W komplecie, jako
reprezentant Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjal-

W BRZESKU I OKOLICY

�piew mi³osierdzia

Czterna�cie m³odych osób swoj¹ pasjê muzykowania realizuje w zespole
�Eleos�. Nazwa pochodzi z jêzyka greckiego i oznacza �mi³osierdzie�. Grupê
tworz¹ w znakomitej wiêkszo�ci uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 2 oraz w niewielkiej czê�ci innych placówek, tak¿e studenci i pracuj¹cy.

nych nr 2, grupa wziê³a udzia³ w Kon-
kursie Poezji �piewanej �Kraina £a-
godno�ci�, gdzie zdoby³a Srebrne Jab³-
ko za wykonanie �Pie�ni dla Ojca
�wiêtego � i �Po�lij mnie�. �Eleos� nie
spocz¹³ jednak na laurach i po zakoñ-
czonych zmaganiach konkursowych da³
niezwyk³y koncert na ulicy Grodzkiej
w Krakowie. Spontaniczne muzykowa-
nie spotka³o siê z przychylnym przyjê-
ciem przechodniów. - To by³o spraw-
dzian, jak siê gra na ulicy.

Odreagowanie stresu po konkursie -
komentuj¹.
Sk³ad zespo³u stale siê poszerza. Obec-
nie planuje siê do³¹czenie saksofonu,
altówki i wiolonczeli. Natomiast pocz¹t-
ki by³y skromne - instrument klawiszo-
wy i piêæ wokalistek. Nastêpnie do �Ele-
os� do³¹czy³o czterech gitarzystów i
skrzypaczka. Jedni - jak Marcin Kur-
tyka, grali �od dziecka�, inni - jak Adam
Sarna - maj¹ za sob¹ pó³ roku nauki
gry na gitarze, ale - jak sam mówi: -
Dla chc¹cego nie ma nic trudnego...
Praca w zespole wymaga wielu wyrze-
czeñ. Niemal ka¿d¹ niedzielê muzycy
spêdzaj¹ poza domem na koncertach.
Organizuj¹  spotkania modlitewne dla
m³odzie¿y w Wielki Pi¹tek i przed pa-
sterk¹ oraz �Zadumê Literacko-Mu-
zyczn¹� przed wieczorn¹ msz¹ w �wiê-
to Odzyskania Niepodleg³o�ci 11
listopada. Graj¹ na w³asnych instru-
mentach. Sami musz¹ organizowaæ
sobie transport oraz sprawuj¹ pieczê
nad u¿yczanym przez parafiê sprzêtem
nag³a�niaj¹cym. Wci¹¿ borykaj¹ siê z
brakiem odpowiedniej sali do æwiczeñ.
Obecnie próby odbywaj¹ siê w Domu
Katechetycznym B³. Karoliny Kózki
oraz w pomieszczeniu tzw. dolnyego
ko�cio³a.
Czym dla nich jest przynale¿no�æ do
zespo³u? Mówi¹ zgodnym chórem: - To
okazja do wykazania siê i urozmaice-
nia ¿ycia. �piewamy, bo lubimy. Dla
przyjemno�ci...

IWONA DOJKA
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W iêkszo�æ z istniej¹cych obiektów
 dawno ju¿ utraci³a niegdysiejszy

wystrój, a wraz z nim swój szczególny
wdziêk. To za�, co jeszcze z niego zo-
sta³o w ostatnich latach, pozas³aniano
wielk¹ ilo�ci¹ najprzeró¿niejszych szyl-
dów, reklam i wywieszek, które rzuca-
j¹ siê wprawdzie w oczy, ale rani¹ bo-
le�nie nasze poczucie estetyki, grzesz¹c
przeciw regu³om dobrego smaku. Na do-
miar z³ego, pojawi³a siê ostatnio ma³o
elegancka oraz wielce szkodliwa moda
na ok³adanie zabytkowych elewacji
p³ytkami posadzkowymi i ³azienkowy-
mi kafelkami, a tak¿e zast¹pienia sty-
lowej stolarki otworów wej�ciowych i
okiennych pseudostolark¹ z tworzyw
sztucznych. Ale nawet kamieniczki,
których frontony zdobi jeszcze eklek-
tyczna i secesyjna dekoracja niewiele
mog¹ obrazowi rynku pomóc, jako ¿e
przez trzy czwarte roku zas³ania je
gêsta zieleñ parkowa. A przecie¿ na-
t³ok drzew i krzewów, który ujdzie jesz-
cze w takim choæby Pacanowie czy in-
nym Kulparkowie, w przypadku
Brzeska, szczyc¹cego siê czternasto-
wieczn¹ metryk¹ i ciekaw¹ histori¹,
maj¹cego ambicjê i mo¿liwo�æ stania
siê jednym z bardziej znacz¹cych miast
w regionie Ma³opolski,  jest zupe³nie
nie na miejscu.
Zapewne ka¿dy mieszkaniec Brzeska
pragn¹³bym widzieæ swe miasto du-
¿ym, bogatym, piêknym i atrakcyjnym

Salon Brzeska

ynek brzeski jest, a jakoby go nie by³o. Wszak ca³¹ bez ma³a jego przestrzeñ
wype³nia gêstwina krzewów i drzew parkowych, które dawno ju¿ przeros³y
otaczaj¹c¹ go zabudowê. Nawet masywn¹ bry³ê i wynios³¹ wie¿ê
wznosz¹cego siê w jego s¹siedztwie gotyckiego ko�cio³a �w. Jakuba
przes³aniaj¹ wyro�niête nad miarê kasztanowce i jesiony. A czym byæ
powinien? G³ówn¹ historyczn¹ przestrzeni¹ (wnêtrzem) o reprezentacyjnym
charakterze, skupiaj¹c¹ spo³eczne ¿ycie mieszkañców Brzeska.

pod ka¿dym wzglêdem. Nie ulega dla
mnie w¹tpliwo�ci, i¿ takim w³a�nie
byæ mo¿e, a nawet powinno. Rzecz tyl-
ko w tym, aby na drodze ku urzeczy-
wistnieniu takiej w³a�nie wizji nie
utraci³o nic z tego, co najcenniejszego
przekaza³a mu w spadku jego prze-
sz³o�æ: polokacyjny jeszcze uk³ad prze-
strzenny oraz zabytki architektury i
sztuki. One wszak  stanowi¹ o to¿sa-
mo�ci miasta, bêd¹c szczególn¹ war-
to�ci¹ historyczn¹, kulturow¹ i spo-
³eczn¹.

W czasach, gdy Rynek pe³ni³ rolê
g³ównego placu targowego Brze-

ska, a nawet do dnia otwarcia obwod-
nicy by³ pe³en ruchu i ¿ycia. Teraz opu-
stosza³, jakby zszed³ poza nawias
normalnego rytmu ¿ycia miasta. Po-
zosta³ tylko wype³niaj¹cy jego prze-
strzeñ park, którego sta³ymi bywal-
cami zdaj¹ siê byæ okoliczni
pijaczkowie. Bo nawet ptaków w nim
niewiele. A normalni przechodnie prze-
mykaj¹ siê tylko pod poszarza³ymi lub
okafelkowanymi �cianami kamieni-
czek, zaaferowani swoimi codzienny-
mi sprawami. Co zatem nale¿y uczy-
niæ, by Rynek sta³ siê prawdziwym
salonem Brzeska, atrakcyjnym zarów-
no dla jego mieszkañców jak te¿ tury-
stów oraz dla wielu z tych, których ty-
si¹ce mijaj¹ je obojêtnie, mkn¹c
�czwórk¹� i drog¹ s¹deck¹?

Licz¹ca ponad sze�æset lat metryka
Rynku brzeskiego, jego usytuowanie,
forma i charakter zabudowy sprawia-
j¹, ¿e stanowi on znacz¹c¹ jako�æ hi-
storyczn¹ i... u¿ytkow¹. Rzecz jednak
w tym, ¿e te jego walory nie zosta³y
dotychczas zauwa¿one i w³a�ciwie wy-
korzystane. A jest to rezultat utraty
przez niego jego w³a�ciwej funkcji jako
przestrzeni spo³ecznej, ogniskuj¹cej
¿ycie miasta. Winê za to ponosz¹ wszy-
scy ci, którzy go zamienili w park i któ-
ry potem z konsekwencj¹ godn¹ lep-
szej sprawy nieustannie zagêszczali i
pielêgnowali. Teraz ów �park� ma siê
dobrze, a Rynek wraz z najbli¿szym
otoczeniem obumiera i kundleje. Do-
brze siê wiêc sta³o, ¿e w ostatnim cza-
sie w³adze miasta podjê³y dzia³ania
zmierzaj¹ce do jego reanimacji.

Przywracanie Rynku do ¿ycia, a wraz
z nim historycznego centrum Brze-

ska, bêdzie zapewne procesem d³ugotrwa-
³ym, wzbudzaj¹cym zarówno nadzieje,
jak i emocje. Ale przecie¿ powinien on
odzyskaæ w³a�ciwe mu miejsce w struk-
turze przestrzennej i funkcjonalnej mia-
sta, przyrodzony mu status wnêtrza spo-
³ecznego. Pierwszym tego warunkiem jest
stworzenie z Rynku wielofunkcyjnej prze-
strzeni o znacz¹cych walorach u¿ytko-
wych i estetycznych, poprzez konsekwent-
n¹ realizacjê opracowanego w ubieg³ym
roku programu jego rewaloryzacji, rewi-
talizacji i aktywizacji. Zak³ada on dzia-
³ania zmierzaj¹ce do czê�ciowego odtwo-
rzenia p³yty placu rynkowego, z
jednoczesnym usuniêciem z rynku i hi-
storycznego centrum elementów kolidu-
j¹cych z jego dawn¹ i przysz³¹ funkcj¹
oraz charakterem, uzupe³nienia zabudo-
wy obiektami nawi¹zuj¹cymi wielko�ci¹
i form¹ do obiektów zabytkowych, odre-
staurowania wszystkich zabytkowych
budynków i obiektów zgodnie z wymo-
gami postêpowania konserwatorskiego
oraz wyposa¿enia ich w nowoczesne sys-
temy grzewcze, a tak¿e instalacje wod-
no-kanalizacyjne, sanitarne, gazow¹ i
inne. Restauracja substancji zabytko-

R

Koncepcja zrewaloryzowanej po³udniowej pierzei Rynku wg Andrzeja B. Krupiñskiego.
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Co jest grane
w kinie �Ba³tyk�
9.01-13.01, godz. 18.15
CI�NIENIE USA
Re¿yseria: Dawid Twory; wystêpuj¹: Matt
Davis, Bruce Greenwood, Holt McCalla-
ny, Olivia Williams, Deuter Fletcher.
To thriller siêgaj¹cy po tajemnice zjawisk
paranormalnych, to wyprawa w g³¹b na-
szych klaustrofobicznych lêków i �wiata
wymykaj¹cego siê zmys³om, jaki czeka na
wszystkich �mia³ków przemierzaj¹cych
podwodne tereny. To tak¿e historia niewyja-
�nionych zdarzeñ, w których uczestnicz¹
mieszkañcy pewnego okrêtu podwodnego.

16.01-20.01, godz. 18.15
POGODA NA JUTRO POL
Re¿yseria: Jerzy Stuhr
Józef Kozio³ od kilkunastu lat przebywa za
murami klasztoru. Kiedy otrzymuje pro-
pozycjê opuszczenia go, przypadkowo
zostaje rozpoznany przez� ¿onê i doro-
s³ego syna. Kozio³ postanawia pojednaæ
siê z rodzin¹, jednak ta wita go cierpko,
a konkubent ¿ony wskazuje mu miejsce
w gara¿u. Jednak Józef siê nie poddaje.

23.01-27.01, godz. 18.15
ZMRU¯ OCZY POL
Re¿yseria: Andrzej Jakimowski; wystê-
puj¹: Zbigniew Zamachowski, Ma³go-
rzata Foremniak, Andrzej Chyra.
Opowie�æ o czupurnej dziewczynce, któ-
ra potrzebuje wiêcej uwagi, tolerancji i
wolnego czasu, ni¿ mog¹ jej po�wiêciæ
rodzice zajêci karier¹ zawodow¹. Ma³a
znajduje zrozumienie u swojego by³ego
nauczyciela - obecnie stró¿a na farmie
rolnej, którego wci¹ga w psychologicz-
n¹ rozgrywkê z ojcem. Obserwuje z boku
starcie ich postaw i warto�ci.

30.01-3.02 godz. 18.15
NIEBEZPIECZNY UMYS£ USA
Re¿yseria: George Clooney; wystêpuj¹:
Sam Rockwell, Drew Barrymore, Geo-
rge Clooney, Brad Pitt, Matt Damon.
W drodze na szczyt kariery w rozwijaj¹-
cym siê przemy�le telewizyjnym, m³ody
i energiczny Chuck Barris odkrywa, ¿e
jest �ledzony. Zostaje wci¹gniêty w su-
pertajny i niebezpieczny �wiat operacji
CIA. Od tej chwili, Barris jednocze�nie
zdobywa coraz wiêksz¹ s³awê jako dyna-
miczny producent telewizyjny i regular-
nie dokonuje egzekucji z ramienia rz¹du
USA. Gdy tylko jego pozycja w telewizji
siê umacnia, programy staj¹ siê integral-
n¹ czê�ci¹ szpiegowskich planów.

wej wi¹zaæ siê powinna z realizacj¹
programu rewitalizacji ca³ego zespo³u
i poszczególnych obiektów, polegaj¹ce-
go na przystosowaniu ich do nowej
funkcji, okre�lonej w za³o¿eniach do pro-
gramu animacji brzeskiego Rynku i
ca³ej Starówki.

Pod pojêciem �animacji� nale¿y ro-
zumieæ wyznaczenie Rynkowi, jego

najbli¿szemu otoczeniu oraz poszcze-
gólnym obiektom nowej funkcji, która,
pozostaj¹c w zgodzie z ich historyczny-
mi walorami, odpowiadaæ bêdzie przy-
sz³ej roli tej czê�ci miasta, a tak¿e po-
trzebom spo³ecznym i interesom
w³a�cicieli poszczególnych obiektów.
Nie do pomy�lenia bowiem jest, aby
przy Rynku, maj¹cym byæ reprezenta-
cyjnym salonem Brzeska i jego naj-
wiêksz¹ atrakcj¹, mog³y w przysz³o�ci
funkcjonowaæ sklepy typu �szmateks�,

czy handluj¹ce przys³owiowym myd³em
i powid³em, a na piêtrach stylowych ka-
mieniczek mia³y mie�ciæ siê biura
czy jakie� sk³ady. Miejsce ich powinny
zaj¹æ niewielkie, gustownie urz¹dzone
restauracyjki, bary, kawiarenki, buti-
ki, antykwariaty, salki wystawowe, ho-
teliki, a nawet piwiarnie. Mam nadzie-
jê, i¿ znajdzie siê te¿ miejsce na
muzeum miasta i na kameraln¹ salkê
teatraln¹.

Ali�ci, to czym w przysz³o�ci bêdzie
brzeski Rynek i jego historyczne

otoczenie, a tak¿e i to jak on bêdzie
wygl¹da³, zale¿y ju¿ tylko od samych
mieszkañców Brzeska, od ich daleko-
wzroczno�ci, wyobra�ni, kultury i in-
wencji.

ANDRZEJ B. KRUPIÑSKI
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Istniej¹ przypuszczenia, i¿ szko³a pa-
rafialna w Brzesku powsta³a jesz-

cze przed 1505 rokiem. �wiadczy o tym
dokument fundacyjny domu szpitalne-
go, w którym Katarzyna z Gi¿yc i jej
syn, Jan Melsztyñski, w 1505 r. zobo-
wi¹zali rektora szko³y do codziennego
�piewania antyfony o pokój. �ród³a po-
daj¹  informacje, i¿ ju¿ w XV wieku
studia na Akademii Krakowskiej po-
dejmowali m³odzi ludzie pochodz¹cy z
Brzeska. Byli to Miko³aj, syn Marcina
i Piotr syn Marcina, pó�niejszy kano-
nik sandomierski. Wprawdzie pierw-
sza wizytacja, przeprowadzona przez
biskupa Padniewskiego w 1565 r., nie
zawiera wzmianki o szkole parafial-
nej w Brzesku, jednak ju¿ w 1596 r.
podano informacjê o istnieniu w para-
fii domu dla rektora, którego �stan by³
nie najlepszy�.
Oko³o po³owy XVII wieku, zw³aszcza
w okresie wojny szwedzkiej 1655-1660,
nast¹pi³ upadek szkolnictwa. Wizyta-
cja z 1664 r. nie wspomina o istnieniu
w Brzesku szko³y. Niewielk¹ wzmian-
kê zawiera jednak dokument wizyta-
cyjny dekanatu wojnickiego z 1678 r.,
w którym znajduje siê informacja o
rektorze szko³y, który podczas codzien-
nej mszy �piewa³ antyfonê o pokój
�Witaj Królowo� lub inn¹ stosown¹ do
okoliczno�ci.

W XIX wieku zachodz¹ zasadnicze
zmiany w ustroju szkolnictwa ni¿-

szego. W zaborze austriackim szkol-
nictwo to znajdowa³o siê pod nadzorem
Ko�cio³a do 1871 roku, czyli do czasu
przejêcia go przez autonomiczne w³a-
dze Galicji, chocia¿ proces przejmowa-
nia szkó³ przez gminy trwa³ stopniowo
ju¿ w pierwszej po³owie XIX wieku.
W powiecie brzeskim w 1867 r. istnia-
³o trzydzie�ci szkó³. Spo�ród nich dwa-
dzie�cia dwie by³y szko³ami ludowymi,

Nasza dobra
podstawówka

ygasaj¹ca Szko³a Podstawowa nr 1 w Brzesku, najstarsza szko³a w naszym
mie�cie, w roku 2004 zakoñczy swoj¹ dzia³alno�æ. W �Jedynce� uczy³o siê
wiele pokoleñ brzeszczan, pracowali w niej wybitni pedagodzy. Warto
przypomnieæ przynajmniej najwa¿niejsze wydarzenia z jej bujnej historii,
wszak stanowi ona znakomit¹ czê�æ dziejów brzeskiego szkolnictwa, którego
korzenie siêgaj¹ prawdopodobnie piêtnastego wieku...

które utrzymywa³y gminy, osiem pozo-
stawa³o nadal parafialnymi.
Na terenie Brzeska w 1827 r. istnia³a
szko³a parafialna trywialna, najni¿sze-
go stopnia, w której nauczycielem by³
Franciszek Aaren, natomiast w roku
1833 w szkole parafialnej uczy³ ks.
proboszcz Jan Machaczek oraz organi-
sta. Rocznik, pochodz¹cy z 1836 r., in-
formuje, i¿ w Brzesku istnia³a szko³a
ludowa, a inspektorem szkolnym na
dystrykt brzeski by³ ks. Jan Napomu-
cen Machaczek, proboszcz brzeski. Ko-
lejny rocznik z 1837 r. wymienia rów-
nie¿ szko³ê ludow¹, co pozwala
przypuszczaæ, ¿e mog³a ona istnieæ w
Brzesku ju¿ oko³o 1834/35 r. Potwier-
dza to, w znajduj¹cych siê w Tarnowie
ksiêgach tabularnych, zapis o tym, ¿e
20 grudnia 1834 roku ówczesny w³a-
�ciciel Brzeska, S³otwiny i Brzezowca
- hrabia Wit ¯eleñski, przyj¹³ na sie-
bie oraz swoich nastêpców obowi¹zek
wystawienia w Brzesku szko³y trywial-
nej i p³acenie nauczycielowi po 60 z³
rocznie. Obowi¹zek postawienia szko-
³y zosta³ pó�niej w zapisie wykre�lony,
jednak przytoczone fakty pozwalaj¹ na
wysuniêcie wniosku o istnieniu szko³y
ludowej w Brzesku ju¿ w 1834 roku.
Ludwik Solski, który w Brzesku spê-
dza³ okres wczesnej m³odo�ci i uczêsz-
cza³ do szko³y ludowej w latach 1861-
1864, tak we �Wspomnieniach� pisze
o tym czasie: �Nauki w szkole sz³y ra-
czej pomy�lnie. Stara³em siê trzymaæ
na wodzy mój temperament, co oczy-
wi�cie nie zawsze w pe³ni siê udawa³o,
ale sama intencja znaczy³a wiele. Mimo
to spotka³a mnie raz najnies³uszniej-
sza kara. Który� z moich kolegów w
czasie lekcji narobi³ dzikiego ha³asu.
Nauczyciel, odwróci³ siê od tablicy i
rozejrzawszy siê szybko po klasie, do-
szed³ do wniosku, ¿e to ja jestem spraw-
c¹ harmideru. Podbieg³ ze z³o�ci¹ do

mnie i zbi³ mnie trzcink¹ po plecach.
Uczniowi z moj¹ reputacj¹ fakt ten
musia³ zaszkodziæ. Wyrz¹dzonej mi
krzywdy nie mog³em przeboleæ. Spra-
wa nabra³a rozg³osu, ogólna opinia by³a
po mojej stronie. Ojciec tak siê rozsier-
dzi³ tym wypadkiem, ¿e zaskar¿y³ na-
uczyciela do s¹du, a s¹d skaza³ go na
siedem dni do aresztu�.

Gmina w Brzesku ponosi³a koniecz-
ne wydatki rzeczowe na utrzyma-

nie szko³y, a tak¿e op³aca³a nauczycie-
la, uchwalaj¹c na ten cel bud¿et rocz-
ny. W 1877 r. przedstawia³ siê on
nastêpuj¹co: op³ata na nauczyciela
szko³y etatowej - 222 z³, drzewo opa³o-
we do szko³y - 16.98 z³, stró¿ szkolny -
10 z³, czyszczenie trzech kominów - 1.92
z³, asekuracja budynku szkolnego -
16.98 z³, op³ata nauczycielki robot rêcz-
nych - 60 z³. Razem - 327.88 z³.
Bud¿etem szkolnym zarz¹dza³a Rada
Szkolna Miejscowa wybierana przez
Radê Gminn¹. Dzia³a³a ona pod nad-
zorem Rady Szkolnej Okrêgowej, któ-
ra mie�ci³a siê w Bochni. W³adzê
zwierzchni¹ nad dzia³alno�ci¹ tych¿e
rad sprawowa³a Krajowa Rada Szkol-
na we Lwowie. Rady Szkolne decydo-
wa³y o stopniu organizacyjnym szkó³ i
obsadzie nauczycielskiej.
Szko³a Ludowa w Brzesku pod wzglê-
dem organizacyjnym i lokalowym nie
stwarza³a jednak¿e odpowiednich wa-
runków do nauki w mie�cie, które wów-
czas by³o ju¿ stolic¹ powiatu. Budynek
szkolny by³ drewniany, znajdowa³ siê
w pobli¿u magistratu i dzisiejszego
ko�ció³ka �w. Ducha. Sprawa budowy
nowej szko³y by³a wiele razy przedmio-
tem obrad Rady Gminnej, ale brak
�rodków finansowych niweczy³ plany
powstania nowego gmachu szko³y. 13
marca 1874 roku na posiedzeniu Rady
Gminnej miasta Brzeska przewodni-
cz¹cy Konstanty Ramult, zabieraj¹c
g³os, zwróci³ uwagê, i¿ Brzesko, bêd¹ce
siedzib¹ w³adz powiatowych, nie posia-
da porz¹dnej szko³y, a w szczególno�ci
budynku szkolnego. Pomimo jednak
trudnych warunków lokalowych miasto
stara³o siê egzekwowaæ obowi¹zek
szkolny, nak³adaj¹c na rodziców i opie-
kunów, którzy  nie posy³ali swoich po-
ciech do szko³y, kary pieniê¿ne w wyso-
ko�ci 1 z³. rocznie.

Szko³a wymaga³a natychmiastowej
reorganizacji. Nowa ustawa szkol-

na zobowi¹zywa³a do utworzenia w
miejscu dotychczasowej szko³y z jed-
nym nauczycielem, szko³ê czteroklaso-
w¹, która by³aby urz¹dzona w nowym
budynku.

W
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Podczas wspomnianego posiedzenia z
1874 r. przewodnicz¹cy poda³ informa-
cjê, ¿e w celu podniesienia poziomu
szko³y brzeskiej wraz z zastêpc¹ bur-
mistrza oraz asesorami - dr. Janem
Janoszkiem i Bezelelem Floremzem, a
tak¿e z innymi radnymi - �uda³ siê do
Wielmo¿nego Pana Józefa Sulimirskiego
przebywaj¹cego w S³otwinie. Podczas
spotkania zawarto ustn¹ umowê, na
mocy której na rzecz gminy i  brzeskiej
szko³y nabyto za cenê 2.800 z³, po
uprzedniej op³acie zadatkowej w kwo-
cie 300 z³, nastêpuj¹ce przedmioty: dom
murowany pod nr 115 w Brzesku, w
którym dotychczas mie�ci³y siê koszary
C.K. ¯andarmerii, przeznaczony na
urz¹dzenie szko³y czteroklasowej i
mieszkanie dla nauczyciela-dyrektora;
plac, czyli ogród przed budynkiem, za
domem i obok niego po³o¿ony od strony
zachodniej, aby urz¹dziæ tam szkolny
ogródek z terenem do æwiczeñ gimna-
stycznych dla uczniów; domek stary,
drewniany pod nr 253 z przeznaczeniem
na pomieszczenie dla stró¿a szkolnego;
star¹ stajniê drewniano-murowan¹
przeznaczon¹ do rozbiórki, z której
materia³ drewniany mia³ pos³u¿yæ do
rozbudowy budynku g³ównego szko³y�.
Po wielu apelacjach budynek przezna-
czony na pomieszczenie dla szko³y zo-
sta³ zakupiony. Obecnie budynek ten
znajduje siê przy ulicy G³owackiego,
obok Zespo³u Szkó³ w Brzesku. Po woj-
nie znajdowa³ siê tam internat Liceum
Ekonomicznego, teraz mie�ci siê w nim
hufiec brzeski ZHP.
Szko³a po przeniesieniu do nowego obiek-
tu by³a jednoklasowa. Dlatego czyniono
wysi³ki, aby podnie�æ j¹ na wy¿szy sto-
pieñ organizacyjny i ju¿ wkrótce prze-
kszta³cono j¹ na trzyletni¹. Wymaga³o
to jednak rozbudowy dotychczasowego
budynku. 5 lutego 1879 r. na posiedze-

niu Rady Gminnej postanowiono prze-
mianowaæ szko³ê na czteroklasow¹ i przy-
st¹piæ do modernizacji obiektu.
W kosztach rozbudowy i op³acenia
czwartego nauczyciela mia³y partycypo-
waæ gminy Brzezowiec i S³otwina, z któ-
rych to miejscowo�ci dzieci uczêszcza³y
do szko³y w Brzesku. W budynku zaku-
pionym od WP Józefa Sulimirskiego
stworzono dzieciom lepsze warunki do
nauki, nadbudowano na nim piêtro zy-
skuj¹c osiem sal lekcyjnych. By³y one
jednak ciemne, z ma³ymi oknami mie-
�ci³y siê od strony pó³nocnej. Do 1913
roku w budynku tym mieszka³ ówcze-
sny dyrektor szko³y.

Szko³a do 21 czerwca 1902 roku by³a
 koedukacyjna. Pó�niej podzielono j¹

na dwie, mêsk¹ oraz ¿eñsk¹, które funk-
cjonowa³y ju¿ jako piêcioklasowe. W
ka¿dej z nich uczy³ jeden nauczyciel kie-
ruj¹cy, trzech starszych i dwóch m³od-
szych. Osiem lat pó�niej dekretem Rady
Szkolnej Krajowej we Lwowie z dnia 2
listopada 1920 roku zamieniono szko³y
brzeskie na sze�cioklasowe, natomiast
dekretem Kuratorium Okrêgu Szkolne-
go Krakowskiego z dnia 12 grudnia
1924 roku przemianowano obydwie
szko³y na siedmioklasowe (na podsta-
wie dostêpnego �wiadectwa szkolnego
kronikarz ustali³ fakt, i¿ ju¿ w roku
szkolnym 1921/22 istnia³a w Brzesku
szko³a siedmioklasowa. Podana pó�-
niejsza data mo¿e byæ - jak podaje au-
tor - skutkiem mylnego zapisu, znajdu-
j¹cego siê w kronice szkolnej). 8
pa�dziernika 1936 roku zosta³y wyty-
czone fundamenty pod budowê obecnie
istniej¹cego gmachu Zespo³u Szkó³.
Budynek ten zosta³ oddany do u¿ytku
w 1939 roku.
W okresie miêdzywojennym, do czasu
wybudowania nowego obiektu szkolne-

go, który mie�ci³ szko³y mêsk¹ i ¿eñ-
sk¹, nauka odbywa³a siê w dwóch bu-
dynkach. W tym, który zosta³ zakupio-
ny od Józefa Sulimirskiego, mie�ci³a siê
szko³a mêska, a w wybudowanym obok
drewnianym - szko³a ¿eñska. W klasach
ni¿szych uczy³y siê dzieci z Brzeska,
Brzezowca, S³otwiny, Kopalin, Okocimia
Dolnego, Pomianowej. Do klas wy¿szych
uczêszczali uczniowie ze znacznej czê-
�ci powiatu, gdy¿ w okresie miêdzywo-
jennym program siedmioklasowej szko-
³y realizowa³o w powiecie niewiele szkó³.
I tak np. w 1938/39 roku w brzeskich
szko³ach uczy³y siê dzieci i m³odzie¿ z
Brzeska, Okocimia, Wokowic, Mokrzysk,
Jadownik, Szczepanowa, Brzezowca,
£êk, S³otwiny, Maszkienic, Tymowej,
Gnojnika, Gr¹dów, Kopalin, Do³ów, Za-
borowa, Biadolin Rad³owskich, Dêbna,
Sterkowca, Jasienia, Woli Przemykow-
skiej, Przyborowa, Zakliczyna.
W owym czasie szko³y mia³y swoich pa-
tronów - siedmioklasowa Publiczna Szko³a
Podstawowa Nr 1 - mêska nosi³a imiê
ks. Stanis³awa Konarskiego, za� siedmio-
klasowa Publiczna Szko³a Powszechna nr
2 - �w. Jadwigi. W roku szkolnym 1938/
39 do szko³y nr 1 uczêszcza³o ogó³em 516
uczniów. Kierownikiem by³ Kazimierz
Kosiñski. W szkole nr 2 ³¹czna liczba
uczniów wynosi³a 539 osób. Kierownikiem
by³ Stanis³aw Nowak, dzia³acz spo³eczny
i polityczny, cz³onek Wydzia³u Powiato-
wego w Brzesku, po wybuchu wojny aresz-
towany wraz z nauczycielem Stanis³awem
Dyl¹ przez Niemców. Obaj byli wiêzieni
w Tarnowie, a nastêpnie osadzeni w obo-
zie koncentracyjnym, gdzie ponie�li mê-
czeñsk¹ �mieræ.

Z powodu wybuchu wojny we wrze-
 �niu 1939 roku rok szkolny rozpo-

cz¹³ siê 17 pa�dziernika, naukê konty-
nuowano jednak dopiero 3 listopada, po-
niewa¿ do tego czasu budynek szkolny
zajmowa³y wojska hitlerowskie. 21 grud-
nia 1939 roku rozporz¹dzeniem w³adz
okupacyjnych w Krakowie wszystkie
dzieci ¿ydowskie zosta³y usuniête ze
szkó³. W czasie okupacji nauka w szko-
le odbywa³a siê wed³ug programu, któ-
ry zosta³ narzucony przez okupanta. Wy-
kre�li³ on z nauczania geografiê i
historiê, jednak zakazane przedmioty
by³y omawiane na tajnych kompletach,
stanowi¹cych w dzia³alno�ci nauczyciel-
stwa w Brzesku i powiecie chlubne wspo-
mnienie.

MA£GORZATA RUDNIK

* W artykule wykorzystano opracownia: J. Bur-
likowski - Kronika Miasta Brzeska 1385-1944;
S. Mateszew - Zarys dziejów powiatu brzeskiego
do roku 1772.
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�wi¹teczne muzykowanie
Niedzielny wieczór, 21 grudnia, w ki-
nie �Ba³tyk� up³yn¹³ pod znakiem �wi¹-
tecznego muzykowania. �Koncert Przed-
�wi¹teczny� rozpoczê³a Orkiestra Dêta
pod dyrekcj¹ Wies³awa Porwisza, wy-
konaniem tradycyjnych, polskich kolêd.
Nastêpnie przedszkolaki z Akademii
Bolka i Lolka, dzia³aj¹cej przy MOK-
u, przedstawi³y wiersze i pastora³kê.
Wystêpuj¹cy w pe³nym, 14-osobowym
sk³adzie, zespó³ �Eleos� kostiumami
diab³ów i anio³ów nawi¹za³ do staro-
polskiej tradycji kolêdniczej i choæ za-
prezentowa³ tylko 3 utwory, to zdo³a³
ca³¹ salê poderwaæ do wspólnego wy-
klaskiwania rytmu. Kó³ko Teatralne z
MOK-u przedstawi³o �Refleksjê bo¿o-
narodzeniow¹�. Ciekawie zabrzmia³y
wspó³czesne pie�ni �wi¹teczne w wy-
konaniu grupy teatralnej, dzia³aj¹cej
przy Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, w
zderzeniu z tradycyjnymi jase³kami,
pokazanymi przez Krakowiaków Zie-
mi Brzeskiej. ID

Kapecka pieprzu
Swoje ��pasy góralskie z kapeck¹ pie-
przu� zaprezentowa³  4 grudnia w piw-
nicy brzeskiego MOK-u Henryk Cyga-
nik. Pochodz¹cemu z Krakowa
satyrykowi towarzyszy³a córka Kaja.
Jej liryczne piosenki z repertuaru w³a-
snego oraz Starego Dobrego Ma³¿eñ-
stwa, Grzegorza Turnaua i Wolnej Gru-
py Bukowina wnios³y w ten wieczór
nutê powagi i zadumy. Poezje m³odej
artystki potwierdzi³y jak bardzo ¿ycie
cz³owieka zamkniête jest w formu³ach
i rytua³ach. Wci¹¿ nowe tworzy w nim
elektronika, która zniekszta³ca relacje
miêdzyludzkie.
Twórczo�æ Henryka Cyganika prezen-
towa³a siê zgo³a odmiennie. Jego hu-
mor czerpie z prostej, ludowej m¹dro-

Niepe³nosprawni s¹ w�ród nas. Spo-
tykamy ich na ulicy, w pracy, w
szkole. Czy znamy ich problemy?
Czy potrafimy w³a�ciwie zachowaæ
siê wobec nich - unikn¹æ natarczy-
wej ciekawo�ci lub przeciwnie -
ostentacyjnej obojêtno�ci? Czy ro-
zumiemy, ¿e pod mask¹ choroby
kryje siê cz³owiek?
Dobieg³ koñca Rok Niepe³nospraw-
nych. Wype³ni³y go akcje, których
celem by³o zwrócenie uwagi spo³eczeñ-
stwa na problemy ludzi upo�ledzo-
nych. Jedna z nich wieñczy³a ubieg³o-
roczn¹ dzia³alno�æ Miejskiego
O�rodka Kultury w Brzesku oraz Sa-
morz¹dowego Centrum Edukacji w
Tarnowie. By³ to Przegl¹d Dzieciêcej
Twórczo�ci pod has³em �Rado�æ z by-
cia razem�. Wspó³organizatorem ak-

Konkurs szopek
W Miejskim O�rodku Kultury zosta³
rozstrzygniêty konkurs na ozdoby cho-
inkowe i szopkê bo¿onarodzeniow¹.
Wziê³y w nim udzia³ dzieci z przedszkoli
miasta i gminy oraz uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjów miasta,
gminy i powiatu. Wystawê szopek i
ozdób choinkowych mo¿na by³o obejrzeæ
w MOK-u do 10 stycznia.
W konkursie wziê³o udzia³ 150 dzieci i
m³odzie¿y. Wyró¿nione prace - konkurs
szopek: Jakub Cierniak, Dawid Ku-
ku³ka, Kamil Wide³ka (Publiczne Gim-
nazjum nr 2 Brzesko), Angelika Ku-
rek (PSP Porêba Spytkowska), Marcin
Milewski (PSP Mokrzyska), Jakub
B¹kiewicz (PSP Jasieñ), Sylwia Jach-
ciñska, Agnieszka Radziêda,  Zuzan-
na Stoliñska (PSP nr 2 Brzesko), Woj-
ciech Chru�ciel, Katarzyna Legutko
(Sterkowiec), Weronika Rypel (Publicz-
ne Gimnazjum w Jadownikach).
Ozdoby choinkowe: Sylwia Górka (PSP
Szczepanów), Natalia Cie�la (Publicz-
ne Gimnazjum nr 2 Brzesko), Nina
Okaz, Anna Ciuru�, Ewelina Bujak
(Publiczne Gimnazjum w Jadownikach),
Paulina Paj¹k (PSP nr 3 Brzesko),
Joanna Pajor (PSP nr 2 Brzesko),
Wiktoria Ma³ajowicz (Publiczne
Przedszkole nr 1 Brzesko), Patrycja
Lechowicz (Publiczne Przedszkole
Parafialne w Mokrzyskach), Grzegorz
Ró¿ak (oddzia³ przedszkolny przy PSP
w Okocimiu)
Wyró¿nienia zbiorowe: Publiczne Gim-
nazjum w Jadownikach, PSP w Ster-
kowcu, PSP w Wokowicach

�ci. Od banalnego prostactwa chroni go
odwo³ywanie siê do ¿yciowego rozs¹d-
ku i praktycyzmu góralskiego. Autor
dowiód³ te¿ swojego wirtuozerstwa jê-
zykowego, prezentuj¹c, odnosz¹cy siê
do polskiej sceny politycznej, monolog
�Pornografia�, w którym poprzez deli-
katne aluzje erotyczne codzienne s³o-
wa uzyska³y nowy, dwuznaczny sens.
Znakomita znajomo�æ gwary góralskiej
pozwoli³a mu zakoñczyæ wieczór przy-
�piewk¹ ludow¹.
Zgodnie z zapowiedzi¹ dyrektor Ma³-
gorzaty Cuber nie by³ to ostatni wy-
stêp krakowskiego artysty. Nastêpnych
prezentacji satyryka mo¿na spodzie-
waæ siê w ramach comiesiêcznych �Wie-
czorów z kultur¹� w Miejskim O�rod-
ku Kultury.

ID

cji by³o Publiczne Przedszkole nr 9 w
Brzesku. Wystawa w Miejskim O�rod-
ku ma szczególny charakter. Nades³a-
ne prace ukaza³y problem niepe³no-
sprawno�ci widziany oczami dziecka,
a powtarzaj¹cym siê ich motywem jest
wspólna zabawa, rado�æ, inwencja.
Spontaniczno�æ ³¹czy dwa �wiaty: �wiat
chorych i �wiat zdrowych, pokonuje cier-
pienie, jest afirmacj¹ ¿ycia. Niepe³no-
sprawno�æ nie jawi siê jako przeszko-
da. Twórczo�æ dzieci niesie dla nas
wszystkich przes³anie: nie odwracajmy
siê od chorych bez wzglêdu na to, jak
odmienne od �wiata zdrowych s¹ ich
wygl¹d i zachowanie. Oddajmy im sza-
cunek i godno�æ, podzielmy siê darem
normalnego ¿ycia.
Wystawê w Miejskim O�rodku Kultu-
ry w Brzesku mo¿na zwiedzaæ codzien-
nie do koñca stycznia od 8.00 do 19.00.
Autorami prezentowanych prac s¹
uczniowie klas I-III szkó³ podstawo-
wych oraz dzieci z przedszkoli.

Prezentacje
niepe³nosprawnych
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Koniarz na wystawie
Leopold Rogowski uwa¿a siê za
�koniarza�. Jest hodowc¹ oraz ma-
larzem koni. Jego prace mo¿na
ogl¹daæ w piwnicy Miejskiego
O�rodka Kultury.  Na wystawie za-
prezentowano rysunki i akwarele
koni oraz niewielk¹ liczbê pejza¿y
i portretów.

Wigilia w szkole
Wielowiekowa tradycja zwi¹zana ze
�wiêtami Bo¿ego Narodzenia jest kul-
tywowana szczególnie w domach i ko-
�ciele. Ale nie tylko. Od wielu lat w
Szkole Podstawowej w Porêbie Spyt-
kowskiej nauczyciele wraz ze swoimi
wychowankami organizuj¹ klasowe
spotkania wigilijne i jase³ka.

19 grudnia w szkolnych murach roz-
brzmiewa³y piêkne kolêdy i ³ami¹c siê
op³atkiem sk³adano sobie ¿yczenia.
Chocia¿ nie na wszystkich klasowych
wigiliach znajdowa³y siê tradycyjne
potrawy, to panowa³a na nich �wi¹tecz-
na atmosfera, a uczniowie czêstowali
przygotowanymi przez rodziców ciast-
kami i smako³ykami.

Wspó³praca przedszkoli
W�ród zalewu ró¿nych smutnych in-
formacji, przedstawiciele przedszkoli
w Jadownikach i Mokrzyskach posta-
nowili podzieliæ siê radosn¹ wiadomo-
�ci¹. Otó¿ od 2002 roku te dwie pla-
cówki - Publiczne Przedszkole z fili¹
w Jadownikach i Publiczne Przedszko-
le Parafialne w Mokrzyskach - owoc-
nie ze sob¹ wspó³pracuj¹. Wzajemnie
wymieniaj¹ siê do�wiadczeniami, pre-
zentuj¹ przygotowane programy arty-
styczne, jase³ka, etc. Pod koniec
minionego roku przedszkolaki z Mo-
krzysk zaprosi³y dzieci z Jadownik
wraz z dyr. M. £obod¹, nauczycielka-
mi i rodzicami na wspólne �wiêtowa-
nie imienin patronki swej placówki -
b³ogos³awionej Karoliny Kózki. Przy-
gotowan¹ pod kierunkiem s. R. Sze-
l¹g i pani K. Biedak inscenizacjê o
�wiêtych, m.in. o patronce przedszko-
la w Mokrzyskach, poprzedzi³a msza
celebrowana przez ks. M. Wala. Dzie-
ci popisywa³y siê wiedz¹ o b³. Karoli-
nie Kózce i zadziwi³y piêknym �pie-
wem. Spotkanie zakoñczy³o siê
s³odkim poczêstunkiem. Dyr. przed-
szkola z Mokrzysk, E. Tomana oraz
M. £oboda z Jadownik ju¿ teraz za-
stanawiaj¹ siê nad nastêpn¹ wspól-
n¹ imprez¹.

W tym uroczystym dniu dzieci i zapro-
szeni go�cie mogli tak¿e podziwiaæ
wspania³e widowisko jase³kowe w wy-
konaniu uczniów, przygotowane przez
pani¹ Bernadettê Zapiór. W spekta-
klu wyst¹pi³o wiele postaci - gospoda-
rze, którzy nie udzielili schronienia
brzemiennej Maryi, pastuszkowie za-
dziwieni piêkn¹ gwiazd¹ i anio³owie,
wskazuj¹cy drogê do stajenki. By³ te¿

bezwzglêdny Herod,
¿o³nierze spe³niaj¹cy
rozkazy okrutnego
w³adcy i nieub³agana
�mieræ. Piêknie pre-
zentowa³ siê wytworny
orszak Trzech Królów,
pod¹¿aj¹cych z dara-
mi do Jezusa. Wystê-
powali tak¿e tradycyj-
ni kolêdnicy z okaza³¹
gwiazd¹ i turoniem.
Opowie�æ o Bo¿ym na-
rodzeniu zosta³a u�wie-
tniona tanecznym wy-
stêpem szkolnego
zespo³u folklorystycz-

nego �Mali Porêbianie�.
Widowisko zakoñczy³o siê wspólnym
�piewaniem kolêd ma³ych aktorów i
publiczno�ci. Nauczyciele, katecheci,
rodzice i emerytowani pracownicy szko-
³y równie¿ spotkali siê przy tradycyj-
nym wigilijnym stole, przygotowanym
przez Radê Rodziców.

Tekst i foto: IRENA POLCZYK

Nie jest to jedyna prezentacja prac
malarza. Uczestniczy³ ju¿ w indywi-
dualnych i zbiorowych wystawach w
ca³ej Polsce. Zwi¹za³ siê z rodzinn¹
ziemi¹ bocheñsk¹, gdzie uczy³ pla-
styki w szko³ach podstawowych. Pra-
cowa³ tak¿e jako metodyk tego przed-
miotu w Tarnowie.
Artysta po�wiêci³ sw¹ twórczo�æ nie-
mal wy³¹cznie jednemu tematowi. In-
teresuj¹ go konie ró¿nych ras, jak
sam mówi: wszechstronnie u¿ytkowe,
nawet mu³y od gnoja. Malarz uwa¿a
je za piêkny powód do twórczo�ci ma-
larskiej. Za najwiêksze zalety tych
zwierz¹t uznaje: ruch, piêkno, si³ê i
¿ywio³. Mimo tego, na jego rysunkach
i akwarelach dominuj¹ ujêcia sta-
tyczne. Konie wydaj¹ siê pozowaæ, by
pokazaæ jak najwiêcej ze swego
wdziêku. Wizerunków zwierz¹t w
biegu jest niewiele i przewa¿nie
maj¹ one formê po�piesznych szki-
ców, zdradzaj¹cych jednak wprawê i
sprawno�æ rysunku.

ID
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�wiatowy Dzieñ Pluszowego Misia
25 listopada podsumowano og³oszo-
ny miesi¹c wcze�niej przez Oddzia³
dla Dzieci konkurs plastyczny z oka-
zji ��wiatowego dnia Pluszowego
Misia�. Konkurs przeznaczony by³
dla dzieci m³odszej grupy wiekowej
i polega³ na wykonaniu dowoln¹
technik¹ maskotki Kubusia Puchat-
ka. Wziêli w nim udzia³ czytelnicy
oraz dzieci z Publicznego Przedszko-
la nr 4 w Brzesku. Prace konkurso-
we by³y urocze (mo¿na je by³o po-
dziwiaæ na wystawie w Oddziale dla
Dzieci), a najlepsze z nich zosta³y
nagrodzone upominkami. Dzieci z
Przedszkola nr 4 otrzyma³y dyplom
i ksi¹¿kê �Dobre maniery Kubusia
Puchatka�.

Wieczór Andrzejkowy
28 listopada, zgodnie z tradycj¹, od-
by³ siê �Andrzejkowy wieczór wró¿b
i magii�. Grupa m³odych czytelników
zgromadzi³a siê w bibliotece, aby...
sprawdziæ, co ich czeka w przysz³o-
�ci. Oczywi�cie, nie oby³o siê bez nie-
zbêdnych atrybutów: serca, wiruj¹-
cej butelki i wosku. Zabawa by³a
znakomita. Oprócz weso³ej zabawy,
dzieci mia³y tak¿e okazjê wzboga-
ciæ swoj¹ wiedzê o polskich trady-
cjach zwi¹zanych z wigili¹ imienin
�w. Andrzeja.

Sprawdzian z ¯eromskiego
4 grudnia w sali MOK odby³ siê kon-
kurs wiedzy o ¿yciu i twórczo�ci Ste-
fana ¯eromskiego. By³ to ju¿ 7. z
kolei literacki konkurs po³¹czony z
prelekcj¹ Zofii Rogowskiej. Konkur-
sy te przygotowuje co roku Ewa We-
rewka, kierownik Dzia³u Doros³ych
PiMBP w Brzesku. Pocz¹tkowo brali
udzia³ w konkursach tylko ucznio-
wie brzeskich szkó³ �rednich, ale w
ostatnich latach do konkursu przy-
st¹pi³y tak¿e szko³y �rednie powia-
tu brzeskiego: Czchowa, £ysej Góry
i Szczurowej. Okaza³o siê, ¿e m³o-
dzie¿ chêtnie bierze w nich udzia³,
chocia¿ fina³ powiatowy wymaga od
uczestników bardzo dobrej znajomo-
�ci nie tylko biografii pisarza, ale
tak¿e filmowych adaptacji jego

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, oprócz swych statutowych zadañ, takich jak: gromadzenie,
opracowanie, udostêpnianie zbiorów oraz dzia³alno�ci informacyjnej, prowadzi równie¿ dzia³alno�æ kulturalno-
o�wiatow¹, uwzglêdniaj¹c¹ potrzeby czytelników i promuj¹c¹ zarazem bibliotekê w �rodowisku lokalnym.
Rok 2003 obfitowa³ w wiele interesuj¹cych imprez literackich i spotkañ autorskich, choæ wszystkich nie sposób
wymieniæ. Wspomnijmy wiêc tylko te z ostatnich dwóch miesiêcy minionego roku.

dzie³. W roku bie¿¹cym zmagania
uczniów, walcz¹cych o nagrody indy-
widualne i honor szko³y, ocenia³o jury
w sk³adzie: Zofia Rogowska z WBP
Tarnów, Ma³gorzata Cuber - dyr.
MOK i Maria Marek - dyr. PiMBP.
Zdobywaj¹c maksymaln¹ ilo�æ
punktów, zwyciê¿y³ Miros³aw Le-
�niak (Zespó³ Szkó³ w Szczurowej),
przed Magdalen¹ Wasil (ZSP nr 1 -
LO im. M. Kopernika) i Agnieszk¹
Pawlik (Zespó³ Szkó³ w Czchowie).
Wyró¿nienia przyznano: Monice Ma-
³ek (ZSP nr 1 w Brzesku), Katarzy-
nie Radeckiej (ZSP nr 1 w Brzesku),
Katarzynie Opiole (ZSP nr 1 w
Brzesku) oraz Katarzynie ¯urek
(ZSP nr 1 w Brzesku).  Dla laure-
atów i uczestników konkursu przy-
gotowano dyplomy i atrakcyjne na-
grody ksi¹¿kowe, ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Recytowali Tuwima
Powiatowy konkurs recytatorski po-
ezji Juliana Tuwima odby³ siê w
zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w grudniu
50. rocznic¹ �mierci poety. Zainte-
resowanie konkursem by³o ogromne.
I etap gminny wy³oni³ 30 uczestni-
ków, którzy reprezentowali szko³y i
biblioteki z powiatu brzeskiego.
Jury pod przewodnictwem dyr. MOK-
u, Ma³gorzaty Cuber, nagrodzi³o na-
stêpuj¹cych uczniów: 1. miejsce -

Magdalena Pajor (Publiczna SP w
Dobrocieszu), 2. Marcin Migda³ (Pu-
bliczna SP nr 2 w Brzesku), 3. Anna
Jurek (Zespó³ Szkó³ w Bielczy). Po-
nadto wyró¿niono: Katarzynê Bar-
na� (Publiczna SP nr 3 w Brzesku),
Dariê Kwa�niak (Publiczna SP w
Borzêcinie Górnym) i Magdalenê Le-
bieck¹ (Publiczna SP w Tworkowej).
Wszyscy uczestnicy otrzymali piêk-
ne nagrody ksi¹¿kowe.

Spotkanie z Andrzejem K. Torbusem
Obok konkursów, wa¿ne miejsce
w�ród imprez organizowanych przez
PiMBP, zajmuj¹ tak¿e spotkania
autorskie, które s¹ najlepsz¹ pro-
mocj¹ twórczo�ci pisarza. 12 grud-
nia do brzeskiej biblioteki przybyli
uczniowie kl. II i III ze SP nr 3 w
Brzesku, aby spotkaæ siê z Andrze-
jem Krzysztofem Torbusem - kra-
kowskim poet¹ i autorem ksi¹¿ek
dla dzieci: �Podró¿ Pana Smoka�,
�Przedszkolaka elementarz dzie-
jów�, �Olimpiada w ZOO�, �Krakow-
skie go³êbie�, �O toruñskich pierni-
kach i teorii Kopernika�. Dzieci z
zaciekawieniem s³ucha³y pisarza, a
nastêpnie zadawa³y mu pytania.
Mia³y równie¿ mo¿liwo�æ zakupu
taniej ksi¹¿eczki, podpisanej przez
autora.

Oprac. MARIA MAREK

Laureaci konkursu wiedzy o ¿yciu i twórczo�ci Stefana ¯eromskiego.
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Dla mieszkañców ka¿dej gminy
  jest rzecz¹ zupe³nie oczywi-
 st¹, ¿e  decyzje podejmowane

przez w³adze samorz¹dowe powinny byæ
dobre. Jednak zaraz pojawia siê pyta-
nie, co to oznacza podejmowaæ dobre de-
cyzje. Z natury rzeczy samorz¹d ma obo-
wi¹zek realizowaæ takie dzia³ania,
których efektem bêdzie poprawa warun-
ków ¿ycia ludzi teraz i w przysz³o�ci.
Musz¹ one te¿ stwarzaæ dobre warunki
dla wszechstronnego rozwoju gminy.
Sprostanie tak postawionemu zadaniu
jest niezmiernie trudne - potrzeba na to
du¿o czasu, pieniêdzy oraz konsekwent-
nego i zgodnego dzia³ania rz¹dz¹cych
przez kolejne kadencje.
Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e potrzeb jest wielokrotnie wiêcej, ni¿
mo¿liwo�ci ich realizacji i dlatego na-
wet bardzo potrzebne i pilne zadania
musz¹ byæ realizowane przez wiele lat.
Wiemy równie¿, ¿e wiêksz¹ spo³eczn¹
akceptacjê zyskuj¹ dzia³ania, które przy-
nosz¹ widoczne i szybkie efekty, takie:
jak budowa chodnika, drogi, kanaliza-
cji czy basenu, a przecie¿ s¹ takie przed-
siêwziêcia, których rezultatów ludzie nie
zauwa¿aj¹ lub ich efekty mog¹ siê po-
jawiæ dopiero w przysz³o�ci. Nale¿y do
nich miêdzy innymi wykup i uzbrojenie
terenów pod inwestycje gminne i dla pry-
watnego biznesu, niektóre przedsiêwziê-
cia z zakresu ochrony �rodowiska, ró¿-
nego rodzaju zachêty dla inwestorów,
zwi¹zane ze zmniejszeniem wp³ywów do
bud¿etu itp.
Wiêkszo�æ wykonywanych zadañ ma cha-
rakter lokalny, tzn. ¿e dotycz¹ one tylko
fragmentu osiedla czy miejscowo�ci i dla-
tego zdarza siê, ¿e wykonanie takiego
lokalnego zadania powoduje u pewnej
grupy ludzi zadowolenie, a u innych mo¿e
byæ powodem do krytyki samorz¹du.
Dodatkowo warto zwróciæ uwagê, ¿e je-
�li chcemy przy ograniczonych �rodkach
finansowych inwestowaæ i równocze�nie
nie zad³u¿aæ gminy, to musimy oszczê-
dzaæ na wydatkach bie¿¹cych, a - jak
wiadomo - jest to zabieg bolesny, bo
dotyczy miêdzy innymi poziomu p³ac,
zatrudnienia, wydatków na o�wiatê,
kulturê, administracje itp. Jak widaæ,
ma³o jest takich zadañ, których reali-
zacja bêdzie akceptowana przez miesz-
kañców ca³ej gminy, a s¹ te¿ takie, któ-
rych spo³eczeñstwa lokalne nie chc¹
akceptowaæ na swoim terenie. W sytu-

Trudne decyzje
i demokracja

acji brzeskiej gminy jest to m.in. bu-
dowa zak³adu utylizacji odpadów ko-
munalnych w Mokrzyskach, która jest
popierana przez wiêkszo�æ mieszkañ-
ców gminy, a sygna³y sprzeciwu wycho-
dz¹ od lokalnej spo³eczno�ci.
W³adze ka¿dej gminy, chc¹c dobrze spe³-
niaæ swoj¹ misjê, musz¹ w swoich dzia-
³aniach uwzglêdniaæ powy¿sze uwarun-
kowania, ale równocze�nie obejmowaæ
ca³y teren jednostki samorz¹dowej w
obecnej i dalszej perspektywie czasowej.
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e trud-
na jest sytuacja zarówno wójta czy bur-
mistrza, jak i radnych, którzy z jednej
strony musz¹ siê liczyæ z opiniami wy-
borców, a z drugiej strony - ponosz¹c od-
powiedzialno�æ za losy jednostki samo-
rz¹dowej - musz¹ niekiedy podejmowaæ
decyzje niepopularne. Mo¿na równie¿ z
ca³¹ pewno�ci¹ powiedzieæ, ¿e nie mo¿-
na dobrze rz¹dziæ gmin¹, podejmuj¹c
tylko popularne decyzje. Dlatego w pra-
cy samorz¹dowej nie da siê unikn¹æ spo-
rów i konfliktów i wydaje siê, ¿e jest to
sytuacja normalna, natomiast problem
jawi siê w tym, aby kwestie sporne roz-
wi¹zywaæ i oceniaæ, uwzglêdniaj¹c ist-
niej¹ce uwarunkowania oraz bli¿sz¹ i
dalsz¹ perspektywê rozwoju gminy.
Sytuacja ta stwarza równie¿ zagro¿enia
dla gmin, bo przecie¿ mog¹ pojawiæ siê
wójtowie i burmistrzowie, którzy, chc¹c
zapewniæ sobie du¿e poparcie w�ród swo-
jego elektoratu, bêd¹ unikaæ decyzji trud-
nych lub bêd¹ je odk³adaæ na nastêpne
lata, a to spowoduje nawarstwienie siê
problemów w przysz³o�ci. Postawy takie
mog¹ prowadziæ do zaniechania dzia³añ
oszczêdno�ciowych, prorozwojowych, jak
równie¿ mog¹ byæ powodem zbyt du¿ego
zad³u¿enia jednostki samorz¹dowej.
Przejawy zachowañ, które mia³y na celu
za wszelk¹ cenê przypodobaæ siê wybor-
com, mo¿na by³o zaobserwowaæ podczas
ostatnich wyborów parlamentarnych i sa-
morz¹dowych. Niektórzy pos³ugiwali siê
oszczerstwami, nieodpowiedzialnymi
obietnicami i w³a�nie tacy ludzie stano-
wi¹ ogromne zagro¿enie dla rozwoju de-
mokracji w Polsce.
Wydaje siê jednak, ¿e ci¹g³y wzrost po-
ziomu kadry zarz¹dzaj¹cej, pracowników
i dzia³aczy samorz¹dowych oraz rosn¹-
ca �wiadomo�æ wyborców bêd¹ powodo-
waæ podejmowanie m¹drych decyzji, które
bêd¹ sprawiedliwie oceniane.

Roman Olchawa

Mo¿na te¿ wierszem...
Swoimi zdolno�ciami zaskoczy³ nas
Kazimierz Piwowarski, prezes Sto-
warzyszenia Przedsiêbiorców Brze-
skich, który swoje przemy�lenia do
�Hyde Parku� spisa³ wierszem.
Mo¿na i tak. Zachêcamy innych...

Mówi¹ serio i ¿artuj¹,
ci¹gle �wiadków przes³uchuj¹.
Pan Marsza³ek upomina,
przywo³uje, ³aja, prosi,
Michnik, mówi¹c siê zaaacina,
o s³uchanie Oli wnosi.
Jakubowska ci¹gle krêci,
nad swym losem ubolewa.
Znów Kopczyñski strasznie smêci,
a Rokitê krew zalewa.
A to Beger przepytuje,
chyba sama nie wie o co.
Kurwikami emanuje,
które w oczach jej migoc¹.
Znów B³ochowiak �le u�miechy
w stronê �wiadka siê kieruje,
nie ma jednak dlañ pociechy,
lecz go ostro przepytuje.
Mówi¹c, ¿e ma na uwadze
Rzeczypospolitej dobro
i tu wcale nie przesadzê -
jak pies - k¹sa pose³ Ziobro.
Zrobi³ Miller z Ziobry zero,
bo ten zagra³ mu na nerwie,
zróbcie z dokumentów ksero!
Uspokójcie siê na przerwie!
- apeluje pan Marsza³ek.
Znów o umiar wszystkich prosi,
spotkajmy siê w poniedzia³ek -
co pod g³osowanie wnosi.
Przes³uchali �wiadków kupê.
Wszystko rozbiæ to o d...!
Wszystko to jest dla gawiedzi,
ten kabaret, te spowiedzi.
Przyszed³ Rywin do Agory?
D³ugo mo¿na toczyæ spory.
I rzecz nie w tym, moi mili,
by�my sprawê rozs¹dzili.
Bo w tym kraju, tu nad Wis³¹,
w którym ¿yæ, niestety, przysz³o,
tych Rywinów jest na kopy,
oraz tych, co bior¹ w ³apy!
Jak z tym wszystkim sobie radziæ?
Mo¿e ich do pierdla wsadziæ?
Lecz jak �wiadcz¹ o tym dane
s¹dy te¿ s¹ skorumpowane!
My po prostu, tak codziennie,
tak uczciwie i niezmiennie,
znosz¹c ¿ycia trudy, znoje,
tak jak �piewa nam M³ynarski,
my - po prostu - róbmy swoje!

Kazimierz Piwowarski
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Stwierdzenie, i¿ oceniæ siebie jest
najtrudniej tr¹ci bana³em. Czêsto

jednak bywa tak, ¿e zadanie to spada
na ucznia. Dlaczego? Przyczyna jest pro-
sta - koszmar wystawiania ocen z za-
chowania. Sprawê utrudnia ma³a, czte-
rostopniowa skala (uczeñ wzorowy,
dobry, poprawny i nieodpowiedni).
Szkolne regulaminy czêstokroæ wyma-
gaj¹, by taki stopieñ ustaliæ przy wspó³-
pracy samorz¹du klasowego i ucz¹cych
nauczycieli. W praktyce nakazuje siê

uczniom dokonanie pisemnej samooce-
ny wraz z uzasadnieniem. I wtedy za-
czynaj¹ siê schody. Co napisaæ? Jak siê
najlepiej pokazaæ? Co przemilczeæ?
Mo¿liwe jest te¿ inne rozwi¹zanie -
dyskusja w klasie. Ale i w tym przy-
padku czyha niebezpieczeñstwo za-
brniêcia w �lep¹ uliczkê braku obiek-
tywizmu i sporów klasowych na tle
ró¿nie pojmowanej �sprawiedliwo�ci�.
W rezultacie oceny z zachowania usta-
la sam wychowawca w oparciu o Szkol-
ne Zasady Oceniania. W praktyce jed-
nak kryteria te stosuje siê w rozmaitym
stopniu.
Brak jednolito�ci i obiektywizmu to
g³ówne zarzuty, jakie mo¿na postawiæ
ocenom z zachowania. Najprostszym
rozwi¹zaniem by³oby dopilnowanie
jednakowego stosowania ju¿ obowi¹-
zuj¹cych kryteriów. Sprawa rozbija siê
wiêc o znalezienie skutecznego narzê-
dzia. Jak siê okazuje nie jest to rzecz
trudna.

W Publicznym Gimnazjum nr 2 od
roku szkolnego 2001/02 funkcjo-

nuje punktowy system oceniania zacho-
wania uczniów. Na pocz¹tku ka¿dego

SZKOLNE SPRAWY

semestru wychowanek otrzymuje kre-
dyt 100 punktów (równowa¿ny ocenie
poprawnej), który mo¿e powiêkszyæ lub
utraciæ. Liczba uzyskanych punktów de-
cyduje o koñcowej ocenie: 201 i wiêcej -
zachowanie wzorowe, 151-200 - dobre,
100-150 - poprawne, poni¿ej 100 - nie-
odpowiednie. Nie jest to jednak prawo
bezwglêdne. Jak podkre�la dyrektor
placówki mgr El¿bieta Wójciak, jest to
system wspomagaj¹cy, ostatnie s³owo
zawsze nale¿y do wychowawcy. To on
wystawia ocenê i bierze przy tym pod
uwagê indywidualn¹ sytuacjê ucznia,
ewentualne choroby lub trudno�ci ro-
dzinne. Kolejna �furtka� to mo¿liwo�æ
odwo³ania siê od postawionego stop-
nia do dyrektora. Skorzysta³o z niej do-
tychczas dwóch uczniów.

Nowy system oceny to pomys³
dyr. Wójciak. Pilota¿owo wprowa-

dzi³a go w swojej klasie po konsultacji
z uczniami. Nastêpnie w roku szkol-
nym 2001/02 przyjêto go próbnie w
ca³ym gimnazjum. Przeprowadzone
w�ród uczniów, rodziców i nauczycieli
ankiety wykaza³y aprobatê dla �nowo-
�ci�. Pomys³ wymaga³ ustalenia szcze-

gó³owej tabeli przydzielania punktów
dodatnich i ujemnych. Ka¿dy z uczniów
otrzyma³ swoj¹ stronê w zeszycie uwag
ze szczegó³owym wykazem punktów.
Jej wype³nianie jest te¿ spraw¹ pro-
st¹ dla nauczyciela, który wpisuje je-
dynie odpowiedni¹ liczbê punktów
wraz z inicja³ami, nie trac¹c przez to
czasu lekcyjnego na obszerne uzasad-
nienia. W miesiêcznych odstêpach do-
konuje siê podsumowañ, co pozwala na
bie¿¹c¹ kontrolê zarówno dla wycho-
wawcy, a zw³aszcza dla rodziców i
uczniów, którzy w ci¹gu semestru otrzy-
muj¹ informacjê o ewentualnym stop-
niu z zachowania. Podliczanie dotyczy
tak¿e ca³ych zespo³ów klasowych, co do-
skonale wykazuje, gdzie nale¿y podj¹æ
dodatkow¹ pracê wychowawcz¹ lub
wdro¿yæ program profilaktyczny.
Nawet obojêtni uczniowie zaczynaj¹
reagowaæ na nowy system po pierwszym
semestrze i podejmuj¹ siê dodatkowych
zadañ, by zdobyæ dodatnie punkty. Oce-
na na koniec roku wystawiana jest tyl-
ko za drugie pó³rocze, co daje szansê
poprawy. Kryteria przewiduj¹ te¿ pre-
mie punktowe za kulturê osobist¹,
punktualno�æ czy pochwa³ê wychowaw-

cy. Jednak wzorowy i dobry uczeñ nie
mo¿e przekroczyæ okre�lonego mini-
mum punktów ujemnych, ani dopu�ciæ
siê ciê¿szych wykroczeñ, jak np.: waga-
ry, kradzie¿e, u¿ywanie narkotyków.
Aby usprawniæ pracê w Publicznym
Gimnazjum nr 2 wprowadzono te¿ �cze-
ki punktowe�. Otrzymuje je uczeñ za
wykonywanie pracy na rzecz szko³y, np.
w bibliotece lub za udzia³ w zawodach.
Nastêpnie przekazuje go wychowawcy,
który dokonuje wpisów w zeszycie uwag.

Precyzyjne kryteria, stanowi¹ce
nowy system, wci¹¿ podlegaj¹

zmianom. Jak podkre�la dyr. Wójciak,
jest to system otwarty. G³os w tej spra-
wie ma zarówno Rada Rodziców, Sa-
morz¹d Szkolny, jak i nauczyciele. Ich
wnioski kierowane s¹ do Zespo³u ds.
Szkolnych Zasad Oceniania, a ten
przedstawia je do konsultacji Rady Pe-
dagogicznej w sierpniu, przed rozpoczê-
ciem ka¿dego roku szkolnego.
System punktowy, choæ tu i ówdzie
wzbudza kontrowersje, wydaje siê do-
brym narzêdziem w rêkach nauczycie-
li. Ale czy likwiduje wszelkie w¹tpli-
wo�ci przy wystawianiu ocen? Z

pewno�ci¹ dobrze, ¿e decyduj¹ce s³owo
przy wystawieniu oceny nale¿y do wy-
chowawcy, który mo¿e uwzglêdniæ in-
dywidualn¹ sytuacjê ucznia oraz jego
opiniê. Pomys³ zastosowano ju¿ w in-
nych placówkach na terenie gminy - w
Publicznej  Szkole Podstawowej w Bu-
czu i w Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Brzesku. To dowód na to, ¿e
system siê sprawdza, choæ wci¹¿ poja-
wiaj¹ siê krytyczne g³osy o jego niedo-
skona³o�ci. Czy jednak w ogóle istnie-
je taki idelany system?

Belfer

Punkty zachowania
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OG£OSZENIA, PRZETARGI

OG£OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Urz¹d Miejski Brzesko, ul. G³owackiego 51, og³asza przetarg nieograniczony na wykonywanie
us³ug komunikacji miejskiej na terenie Gminy Brzesko.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia (cena: 15,00 z³) mo¿na odebraæ w siedzibie zama-
wiaj¹cego, punkcie informacyjnym, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami - (1) Zbigniew Matras - (2) Bogus³aw Babicz, e-mail: (1)
zam_pub @brzeskop.pl - (2) sekretarz@brzesko.pl, tel. (0-14) 68 63 100 (1) wew. 156 - (2) wew. 113,
lok. (1) 9 parter (2) 104 przewi¹zka, w godz. 07:30-15:30.
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zamawiaj¹cego, lok. 101 / sekretariat/.
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 20.01.2004 o godzinie 8:00.
Otwarcie ofert nast¹pi dnia 20.01.2004 o godzinie 8:05 w siedzibie zamawiaj¹cego,
lok. 103  /sala narad/.

OG£OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Brzesko dzia³aj¹ca przez burmistrza Brzeska og³asza przetarg nieograniczony na �Opra-
cowanie projektu budowlano-wykonawczego uzbrojenia osiedla Pomianowski Stok
w Brzesku�.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2004 r.
Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20,00 z³) mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Miej-
skim w Brzesku pok. 109, lub za zaliczeniem pocztowym
Uprawnionymi do kontaktów z oferentami s¹: Antoni Staszczyk, e-mail itk1brzesko@wp.pl
tel. (0-14) 68 63 100, w. 121 pok. 109 w godz. 7.30 do 15.00 w dniach pracy Urzêdu.
Oferty nale¿y sk³adaæ, w siedzibie zamawiaj¹cego, pok.101 /sekretariat/.
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 2004-01-15 o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nast¹pi dnia 2004-01-15 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiaj¹cego, pok.103.

INFORMACJA O PRZETARGU
Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej informuje o wyniku postêpowania na �Us³ugi w zakresie
wywozu i zagospodarowywania �mieci i odpadków z budynków mieszkalnych administrowanych
przez MZGM Brzesko�.
Dopuszczono sk³adanie ofert czê�ciowych - liczba zadañ 3.
Zadanie 1.
z³o¿onych ofert: 4
z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 3.
Cena najtañszej oferty wynios³a (z VAT) - 91.389,98 z³.
Cena najdro¿szej oferty wynios³a (z VAT)- 133.994,82 z³.
Przetarg uniewa¿niono - podst. art. 27b ust. 1 pkt 1 u o z p
Zadanie 2.
z³o¿onych ofert: 3
z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 2.
Cena najtañszej oferty wynios³a (z VAT) - 428,00 z³.
Cena najdro¿szej oferty wynios³a (z VAT)- 1.249,76 z³.
Przetarg uniewa¿niono  - podst. art. 27b ust. 1 pkt 1 u o z p
Zadanie 3.
z³o¿onych ofert: 3
z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 2.
Cena najtañszej oferty wynios³a (z VAT) - 535,00 z³.
Cena najdro¿szej oferty wynios³a (z VAT)- 936,25 z³.
Przetarg uniewa¿niono - podst. art. 27b ust. 1 pkt 1 u o z p

OG£OSZENIE O WYNIKU POSTÊPOWANIA
Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej informuje o wyniku postêpowania na �Roboty instalacyjne
- uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych wk³adami kwasoodpornymi w budynkach
administrowanych przez MZGM Brzesko�.
Z³o¿onych ofert: 2
z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1.
Cena najtañszej oferty wynios³a (z VAT) - 21.619,35 z³
Cena najdro¿szej oferty wynios³a (z VAT)- 22.099,78 z³.
Przetarg uniewa¿niono - podst. art. 27b ust. 1 pkt 1 u o z p.

Dziennikarskie warsztaty
Wszystkich, których pasjonuje praca
reportera i dziennikarza, szczególnie
natomiast redaktorów szkolnych gazet,
Miejski O�rodek Kultury i redakcja
BIM-u zapraszaj¹ na warsztaty dzien-
nikarskie. Pierwsze spotkanie w pi¹-
tek, 6 lutego o godzinie 17.00 w lokalu
MOK-u. Zapraszamy!

W bie¿¹cym roku szkolnym 2003/04
najstarsz¹, wygasaj¹ca Szko³ê Podsta-
wowa nr 1 w Brzesku, opuszcz¹ ostat-
ni absolwenci klas szóstych, którzy w
kwietniu 2004 roku napisz¹ spraw-
dzian umo¿liwiaj¹cy im naukê w gim-
nazjum.
Przygotowania do uroczystego zakoñ-
czenia dzia³alno�ci tej placówki bêd¹
prowadzone przez ca³y rok szkolny, a
zwieñczeniem ich bêdzie zjazd absol-
wentów, na który mamy zaszczyt za-
prosiæ wszystkich wychowanków oraz
osoby zwi¹zane z tutejsz¹ podstawów-
k¹.
Zwracamy siê równie¿ z gor¹cymi pro�-
bami do wszystkich, którzy posiadaj¹
w swoich rodzinnych zbiorach pami¹t-
ki, dotycz¹ce dzia³alno�ci i funkcjono-
wania szko³y w przesz³o�ci. Bardzo cen-
ne i wzbogacaj¹ce nasz¹ pamiêæ o
najstarszej Szkole Podstawowej nr 1
w Brzesku bêd¹ wspomnienia, zdjêcia,
kroniki oraz wszelkie informacje zwi¹-
zane z jej dziejami. Pos³u¿¹ one do
wydania okoliczno�ciowego folderu. Pro-
simy je przekazywaæ bezpo�rednio do
sekretariatu szko³y lub za po�rednic-
twem poczty elektronicznej:
gimnaz1@telefony.com.pl.

Agnieszka Wid³a
Ma³gorzata Rudnik

Po¿egnanie �Jedynki�

Gor¹co dziêkujê Oddzia³owi Intensywnej
Opieki Medycznej Szpitala Powiatowego
w Brzesku za opiekê i ¿yczliwo�æ, za ciep³¹
i mi³¹ atmosferê oraz ca³emu personelowi
lekarskiemu, pielêgniarskiemu i salowym,
którzy okazali mi wiele ciep³a, uczucia,
a swoim przemi³ym u�miechem umac-
niali wiarê w dobro. Dziêkujê równie¿ pie-
lêgniarkom i lekarzowi, którzy mieli dy¿ur
na sali operacyjnej za szybk¹ interwencjê.
Dziêkujê mi³ym rehabilitantom, którzy na-
uczyli mnie jak ¿yæ dalej.

Wdziêczna pacjentka z Okocimia
Józefa Z.
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Poziomo:
2 - zwierz �przechera�
5 - rodzaj dziczyzny
9 - stary, cenny mebel
13 - ¿eglarskie pie�ni
14 - okup, przymusowe �wiadczenie
15 - bywaj¹ marne
16 - szal z futra narzucany na sukniê wieczorow¹
17 - popularny ptak parkowo-le�ny z rodziny
        wróblowatych
22 - zwyczajowa nazwa kamizelki ratunkowej
24 - nowicjusz w szkole
25 - pierwsza odby³a siê w 776 r. p.n.e.
28 - po miêso albo linowa
29 - na haku u wêdkarza

Rozwi¹zania do 6 lutego prosimy nadsy³aæ lub
dostarczyæ osobi�cie do redakcji - ul. G³owac-
kiego 51, 32-800 Brzesko, pok. 131. W�ród
trafnych rozwi¹zañ rozlosujemy 5 zestawów
brzeskich pami¹tek.

30 - lampka na �cianie
35 - jeden z emiratów arabskich
36 - inaczej dyskusja
37 - w drugiej parze bogów (mitologia grecka)
38 - kierownica na jednostce p³ywaj¹cej
41 - Béla- s³ynny wêgierski kompozytor
43 - niezbêdny w krawiectwie
46 - forma zaliczki
50 - nawierzchnia placu, ulicy (wspak)
51 - wspó³praca z okupantem
52 - na nim bokser
53 - proszek u¿ywany np. przez ciê¿arowców
54 - np. towot
55 - porozumienie

Pionowo:
1 - dzie³o ksiêgowego
2 - cz³owiek zrównowa¿ony, spokojny
4 - stara nazwa Sankt Petersburga
6 - np. �kocham ciê!�
7 - banicja
10 - chwali siê ni¹ lis
11 - ozdoba wieñca
12 - pañstwo w Pirenejach
18 - najni¿sza kondygnacja
19 - rodzaj nakrycia g³owy
20 - urz¹dzenie do wykrywania i niszczenia min
       morskich
21 - jedna ze starych dzielnic Warszawy
26 - wznios³y utwór Konopnickiej
27 - czasem go zginasz
31 - s³ynny Grek
32 - Kacper, Melchior i.... (wspak)
33 - inaczej zbiór
34 - pod³u¿ny worek na pieni¹dze, sakwa
39 - niejeden z militariów na choince
40 - wnoszona np. do Trybuna³u Haskiego
42 - wiêksze uroczyste przyjêcie wieczorne,
        bez tañców
45 - pseudonim artystyczny poety Ludwika
        Kondratowicza (1823-1862)
47 - popularne imiê ¿eñskie
48 - np. w bok
49 - postraszy³a nas ta choroba z Azji

Oprac. RC


