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Dla włodarzy miasta mam zaiste dobrą nowinę! Jej sygnał
      płynie z sali obrad, gdzie toczą się comiesięczne debaty Rady

Miejskiej. Uwzględniając częstotliwość, z jaką pojawia się podczas
burzliwych dyskusji temat: „Brzeski Magazyn Informacyjny”, moż−
na odnieść nieodparte wrażenie, że − nie obrażając kolegów współre−
dagujących pismo – na poważniejsze  dolegliwości nasza gmina nie
cierpi. Urzędowe dotacje na BIM, choć w istocie zmalały w porówna−
niu do radosnej twórczości poprzedniej ekipy, stały się solą w oku
niektórych opozycyjnych rajców. Cóż, że przy okazji zapominają o

procedurach konstruowania budżetu zadaniowego i, wykazując ignoranctwo w zakresie
dziennikarskiego warsztatu, nie potrafią odróżnić zwykłego grafomaństwa od informacji,
napisanej wedle kanonów żurnalistyki. Ważne dla nich jest, żeby dokopać tym, którzy nie
dają przyzwolenia na polityczne awantury i potrafią szukać w wysiłkach innych − także w
grupie radnych nie mających miejsca w klubie rządzącej większości − pozytywnych osią−
gnięć. Czyhają więc na stanowiące ludzką przypadłość potknięcia, a zasłaniają oczy na
wszystko, co dobre wokół nas i czym naprawdę powinniśmy się chwalić. Jeśli bowiem
sami tego nie zrobimy, na próżno czekać, że ktoś uczyni to za nas.

Nie mogąc oprzeć się potrzebie podzielenia się radosną informacją, pozwolę sobie w
tym miejscu na małą dygresję. W ostatni piątek lutego uczestniczyłem w nieco−

dziennym wydarzeniu dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadownikach. W ramach pro−
gramu „Internet w szkołach − projekt Prezydenta RP” placówka otrzymała 11 kompute−
rów, które pozwoliły na urządzenie nowoczesnej pracowni informatycznej. Autentyczna
radość szkolnej rodziny − dyrektora Jana Pabiana, grona nauczycielskiego i samych
uczniów − utwierdzała w przekonaniu, że do szczęścia nie są potrzebne płomienne dekla−
racje polityków, lecz choćby drobne czyny, rozjaśniającą szarą codzienność. Uśmiechnię−
te twarze dzieci wyrażały to w sposób najbardziej przekonujący.

Ale skoro są tacy, którzy z taką mocą dążą do sprowadzenia pisma z 12−letnią
 tradycją i wypracowaną przez ten czas jego wysoką klasą do roli biuletynu powie−

lanego na kopiarce lub całkowitej likwidacji, to bezstronny obserwator owych dysput,
interpelacji, zapytań, wyciąga krzepiący dla burmistrza i jego współpracowników wnio−
sek: brzeska gmina jest miejscem najszczęśliwszym pod słońcem, a na pewno między
Tatrami i Bałtykiem. To co nęka nasz kraj − postępująca pauperyzacja, bezrobocie,
wadliwy system służby zdrowia, przestarzała infrastruktura komunalna, biurokracja,
szerząca się korupcja, defraudacja majątku narodowego − to wszystko jakby ominęło
nasz region. Jedynie problem podwyżki cen wody jest równie nośny jak samorządowa
gazeta. Trudno wyobrazić sobie bardziej komfortową sytuację dla ekipy sprawującej
władzę, która może zasłonić się za łamami nie mającego − wydawało się − wielkiego
znaczenia pisma. Chyba, że w istocie jest tak dobrze...

Pani radna Anna Kądziołka−Kukurowska w udzielonym wywiadzie dla BIM−u traf
nie jednak zauważyła, że „jeśli ktoś myśli, że nastanie taki czas, że wszystkie naj−

trudniejsze sprawy zostaną załatwione, to jest w błędzie. Problemy były, są i będą. Do ich
rozwiązywania należy jednak stworzyć atmosferę życzliwości. W chaosie wszak tkwi
duch zły.”
Nic dodać, nic ująć.

Marek Latasiewicz

Gmina szczęśliwości
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hcąc podłączyć swój komputer do sieci internetowej, brzeszczanin może
przebierać w ofertach TP S.A., TELENETU, ZETO S.A. i COMTELU. Warto
też zorientować się w możliwościach skorzystania z ewentualnych promocji.
Sytuacja jest jednak komfortowa tylko z pozoru. Dostęp do sieci, zwłaszcza
na wsi, łączy się z dużymi problemami i nie są one spowodowane tylko
i wyłącznie zasobnością portfela ewentualnego klienta.

C

Białe plamy czy kasa?
Przyszły internauta może nagle dowie−
dzieć się, że jego miejsce zamieszkania
nie jest „właściwe”. Na mapie dostępu
do sieci istnieją bowiem „białe plamy”.
Jak ocenia Waldemar Krakowian –
kierownik brzeskiego oddziału ZETO S.A.,
są to miejsca, „gdzie tak naprawdę nie
ma klienta”, co oznacza brak zaintereso−
wania ze strony mieszkańców. Na pozo−
stałym obszarze okolic Brzeska sieci do−
stępu tworzone przez poszczególnych
operatorów uzupełniają się. Według za−
łożycieli firmy COMTEL, główną prze−
szkodę stanowią jednak finanse.
Największy wybór możliwości przedsta−
wia Telekomunikacja Polska. Użytkow−
nik może zdecydować się na dostęp do
sieci przez modem, kiedy to płaci za wy−

Po kablu
        

czy na fali?
korzystane impulsy lub na „pakiety in−
ternetowe” na wybraną liczbę godzin do−
stępu (5, 15, 30 i 45 godzin oraz pakiet
nocny). Firma oferuje też stałe łącza: SDI,
Neostradę lub DSL. Ceny kształtują się
rozmaicie. Dla przykładu – dla najpopu−
larniejszej obecnie Neostrady aktywacja
usługi wynosi 200 zł, natomiast abona−
ment uzależniono od okresu, na który za−
warto umowę. Jeśli opiewa ona na rok,
to opłata miesięczna wyniesie 99 lub
149 zł (w zależności od określonej w umo−
wie szybkości i ilości przesyłu danych).
Jednak już w wypadku umowy na czas
nieokreślony, kwoty te kształtują się
w granicach: 149−199 zł.
Niestety, klient może spotkać się z od−
mową aktywacji usług internetowych ze
strony TP S.A., gdy mieszka daleko od

centrali lub kable telefoniczne nie mają
odpowiednich parametrów technicznych.
Najwięcej przeszkód w tym zakresie wy−
stępuje, ze względu na rozproszoną za−
budowę, na wsiach.

Duży wybór, ale...
TELENET oferuje internautom trzy
możliwości korzystania z sieci: dostęp mo−
demowy z naliczaniem sekundowym, pa−
kiety „Dial−up” oraz stałe łącza. Pakiety
można wykupić na 5, 15, 30 godzin lub
na noc, ewentualnie od 6.00 do 16.00. Za
połączenia wykonane poza planem płaci
się dodatkowo. Nowością jest pakiet „Dial−
up +”, czyli możliwość zryczałtowanego
dostępu do sieci bez względu na ilość
i czas połączeń. Stanowi on namiastkę
stałego łącza, a jego koszt to 85,60 zł mie−
sięcznie. Usługa „Emil” to stały dostęp
do sieci. Jej szczególną zaletą jest fakt,
iż daje ona prawo do dzielenia łącza, na
przykład z sąsiadem. Dzięki tej możli−
wości korzystanie z Internetu może oka−
zać się tańsze. Koszt aktywacji usługi
zależy od tego, czy klient jest abonentem
TELENETU. W takiej sytuacji wynosi on
300 zł. W innym wypadku jest to kwota
wyższa o około 200 zł. Miesięczny abo−
nament różnicuje się w zależności od typu
wybranych dodatkowych usług. Za 2 kom−
putery podłączone do łącza trzeba zapła−
cić 135 zł, natomiast 5 „pecetów” koszto−
wać będzie 165 zł miesięcznie. Sztywne
łącze dla jednego użytkownika w usłudze
„Emil Junior” miesięcznie wynosi 89 zł,
przy aktywacji w wysokości 249 zł. Obec−
nie firma stosuje kilka rodzajów promo−
cji, co znacznie obniża koszty. W przypad−
ku ostatniej z wymienionych usług,
zarówno aktywacja, jak i abonament
kosztują po 59 zł przez 6 miesięcy, ale
umowa winna być zawarta na okres co
najmniej roku.Godzina serfowania w jednej z trzech brzeskich kafejek internetowych kosztuje ok. 4−5 zł.

Jerzy Ożegalski: „Rozszerzenie dostępu
do Internetu jest misją”.
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Niedobre parametry
Stały dostęp jest najpopularniejszą for−
mą surfowania w Internecie. Niestety,
może się zdarzyć, iż TELENET odmówi
tej usługi. Niemożliwe jest bowiem ko−
rzystanie z niej przez wszystkich abonen−
tów ze względu na niekorzystne parame−
try sieci telefonicznej na niektórych
obszarach. W takich wypadkach proponuje
się klientom dostęp modemowy.
Stały dostęp do Internetu oferuje także
firma ZETO S.A. Wykorzystuje ona łą−
cza własne oraz dzierżawione od TP S.A.
Utworzona w ten sposób sieć dociera do
całego Brzeska i okolic. W miejscach bra−
ku dostępu proponuje się klientom łącza
radiowe lub ofertę innego operatora.
Z usług ZETO S.A. na obszarze gminy
korzysta obecnie ok. 1000 użytkowników.
W drodze przetargu na os. Jagiełły i Ogro−
dowa firma stworzyła własne okablowa−
nie szkieletowe. Obecnie podłączenie do
niego komputera kosztuje 250 zł. W bu−
downictwie jednorodzinnym
cena ta jest znacznie wy−
ższa z uwagi na większe
koszty doprowadzenia kabli
i wynosi 488 zł. Opłata mie−
sięczna za stały dostęp do
Internetu to 50 zł i jest w nie−
wielkim stopniu różnicowana
w zależności od lokalizacji użyt−
kownika. ZETO S.A. stosuje roz−
maite okresy obowiązywania umo−
wy, zależnie od życzeń klienta.
Szczególne trudności sprawia duże roz−
proszenie budynków na wsi. Uniemożli−
wia ono zastosowanie tańszej „skrętki”
na rzecz droższego światłowodu. Przeszko−
dą dla ZETO S.A. są także przestarzałe
centrale telefoniczne na tych obszarach.
Często zdarza się, że zainteresowanie do−
stępem do sieci wyraża tylko jedna oso−
ba w całej miejscowości. Niekiedy popro−
wadzenie łączy okazuje się wynikiem
oryginalnego pomysłu. Na tarnowskiej
Starówce specjalnie osłonięte przewody
umieszczono w starych tunelach kanali−
zacyjnych. Jednak w brzeskim Śródmie−
ściu stało się to już niemożliwe.

ZETO pierwsze
Po raz pierwszy ZETO S.A. uzyskał do−
stęp do Internetu w 1995 r w Tarnowie.
Rok później zainstalowano urządzenie
do transmisji cyfrowej danych łączące
Brzesko z miastem wojewódzkim. Już
w 1997 r. firma włączyła do sieci kilka
brzeskich instytucji. Od 1999 r. udostęp−
niła usługę „Centrex” – nietaryfikowa−
ny dostęp do Internetu. W 2001 r. roz−
poczęto podłączanie sieci na osiedlach:
Powstańców Warszawy i Szarych Szere−
gów. W tym okresie nastąpiła półroczna
przerwa, spowodowana odmową dzier−

żawy łączy ze strony TP S.A. Od 2002 r.
z Internetu zaczęło korzystać os. Jagieł−
ły. Od tego momentu nastąpił dynamicz−
ny rozwój punktów „dostępowych” ofe−
rowanych przez ZETO S.A.
„Niszowe” miejsca, w których doprowa−
dzenie kabli jest niemożliwe lub nie−
opłacalne, wypełnia sieć radiowa firmy
COMTEL. Każdy, kto tylko znajduje się
w zasięgu jej nadajników, może liczyć na
podłączenie do sieci. Opłata instalacyj−
na wynosi 350 zł, zaś miesięczny abo−
nament – 53,50 zł, przy czym umowę
podpisuje się na 2 lata. Najwięcej użyt−
kowników tej sieci znajduje się na

wsiach,
zwłaszcza w Ja−

downikach. Osoby,
mieszkające poza jej

zasięgiem, umieszczane
są w bazie danych i mogą liczyć na in−
stalację Internetu w momencie odpowied−
niego rozszerzenia sieci. W samym tyl−
ko 2003 roku COMTEL zamontował ok.
30 nowych nadajników. Obecnie firma
ma ok. 200 abonentów.
Optymistyczny obraz rozrastania się sie−
ci burzy jednak szereg faktów. Główną
przeszkodą wciąż jest cena. Najdroższe
łącza oferuje TP S.A. Zamierza jednak
konkurować jakością usług. „Idealny
klient” ZETO S.A. mieszka w bloku.
Tam koszty użytkowania sieci są naj−
niższe.

Może Unia pomoże
Samo rozszerzanie dostępu do Interne−
tu prezes ZETO S.A., Jerzy Ożegalski,
nazywa misją. Na zlecenie Urzędu Mar−
szałkowskiego, w ramach programu „In−
frastruktura Społeczeństwa Informacyj−
nego”, jego firma przygotowała plan
punktów „dostępowych” w poszczegól−
nych gminach dla mieszkańców i insty−
tucji, zgodnie z którym koszt instalacji
miał wynosić 250 zł dla każdego użyt−
kownika. Istniała szansa na dotowanie
tej inwestycji ze strony funduszy struk−

turalnych Unii Europejskiej w wysoko−
ści do 35% dla odbiorców prywatnych
i do 75% dla inwestorów publicznych.
Opóźnienia w pracach administracji rzą−
dowej spowodowały wstrzymanie jakich−
kolwiek działań, choć cały projekt pozo−
staje nadal aktualny. Inna brzeska firma
– COMTEL ubiega się o dotację z Unii
Europejskiej na rozwój działalności
w zakresie Internetu.

Wirus w mentalności
Zbyt mały zasięg nadajnika, złe para−
metry techniczne kabli, przestarzałe cen−
trale telefoniczne i cena, to jedno, ale
mentalność ludzka, to drugie. Na para−
doks zakrawa fakt, iż to właśnie ten
ostatni czynnik w znaczący sposób blo−
kuje działania techniczne. Przed poło−
żeniem kabla należy sporządzić odpo−

wiednią dokumentację
i sam zamiar skonsulto−
wać z właścicielami pose−
sji, przez które miałby on
przebiegać. Brak zgody
stanowi poważną barierę.
Niekiedy pracownicy firm
spotykają się z żądaniem

horrendalnych sum za sam
wstęp na obszar działki. Kiedy

indziej przyczyna tkwi w zwyczaj−
nej, ludzkiej zawiści lub konfliktach są−
siedzkich.
– Nasza bolączka: złodzieje, złodzieje,
złodzieje – mówi Waldemar Krakowian.
Pracownicy jego firmy notorycznie wsta−
wiają nowe urządzenia w miejsce skra−
dzionych, głównie w brzeskich blokowi−
skach. Paradoksalnie więc sprawa sieci
internetowej staje się sprawdzianem
dla... sieci międzyludzkich stosunków.

IWONA DOJKA
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O zbliżającym się nieuchronnie terminie za−
mknięcia wysypiska śmieci w Jadownikach
wiadomo już było od kilku lat. Władze Brzeska
czyniły więc starania, aby na terenie gminy
zlokalizować zakład utylizacji odpadów komu−
nalnych. Pierwsze koncepcje rodziły się dłu−
go. Najlepszym miejscem wydawały się tere−
ny pomiędzy Mokrzyskami i Buczem, i tak też
postanowiono, uchwalając plan zagospodaro−
wania przestrzennego. Pojawiły się nawet fir−
my gotowe wznieść nowoczesny zakład bez
udziału kapitału gminy, ale wciąż pozostawał
do rozwiązania zasadniczy problem:  brako−
wało zgody mieszkańców.

Jeśli nie w Mokrzyskach, to gdzie?
Aby do pomysłu przekonać lokalną społeczność
organizowano wycieczki do już istniejących po−
dobnych zakładów, m.in. w Suchej Beskidzkiej
czy Puławach. Mimo to mieszkańcy Mokrzysk
powiedzieli w przeprowadzonym referendum:
nie! Zaczęto wówczas szukać innego miejsca.
Padła nawet propozycja usytuowania fabryki
w Wokowicach, jednak próbne odwierty geolo−
giczne (wysoki stan wód gruntowych) i teren
zalewowy uniemożliwiły przygotowanie inwe−
stycji. Możliwe byłoby tutaj jedynie utworzenie
sortowni, co jednak tutejszym mieszkańcom też
nie przypadło do gustu.
Powrócono zatem do pierwszej koncepcji − Mo−
krzyska zdają się być najlepszym terenem na−
dającym się do tego typu przedsięwzięcia. Sprze−
ciw mieszkańców związany był głównie z
planami przywożenia tam odpadów spoza tere−
nu gminy, problemem okazało się również skła−
dowanie tzw. balastu. Ponieważ gmina wpro−
wadziła system selektywnej zbiórki odpadów u
mieszkańców, postanowiono to wykorzystać i
część surowców odprowadzić do ponownej prze−
róbki, zmniejszając tym samym ilość śmieci wy−
wożonych na wysypisko. Oczywiście, wpłynęło
to na przedłużenie czasu eksploatacji składowi−
ska w Jadownikach i dzięki temu uniknięto,
przynajmniej na razie, konieczności wywoże−
nia odpadów do Ujkowa pod Olkuszem. Aby
segregację prowadzić sprawnie, Brzeskie Za−
kłady Komunalne uruchomiły na terenie swej
bazy, przy ul. Przemysłowej, ręczną sortownię,
która ma status tymczasowej.

Możliwy kompromis
Nie stanowi to jednak rozwiązania proble−
mu. Dodatkowo po wejściu Polski do Unii Eu−

Lutowa sesja Rady Miejskiej była wyjątkowa z co najmniej dwóch powodów.
Po pierwsze zwołana została na godzinę 16, po drugie niemal całą debatę
zdominował problem usytuowania sortowni odpadów komunalnych i ewen−
tualna lokalizacja przyszłego zakładu utylizacji.

ropejskiej wiele składowisk, nie
spełniających rygorystycznych
norm, zostanie zamkniętych.
Wówczas ceny unieszkodliwiania
odpadów na pewno wzrosną. Do−
brze zatem byłoby mieć nowocze−
sny zakład u siebie. Po ostatnim
spotkaniu przedstawicieli gminy

z Radą Sołecką w Mokrzyskach pojawiło się
maleńkie światełko w tunelu. Burmistrz
przedstawił kilka koncepcji, z których jedna
okazała się godna przyjęcia przez sołtysa i
radę. W protokole z tego spotkania zapisano
możliwość zlokalizowania tam zakładu segre−
gacji, obwarowanego jednak pewnymi wa−
runkami − chodzi o zwożenie śmieci wyłącz−
nie z terenu naszej gminy bez odpadów
niebezpiecznych, segregowanie i dalszy ich
wywóz. W ramach rekompensaty dla miesz−
kańców zażądano: zatrudnienia w zakładzie
osób z Mokrzysk, naprawę kilku dróg, dalsze
dofinansowanie budowy Domu Ludowego i
chodników. Rada Sołecka nie wyraziła nato−
miast zgody na budowę nowoczesnego zakła−
du utylizacji.
− Może warto byłoby rozważyć koncepcję bu−
dowy zakładu w jednej z sąsiednich gmin? −
pytał radny Krzysztof Dudziński. Wspo−
mniano także o ekonomicznych przesłankach
tej inwestycji: − Faktem jest, że rentowne będą
tylko te zakłady, które mogą obsługiwać kil−
ka gmin, a nawet powiatów − mówiła Jani−
na Drużkowska−Cader. − Przedsiębior−
stwo pracujące tylko dla naszej gminy nigdy
nie utrzyma się na rynku.

Czas to pieniądz
Poruszony brakiem konkretnych decyzji był
Edward Knaga: − Zmarnowaliśmy dwa
lata poprzedniej kadencji i dwa lata obecnej.
Zabrakło dobrej woli mieszkańców, zabrakło
dalekowzroczności, zabrakło dobrej argumen−
tacji. Trzeba wiedzieć, że dzisiaj śmieci to biz−
nes. To może przynieść mieszkańcom i gmi−
nie zyski.
Jedno jest pewne. Brak konkretnej alterna−
tywy w chwili, gdy wysypisko w Jadowni−
kach kończy swój żywot, spowoduje koniecz−
ność wywożenia odpadów na inne
składowiska. Pomnoży to koszty, a tym sa−
mym uderzy po kieszeni wszystkich miesz−
kańców gminy.
Na lutowej sesji podjęto dwie uchwały. Pierw−
sza dotyczyła zmian w uchwale budżetowej,
druga natomiast − wyboru nowego przewod−
niczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w miejsce zmarłego Stanisława Migdała.
Funkcję tę objęła Barbara Stachowicz.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Po południu
o śmieciach

Z nieprawdziwymi informacja−
 mi polemizować nie należy,

aczkolwiek mając świadomość,
iż rozpowszechnione w mediach
mogły niezorientowanego czytel−
nika wprowadzić w błąd, ko−
nieczne jest odniesienie się do
sedna kwestii. Sprawa dotyczy
przeprowadzonego „śledztwa”,
którego marne efekty zamieścił
jeden z regionalnych dzienni−
ków. Autor zajął się kosztami
wydawania BIM−u − manipu−
lując zestawieniem kilku liczb,
zawartych w planie budżetu za−
daniowego, jakim objęta jest
działalność redakcji pisma, za−
rzucił wydawcy rozrzutnośći
marnotrawstwo pieniędzy. Abs−
trahując od tego, że w bilansie
tym nie pofatygował się przyto−
czyć przychodów ze sprzedaży
i pozyskanych ogłoszeń rekla−
mowych, nie wyjaśnił czytelni−
kowi, na czym polega istota kon−
struowania budżetu zadaniowe−

go w Urzędzie Miejskim. Z tych
− przyznaję − nieco zagmatwa−
nych procedur księgowych, jasno
wynika, że z globalnej kwoty
143 tys. zł, przeznaczonej rocz−
nie na BIM, blisko 2/3 są kosz−
tami pośrednimi, obejmującymi
opłaty za energię, gaz, wodę,
wywóz śmieci, remonty, ubezpie−
czenie budynku, wynagrodzenie
wszystkich pracowników urzę−
du wraz z pochodnymi, etc. Ro−
boczogodzina pracownika UM
obliczana jest wskaźnikowo, co
istotnie daje możliwość mani−
pulowania w przedstawianiu
kosztów ponoszonych w związ−
ku z działalnością każdego
magistrackiego stanowiska. Dla
przykładu warto wiedzieć, że
przy zastosowaniu takich
wskaźników, utrzymanie etatu
w punkcie informacyjnym Urzę−
du pochłania rocznie ponad 51
tys. zł. Ale nie oznacza to prze−

Dziennikarska

misja
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Istotę konstruowania i funkcjono−
wania budżetu zadaniowego wyja−
śnia Skarbnik Gminy Brzesko, pani
Wanda Prus (na zdjęciu):
– Budżet zadaniowy w Gminie Brzesko funk−
cjonuje od 2001 roku na mocy uchwały nr 573/
2000, zaś procedurę uchwalania budżetu za−
daniowego oraz rodzaj i szczegółowość materia−
łów informacyjnych towarzyszących określiła
Rada Miejska w Uchwale nr XIX/218/2000. Bu−
dżet zadaniowy został wprowadzony jako nowe,
sprawdzone już w Polsce, narzędzie planistycz−
ne, którego wykorzystanie przyczynia się do
podniesienia efektywności zarządzania poten−
cjałem gminy na wszystkich etapach procesu
budżetowego. System budżetowy typu
zadaniowego obejmuje, poza narzę−
dziami typowo finansowymi, również
zmiany w organizacji procesu zarzą−
dzania gminą.
Oprócz służb finansowych, w planowanie oraz
realizację zadań budżetowych zaangażowani
są pracownicy pionu wykonawczego. Procedu−
ra budżetowa i instrukcje określają, iż  funkcje
planistów oraz kierowników każdego zadania
powierza się wyznaczonym koordynatorom. Ci
zaś, w ramach swoich obowiązków, planują,
nadzorują realizację zadania, wnioskują
o zmiany w strukturze i zakresie finansowa−
nia oraz sporządzają okresowe sprawozdania
dla potrzeb organów zarządzających. Poszcze−
gólne plany zadań powstają jako indywidual−
ne, choć oparte na jednakowych zasadach pro−
jekty. Zadania zapisane w budżecie
prezentują jednocześnie aspekty rze−
czowe i finansowe, łącznie z pomia−
rem efektów pracy. W tradycyjnym
budżecie klasyfikacyjnym nie ma ko−
respondencji między stroną finanso−
wą i materialną podejmowanych
działań. Konstrukcja budżetu zadaniowego
polega na tym, że cała działalność samorządu
zostaje podzielona na zadania, wewnętrznie spój−
ne i reprezentujące jednorodne działania.

Co to jest
budżet zadaniowy?

Dla zadań tych kal−
kuluje się wydatki
całkowite w podziale
na wydatki pośrednie
i bezpośrednie, rów−
ne sumie wydatków
w klasyfikacji budże−
towej. Wydatki bezpośrednie to wydat−
ki związane wyłącznie z realizacją danego
zadania (system zleceniowy), natomiast wy−
datki pośrednie obejmują łącznie koszty:
utrzymania budynku (energia elektryczna
i cieplna, zużycie gazu, wody, ubezpieczenie
mienia, drobne remonty) oraz utrzymanie eta−
tów (wynagrodzenia i pochodne od wynagro−
dzeń), stanowiące podstawę obliczenia kosztu
roboczogodziny.
Jak widać, budżet typu zadaniowego daleko
wykracza poza zapisy w klasyfikacji budże−
towej, więc bez znajomości specyfiki systemu
zadaniowego nie można dokonywać jego po−
równania z budżetem tradycyjnym innych
gmin. Takie porównanie jest możliwe tylko
w odniesieniu do wielkości zapisanych
w układzie klasyfikacji budżetowej.
Gmina Brzesko była jedną z nielicznych
w Polsce, która wdrożyła budżet zadanio−
wy. Wcześniej metoda planowania zadanio−
wego została wprowadzona z sukcesem w ta−
kich gminach, jak: Kraków, Ostrów
Wielkopolski, Gdańsk, Leżajsk, Trzcianka,
Łęczyca.
Warto dodać, że wdrożenie planowania bu−
dżetu systemem zadaniowym wymagało
szczególnego przygotowania służb finanso−
wych i nie tylko. Korzystaliśmy, z dwulet−
nim wyprzedzeniem, ze szkoleń w zakresie
teorii i praktyki warsztatowej, finansowa−
nych przez Amerykańską Agencję Rozwoju
Międzynarodowego. Natomiast program
komputerowy, umożliwiający konstruowa−
nie budżetu zadaniowego, opracował wybra−
ny w drodze przetargu Zespół Agencji Roz−
woju Komunalnego w Krakowie.

cież, że pieniądze te trafiają do
kieszeni zatrudnionej tam oso−
by, jak również nie można wy−
ciągać wniosku, że zlikwidowa−
nie tegoż stanowiska powiększy
o tę kwotę miejski budżet.
„Rutkowski brzeskiego dzien−
nikarstwa” nie zadał sobie jed−
nak trudu zapoznania się
z meritum funkcjonowania
systemu budżetu zadaniowego,
a może celowo chciał ten „dro−
biazg” przemilczeć. Nie przy−
pomniał wreszcie, że kiedy on
współredagował BIM do koń−
ca 2002 roku, rzeczywiste
koszty wydawania magazynu
były wyższe, bo zdecydowanie
większe od obecnych były ob−
ciążenia wydawcy z tytułu wy−
nagrodzeń dla redaktorów.
Do tej pory w swej gazetowej
twórczości, nie wykraczającej
poza lokalne opłotki Biesiadek
i Borzęcina, autor kuriozalnych
paszkwili o BIM−ie, nie ukry−
wał raczej nostalgii za minio−
nym reżimem. Nawet tytuł wy−
dawanej niegdyś przez siebie
efemerydy nawiązywał do utra−
conego porządku. Jednak mniej−
sza o to, każdy może mieć ta−
kie czy inne sympatie i wbrew
temu co minęło − daj Boże! − bez−
powrotnie, poglądy może dzisiaj
wyrażać na głos. Są wszak pew−
ne granice, poza które nawet,
a może nade wszystko, w wol−
nym świecie wykraczać nie wol−
no. Zwłaszcza komuś, kto
odkrył w sobie misję pracy
w mediach publicznych. Od rze−
telności dziennikarskiej i obo−
wiązku weryfikacji przekazy−
wanych informacji nie zwalnia
ani polecenie wydawcy, ani fakt
pisania tzw. tekstów sponsoro−
wanych, mających zaspokoić
partykularne cele osób trzecich.
Niestety, autor wspomnianych pu−
blikacji, powinności wynikających
z faktu zajmowania się działal−
nością dziennikarską, nie dopeł−
nił. Mając to na uwadze, wydaw−
ca rzeczonego dziennika złożył
deklarację opublikowania spro−
stowania, przyznając, że informa−
cje zawarte w tekstach o BIM−ie
zostały zmanipulowane i są nie−
prawdziwe.

MAREK LATASIEWICZ

Nie jest prawdziwy zarzut, że zmiana struktury zatrudnienia i organizacji pracy redakcji BIM−u, po
przeniesieniu do lokalu w Urzędzie Miejskim, podniosła rzeczywiste koszty wydawania pisma. Wręcz
przeciwnie. Najłatwiej porównać koszty osobowe wraz z pochodnymi i honoraria autorskie dla współpra−
cowników. Różnice wynikają z wyższego wynagrodzenia poprzedniego redaktora naczelnego.

W Urzędzie Miasta
Wynagrodzenia (2003 r.) − 50.897,42 zł
Honoraria (2003 r.) − 4703,00 zł

W MOK−u
Wynagrodzenia (2002 r.) − 58.803,47 zł
Honoraria (2002 r.) − 5675,00 zł
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Wysypisko dłużej
Składowisko odpadów komunalnych nie
zostanie zamknięte wiosną, tak jak
przypuszczano. Osiadanie zgromadzo−
nych tam śmieci oraz prowadzona
w gminie segregacja wpływają na to, iż
pozostało jeszcze na wysypisku nieco
miejsca. Nie wiadomo konkretnie, kie−
dy się ostatecznie zapełni. Mieszkańcy
Jadownik grożą protestami.

Wola pojednania
18 lutego w Sądzie Rejonowym w Brze−
sku odbyło się posiedzenie pojednaw−
cze w sprawie, w której radny wojewódz−
twa małopolskiego, Czesław Kwaśniak,
oskarżył burmistrza Brzeska, Jana
Musiała, o pomówienie na łamach pra−
sy. Pełnomocnicy obu stron wyrazili wolę
pojednania. Następne posiedzenie wy−
znaczono na 10 marca br.

W sprawach nieletnich
Każdy mieszkaniec powiatu może sko−
rzystać z bezpłatnej porady prawnej do−
tyczącej postępowania w sprawach nie−
letnich, przypadkach demoralizacji,
patologii lub przemocy w rodzinie. Co−
dziennie w KPP w pok. 120 oczekuje po−
licjant gotów do udzielenia niezbędnych
informacji. Można również zadzwonić
pod numer 662−62−51 w godzinach od 8
do 16.

Pomoc balowiczów…
1800 złotych przekazał burmistrz, Jan
Musiał, na cele Domu Pomocy Społecz−
nej. Taki był dochód, jaki uzyskali or−
ganizatorzy IV Balu Magistrackiego.
Szczególne podziękowania należą się
pp. Annie i Kazimierzowi Kuralom, któ−
rzy tradycyjnie zadbali o „galicyjskie”
menu imprezy, nie licząc na jakikol−
wiek zysk.

Papieski kapelan
Niezwykłe wyróżnienie spotkało ks.
Władysława Pasiuta. Proboszcz para−
fii szczepanowskiej i Prałat Papieski
został powołany do funkcji Kapelana
Jego Świątobliwości Ojca Świętego.

Komputery od prezydenta
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadowni−
kach wzbogaciła się o nowocześnie wy−
posażoną pracownię komputerową. W
ramach programu „Internet w szkołach
− projekt Prezydenta RP” placówce, kie−
rowanej przez dyr. Jana Pabiana, prze−
kazano 11 zestawów komputerowych.
Uroczystego otwarcia pracowni dokonali
burmistrz Jan Musiał i senator RP
Mieczysław Mietła. Szkołę odwiedził
szef parlamentarnego klubu SLD,
Krzysztof Janik.

Brzescy policjanci rozpoczynają akcję
skierowaną przeciwko złodziejom sa−
mochodowym. Już od 1 marca w sie−
dzibie KPP, Rewirze Dzielnicowych
i Sekcji Ruchu Drogowego można od−
bierać specjalne naklejki odblaskowe,
które przyklejone na przednią oraz

Na rok i osiem miesięcy więzienia zo−
stał skazany były wicestarosta brzeski,
obecnie radny powiatowy Czesław M.
Sąd Rejonowy w Brzesku uznał go winnym
fałszowania dokumentów oraz tego, że peł−
niąc funkcję wicestarosty, przekroczył
uprawnienia, angażując się w przetarg na
zakup komputerów dla Zespołu Szkół Po−
nadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku. Były
urzędnik musi ponadto zapłacić dwa ty−
siące złotych grzywny. Sąd zawiesił wyko−
nanie kary pozbawienia wolności na trzy
lata. Wyrok nie jest prawomocny.
We wrześniu 2002 roku dostawą sprzę−
tu komputerowego o wartości 75 tysięcy
złotych do nowej szkoły zajęła się firma
bratowej byłego wicestarosty. Choć wsku−
tek błędów formalnych przetarg został
unieważniony, to zgromadzony materiał
dowodowy pozwolił stwierdzić, że postę−
powanie było „ustawione”.

9 lutego br. w Teatrze Polskim w Warszawie burmistrz Jan Musiał oraz przewodni−
czący Rady Miejskiej Lech Pikuła uczestniczyli w uroczystej gali, będącej finałem
ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Gmina”. Przypomnijmy, Brzesko było jednym
z laureatów konkursu. Na zdjęciu przedstawiciel naszego miasta w gronie wyróżnio−
nych.

– Specyfikacja na zakup komputerów
była tak sporządzona, że ich parametry
interesujące organizatora przetargu od−
powiadały tylko jednej firmie i to tej,
w której działał Czesław M. – mówił pod−
czas uzasadniania wyroku przewodni−
czący składu sędziowskiego, Zbigniew
Małysa.
Sąd wymierzył wyższą karę, niż doma−
gała się prokuratura. – Funkcjonariusz
publiczny musi być osobą nieskazitelną.
Od takich osób powinno się więcej wy−
magać. Oskarżony, mając świadomość, że
postępuje niezgodnie z prawem, nie wy−
cofał się z podejmowanych działań. Wła−
śnie to zaważyło na wymiarze kary. –
uzasadniał sędzia Małysa.
Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca
Czesława M. zapowiedział apelację.

(wro)

Były wicestarosta skazany

tylną szybę pojazdu są wyjątkowo do−
brze widoczne w nocy. Patrol policji,
widząc taki pojazd poruszający się po
zmroku ulicami miasta, jest zobo−
wiązany go zatrzymać i wylegitymo−
wać kierującego. Oczywiście, akcja jest
skierowana przede wszystkim do tych
właścicieli „czterech kółek”, którzy nie
korzystają ze swego samochodu od
północy do 5.00.         (w)

Noc stop
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Bieżący rok jest wyjątkowym dla Pu−
blicznego Przedszkola w Szczepano−
wie, które obchodzi jubileusz 40−le−
cia istnienia. Placówka, choć uboga,
świetnie sobie radzi w trudnej rzeczy−
wistości, korzystając z dotacji spon−
sorów i osób zawsze gotowych do
pomocy.
Pierwsze przedszkole powstało w Szcze−
panowie 1 września 1964 r. w budynku,
który już nie istnieje. Początki nie były
dla wychowawców i dzieci łatwe. Sześć
lat później zamierzano nawet zlikwido−
wać placówkę, jednakże nieskutecznie.
Fatalny stan techniczny ówczesnego
obiektu wymuszał konieczność szybkiej
przeprowadzki. I wówczas pojawił się
pomysł przeniesienia przedszkola, tym
razem do... Przyborowia. Zdecydowany
sprzeciw rodziców udaremnił te plany.
W 1976 r. szczepanowskie maluchy zaję−
ły, nowoczesny – jak na owe czasy – lokal
zlikwidowanego Urzędu Gminy.
Dzisiaj leciwy obiekt wymaga już remon−
tu, który z braku środków jest realizo−
wany etapami. Wymieniono m.in. okna,
wymalowano sale, na naprawę czeka jesz−
cze poszycie dachu. Dyrektorka przed−
szkola, Marzena Babicz, nie ukrywa, że
w wykonaniu wielu prac pomogli sponso−
rzy. Zawsze może także liczyć na wspar−
cie tutejszych strażaków, którzy regular−
nie łatają dziurawy dach.

Już niebawem brzeskie pogotowie
wprowadzi system nagrywania roz−
mów telefonicznych. Na dysku kompute−
ra, a później CD−ROOM−u będą utrwalone roz−
mowy wzywających karetkę oraz wszystkie
komunikaty przekazywane między dyspozyto−
rami pogotowia, a poszczególnymi zespołami wy−
jazdowymi. Ma to przede wszystkim wykluczyć
sporne sytuacje, jakie czasami wynikają między
pracownikami pogotowia, a wzywającymi pomoc.
Do tej pory, gdy pojawiały się wątpliwości co do
czasu i sposobu załatwienia wezwania, nie było
wystarczających dowodów, aby jednoznacznie
rozstrzygnąć spór między wzywającymi pogo−
towie a dyspozytorami. – Czasami zarzucano

nam, że karetka wyjechała dopiero 10 minut po
wezwaniu – mówi dyrektor brzeskiego szpitala
Józefa Szczurek. – Dodatkowo rejestrowa−
ne będzie przekazanie polecenia interwencji do
zespołu medycznego i potwierdzenie jego przy−
jęcia. Dokładnie będzie znany czas wyjazdu ka−
retki – dodaje dyr. Szczurek.
Rozmowy, które zostaną nagrane na dysku kom−
putera, będą później kopiowane i przekazane do
archiwum. Zapisy te mogą posłużyć również,
w razie potrzeby, jako dowód w sądzie.
Wprowadzenie systemu będzie kosztowało szpi−
tal około 2 tysięcy złotych. Brzeskie pogotowie
nie będzie prekursorem takich działań, zastoso−
wano je już w wielu placówkach na terenie wo−
jewództwa.         (wro)

Zofia Knaga, po dwudziestu trzech
latach dyrektorowania w Publicz−
nym Przedszkolu nr 10 w Brzesku,
przeszła na zasłużoną emeryturę.
Znała tą placówkę od podszewki, bra−
ła udział w jej tworzeniu, wychowała
tysiące dzieci, a przede wszystkim
przekazała swoim koleżankom spo−
ry pakiet doświadczeń i umiejętności.
Jako młody pedagog, Zofia Knaga  (na
zdjęciu) pojawiła się w Brzesku w 1967 r.
i zaczęła pracę w Przedszkolu nr 4. Nie−
długo później przeniosła się do „Trójki”,
gdzie przez dziewięć lat realizowała swe
zawodowe powołanie. Przełomowym oka−
zał się jednak rok 1981, kiedy to oddawa−
no do użytku nowo wybudowane, najwięk−
sze w mieście przedszkole, popularną
„dziesiątkę”. Józef Kaczmarczyk, ówcze−
sny inspektor oświaty, opowiedział zabaw−
ną anegdotę związaną z poszukiwaniami
dyrektora dla tej placówki: – Robiliśmy
wówczas ranking wśród pracowników wie−
lu przedszkoli, gdyż chcieliśmy wyłonić naj−
lepszego kandydata. Konkurencja była
olbrzymia. Gdy wreszcie złożyliśmy pro−

Szczepanowski jubilat

W ciągu 40 lat działalności przedszkola
najmłodsi wychowankowie uczestniczy−
li w wielu konkursach, w których niejed−
nokrotnie zdobywali wyróżnienia i nagro−
dy. Dyrektorka wspomina ubiegłoroczny
udział w Sportowym Turnieju Miast
i Gmin, udział w konkursie na pisankę
ludową i plastykę obrzędową, wyjazd do
kopalni soli oraz imprezy organizowane
regularnie z udziałem rodziców czy
dziadków.
Dzieciaki uczestniczą ponadto w spotka−
niach z muzyką. Zajęcia prowadzi tutej−
szy organista, który urządza mini kon−
certy dla najmłodszych szczepanowian.
– Doskonale układa nam się współpraca
z Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brze−
sku oraz opiekunkami klas II i III – Anną
Stec oraz Iwoną Kucharską, a także
przedszkolami w Maszkienicach, brzeską
„Czwórką” oraz Miejskim Ośrodkiem
Kultury – mówi dyrektor Babicz. (IW)

Pożegnanie dyrektorki
pozycję, pani Knaga, wyjątkowo zaskoczo−
na odparła, iż musi się zastanowić. Na
kolejnym spotkaniu wyjawiła, że jest w cią−
ży, uznając to za przeszkodę w podjęciu
odpowiedzialnej funkcji.
Na szczęście przeszkoda ta okazała się
tylko pozorna. Zofia Knaga, wspólnie
z mężem przystąpili więc do przygotowa−
nia przedszkolnych wnętrz na przyjęcie
pierwszych maluchów. Był to okres, gdy
brakowało dosłownie wszystkiego, więc
tylko dzięki uporowi dyrektorki udało się
placówkę przygotować na czas.
– Zaczynaliśmy od przedszkola czterood−
działowego, a dzisiaj mamy przedszkole
integracyjne z siedmioma oddziałami.
Sami uczyliśmy się pracować z dziećmi
niepełnosprawnymi, więc wiemy, ile to nas
kosztowało wyrzeczeń i poświęcenia. Za
to Wam wszystkim dziękuję – powiedzia−
ła podczas uroczystości pożegnalnej Zo−
fia Knaga.         (IW)

Dowody
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– Jak ocenia Pani pracę obecnego
samorządu? Co w Pani opinii było
sukcesem tej Rady, a co porażką?
– Uważam, że nie jestem upoważniona
do osądzania działalności tej Rady,
obiektywnej oceny mogą dokonać jedy−
nie wyborcy, którzy tak lub inaczej gło−
sowali. Oni też zapewne odpowiedzą na
to pytanie w następnych wyborach. Skoro
jednak nalega pan na moją ocenę, to mu−
szę powiedzieć, że generalnie nie mogę
o tym samorządzie mówić źle. Raczej
byłaby to pozytywna ocena, choć kilka
minusów także można by wymienić. Ale
chcąc mówić o sukcesach lub porażkach
obecnego samorządu, trzeba wrócić nie−
co do historii, do 1990 roku, kiedy w ca−
łym kraju dokonały się przemiany.
– Aż tak daleko?
– Tak, to konieczne, by lepiej zrozumieć
pewne uwarunkowania, w jakich tworzył
się i działa aktualny samorząd. Otóż,
w 1990 roku rozpoczynaliśmy pracę

ależy do najaktywniejszych miejskich rajców. Wyróżnia się bezkompro−
misowością w rozstrzyganiu najbardziej kontrowersyjnych kwestii. Już trzecią
kadencję jest radną Rady Miejskiej. Oburza się, kiedy umiejscawia się ją
w grupie radnych opozycyjnych, twierdząc, że jest niezależna...

N

Pozytywnie
  nastawiona
Z radną Anną Kądziołką−Kukurowską rozmawia Marek Latasiewicz

w nowych warunkach, właściwie od zera.
Mieliśmy wielkie wizje i ogromny zapał.
To była bardzo dobra kadencja dla gmi−
ny, mile wspominam współpracę z ów−
czesnym burmistrzem Lechem Pikułą
i przewodniczącym Rady Miejskiej – Ta−
deuszem Babiczem. Kierowałam wów−
czas pracami Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Socjalnych, więc na sercu naj−
bardziej leżały mi sprawy szkolnictwa,
warunków do nauki w całej gminie. Za−
biegałam więc o remonty szkół, zakup
pomocy naukowych i książek, to wów−
czas rozpoczęto budowę szkół w Sterkow−
cu i Buczu. Oczywiście, nie mogłam za−
pominać o swym rodzinnym
Szczepanowie. Z satysfakcją mogę dzi−
siaj powiedzieć, że udało mi się dopro−
wadzić do odnowy, okalającego kościół
św. Magdaleny, historycznego XV−wiecz−
nego Muru Długoszowego. Zaś na miej−
scu rozebranej starej wikarówki powstał
parking. W tym czasie wybudowano też

w gminie sporo nowych dróg, zmoderni−
zowano dotychczasowe, zainstalowano
oświetlenie, wybudowano boisko przy−
szkolne. Do sołectw doprowadzono gaz
i wodę. W tym czasie Sterkowiec i Szcze−
panów przodowały pod względem ilości
telefonów.
– Rozumiem, że tamten okres był po−
czątkiem prac, które kontynuuje
obecny samorząd.
– Oczywiście, nie można niczego oceniać
w oderwaniu od przeszłości. Dlatego parę
słów wypada mi powiedzieć także o la−
tach 1998−2002, kiedy sprawowałam
funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miej−
skiej. To był czas wielkich inwestycji
w gminie, również będących kontynuacją
wcześniejszych inicjatyw. Na sercu leżała
mi przede wszystkim budowa gimna−
zjum w Szczepanowie, do którego bliżej
miałaby młodzież z okolicznych miejsco−
wości. Piękna szkoła powstała jednak
w Jadownikach i choć wnioskowałam
o inną lokalizację, to demokratyczny
wybór musiałam uszanować. Ważną też
kontynuacją inwestycyjną było wybudo−
wanie oczyszczalni ścieków na Zajaziu−
Sterkowcu.
– I jak w kontekście tamtych doko−
nań ocenia Pani efekt starań obec−
nej Rady?
– Proszę pana, po pierwsze to trochę za
krótki okres do podsumowań i kreowa−
nia ocen. A po drugie – tak, jak już wspo−
mniałam – najbardziej obiektywną oce−
nę wystawią tej Radzie mieszkańcy
gminy. Mogę jedynie powiedzieć tyle, że
podobnie, jak poprzedni samorząd z bur−
mistrzem Janem Musiałem i przewod−
niczącym Rady Edwardem Czesakiem,
także ten obecny robi wszystko dla do−
bra naszej gminy. Chciałabym zwłasz−
cza podkreślić, że w minionej kadencji
z panem Czesakiem, człowiekiem mą−
drym i oddanym gminie i miastu, pra−
cowało mi się bardzo dobrze. Takich lu−
dzi, jak on, potrzeba nam i wierzę, że
wróci jeszcze do pracy samorządu. Rów−
nie miło wspominam z tamtego okresu
współpracę z przewodniczącą finansów,
Marią Maślak.
– Wyczuwam w Pani wypowiedziach
pewną nostalgię za przeszłością?
– To prawda, bo w 1990 roku nie było
między nami tak wielu zadrażnień, nie−
zgody, kłamstwa. To na pewno nikomu
nie służy, to mnie boli i irytuje.
– Nie potrafimy docenić tego, co po−
siadamy, nie umiemy się cieszyć z ma−
łych osiągnięć. Oczekujemy na po−
tknięcia sąsiadów, nie na ich sukcesy...
– Trafnie pan to ujął. My, jako gmina,
powinniśmy się łączyć, a nie szukać pre−
tekstów do podziałów. Powinniśmy zro−
zumieć, że w naszej Radzie każdy ma

Należy stworzyć atmosferę życzliwości!
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własną wizję na uzdrowienie sytuacji
w samorządzie i gminie, ale najczęściej
nie potrafimy jej zrealizować, bo nie jest
to zależne od nas. Niejako z góry narzu−
ca się rozwiązania, samorząd otrzymu−
je takie, a nie inne subwencje, więc bu−
dżet jest ciągle zbyt mały. Powstające
na tym tle nieporozumienia są niepo−
trzebne. Możemy kogoś w Radzie nie
kochać, ale każdemu należy okazać sza−
cunek i honor, bo to przecież ludzie, któ−
rzy pracują dla dobra naszej społeczno−
ści. Dlatego staram się żyć z każdym
w zgodzie, co nie stoi na przeszkodzie,
bym mogła wyrażać własne zdanie.
Amerykański prezydent Abraham Lin−
coln powiedział kiedyś: „W każdym czło−
wieku staraj się widzieć dobro, bo zło
zawsze znajdziesz”. W spokoju można
zrobić o wiele więcej.
– No to, jak jest z tym samorządem?
– Nie można go negować, można przecież
wykazać wiele dobrych rzeczy, które robi.
Niektóre przedsięwzięcia są kontynuacją
zadań poprzedników, ale czy taka uwaga
musi zakłócać radość z posiadania pięk−
nej krytej pływalni? Z pewnością udało−
by się zrobić jeszcze więcej, ale budżet
mamy taki, a nie inny. Nie podoba mi
się jednak zwiększanie go poprzez wy−
przedaż wszystkiego, co posiadamy. War−
to zadać sobie pytanie, czy ta ziemia nie
będzie potrzebna potomnym?
– Jest Pani orędowniczką restaura−
cji pałacu Geotzów.
– Niestety, przez tyle lat nie zadbano
o przyszłość tego największego zabytku
naszej ziemi. Ten pałac nie jest prze−
cież bardzo starym obiektem, pochodzi
z końca XIX wieku, cegła w większości
jest w dobrym stanie. W pałacu znajdu−
ją się 234 pokoje, piękna kaplica, znaj−
dują się piękne włoskie marmury. A ta−
kiego urokliwego parku nie znajdzie się
w całym województwie.
– Łatwo powiedzieć, trudniej znaleźć
na taką adaptację środki w skrom−
nym, jak Pani sama zauważyła, bu−
dżecie?
– No, właśnie – bez pomocy z zewnątrz
zarówno gmina, jak i powiat, który jest
prawnym właścicielem kompleksu, nie
jest w stanie ani podjąć się restauracji
kompleksu, ani później go utrzymywać.
Najpierw jednak nie należy dopuścić do
ruiny obiektu. Gmina i powiat muszą
znaleźć środki na prace zabezpieczają−
ce przed dalszą dewastacją.
– W grudniu została powołana spe−
cjalna komisja, której Pani przewod−
niczy. Ma ona ocenić koszt odnowie−
nia pałacu, wskazać ewentualne
przeznaczenie obiektu oraz możliwo−
ści pozyskania na ten cel środków.
Jakie są efekty prac komisji?

– Wszyscy z ośmioosobowej komisji uwa−
żają, że nie można pałacu i parku oddać
za żadną cenę!!! Samorząd musi robić
wszystko, by ten kompleks w przyszło−
ści służył mieszkańcom gminy. To jest
poza dyskusją. Niestety, zauważam, że
niektórzy idąc po najmniejszej linii opo−
ru, dążą do sprzedaży kompleksu lub
oddania go obcym ludziom. Wierzę jed−
nak w mądrość tego samorządu i myślę,
że do tego nie dojdzie. Owszem, poszu−
kiwanie pieniędzy z zewnątrz to bardzo
trudne zadanie, ale nie może to być ce−
lem działania tylko komisji. O skali trud−
ności może świadczyć przykład zamku
w Niepołomicach, którego restaurację
rozpoczęto w 1991 roku i jeszcze nie zo−
stała ona ukończona. To bardzo trudny
problem, ale wszystko, co rodzi się w bó−
lach, potem jest bardzo kochane.
– Czy ktoś już zadeklarował pomoc?
– Za wcześnie o tym mówić. My stara−
my się podpowiedzieć jakieś rozwiąza−
nia. Może udałoby się pozyskać pewne
środki z ministerstwa, ze środków unij−
nych, od konserwatora zabytków, a mo−
że warto by zwrócić się po cegiełkę do
Kościoła? Przecież baron Goetz tak bar−
dzo kiedyś pomagał w budowie obiek−
tów sakralnych, żeby tylko wspomnieć
o wybudowanych przez niego neogotyc−
kich kościołach w Szczepanowie i Okoci−
miu. Są zresztą inne rozwiązania – nie
przekreślamy możliwości dogadania się
z jakimś prywatnym sponsorem.
– Wiadomo już o jak duże pieniądze
chodzi?
– Wyliczenia jeszcze są w toku. Przed−
stawiono natomiast wycenę pałacu i 17−
hektarowego parku w obecnym stanie.
Kwota 2,8 mln zł za pałac i 800 tysięcy
za park jest doprawdy śmiechu warta.
– Obawiam się, że kryzys, jaki doty−
ka nie tylko naszą gminę, ale będą−
cy problemem ogólnokrajowym,
sprawi, że w obecnej chwili odnowa
pałacu Goetza nie znajdzie po−
wszechnego zrozumienia.
– Gdyby jednak udało się znaleźć rozwią−
zanie, to obecny samorząd zasługiwałby
na wystawienie oceny celującej. Oczywi−
ście, mam świadomość autentycznych
bolączek mieszkańców naszej gminy.
Wynikają one głównie z braku pracy.
Uważam, że podawane statystyki nie  są
wiarygodne, bo bezrobocie jest faktycz−
nie znacznie wyższe. Ubolewam nad tym,
że jako samorząd lokalny nie jesteśmy
w stanie tworzyć nowych miejsc pracy i
w ten sposób poprawić bardzo złą sytu−
ację wielu rodzin. Czy to możliwe, że ro−
dzina może wyżyć za 400 zł miesięcznie?!
Cóż oznacza 9 złotych podwyżki do eme−
rytury? To nie wystarcza nawet na chus−
teczki higieniczne. Mam świadomość, jak

ciężko żyje się ludziom, szczególnie na
wsi. Jako przewodnicząca Komisji Zdro−
wia, Rodziny i Spraw Socjalnych na co
dzień spotykam się z problemami naj−
biedniejszych. Jakież to przykre, kiedy
moi byli uczniowie przychodzą do mnie
szukać pracy, a ja nie potrafię im pomóc.
Wnioskowaliśmy o stworzenie większej
liczby etatów prac interwencyjnych i udało
się stworzyć 20 takich miejsc, ale to o wie−
le za mało. Znowu wszystko rozbija się
o zbyt mały budżet.
– Nie dziwi mnie więc, że tak często
odwołuje się Pani do przeszłości –
wówczas podobne problemy nie wy−
stępowały na taką skalę.
– Na pewno było łatwiej. Jestem jednak
do życia pozytywnie nastawiona, więc
w najgorszej sytuacji próbuję szukać roz−
wiązań. Staram się spoglądać w przy−
szłość z optymizmem i takiego samego
nastawienia życzyłabym całemu samo−
rządowi, wszystkim radnym. Jeśli ktoś
myśli, że nastanie taki czas, że wszyst−
kie najtrudniejsze sprawy zostaną za−
łatwione, to jest w błędzie. Problemy
były, są i będą. Do ich rozwiązywania
należy jednak stworzyć atmosferę życz−
liwości. W chaosie wszak tkwi duch zły...
– Jakie więc nadzieje wiąże Pani
z najbliższą przyszłością?
– Proszę Pana, strasznie się cieszę, że
tak wiele zmienia się w moim Szczepa−
nowie. Sporo zrobiono na ubiegłoroczne
uroczystości jubileuszowe 750−lecia ka−
nonizacji św. Stanisława: odnowiono ele−
wację kościoła, wymieniono oświetlenie,
zmodernizowano drogi dojazdowe,
uprzątnięto i zagospodarowano Ryne−
czek. Nie tak dawno miejscowym stra−
żakom przekazano nowoczesny wóz. To
niewątpliwie zasługa tego samorządu.
Teraz czekam na kanalizację wsi, która
jest obecnie fundamentalną sprawą
Szczepanowa. W kolejce czeka wreszcie
budowa szkolnej sali gimnastycznej.
Wierzę, że moje nadzieje będą zbieżne
z oczekiwaniami obecnego samorządu.
– Tego więc Pani i Pani wyborcom
życzę.

Rozmawiał MAREK LATASIEWICZ

ANNA KĄDZIOŁKA−KUKUROWSKA
Pochodzi ze Szczepanowa, radna Rady
Miejskiej w latach 1990−94, 1998−2002
oraz obecnej kadencji. Jest magistrem hi−
storii i wieloletnim pedagogiem szkół,
m.in. w Zielonej Górze, Henrykowie oraz
w rodzinnym Szczepanowie. Zamężna,
jest matką trójki dzieci i – jak podkreśla –
do życia jest pozytywnie nastawiona.
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tarszy szeregowy Przemysław Zydroń z Okocimia szczęśliwie zakończył
sześciomiesięczną służbę w Iraku, gdzie uczestniczył w stabilizacyjnej misji
międzynarodowych oddziałów zbrojnych. Wrócił w rodzinne strony z końcem
stycznia cały i zdrowy, bogatszy o niezwykłe doświadczenia i przeżycia. –
Bezpiecznie nie było, ale gdyby zaproponowano mi ponowny wyjazd do
Iraku, pewnie bym się zdecydował – mówi z pewną dozą niepewności.

S

– Czy wyobrażenia z okresu przygoto−
wań do wyjazdu pokryły się z tym, co
zastał Pan w Iraku?
– Przyznaję szczerze, że nie. Pierwsze wra−
żenie było zupełnie inne od tego, czego się
spodziewałem. To kraj dla Europejczyka
egzotyczny, to inny świat pod każdym wzglę−
dem.
– Klimat bardzo doskwierał w Iraku?
– Właściwie nie, bo irackie upały wobec tego,
co przeżyłem w trakcie pobytu aklimaty−
zacyjnego w Kuwejcie, były niczym. Dość
powiedzieć, że gdy o drugiej w nocy wylądo−
waliśmy w Kuwejcie, temperatura sięgała
48 stopni Celsjusza. Dwie godziny później
nie było czym oddychać. W Iraku też były
upały i przez trzy miesiące nie spadła kro−
pla deszczu, ale dało się wytrzymać. Nie
zapomnę jednak bezchmurnego nieba,
a kiedy pojawiła się na horyzoncie chmur−
ka, koledzy robili jej zdjęcia. Deszczowe dni
w grudniu i styczniu nie były już tak uciąż−
liwe – w nocy temperatura spadała do 7
stopni C, w dzień utrzymywała się w gra−
nicach 20.
– Co najbardziej zaskakiwało?
– Przede wszystkim ludzie. Różni ich od
nas religia, mentalność, nieufność.
– Codzienne oficjalne komunikaty nie
potwierdzały jednak wrogości wobec
Polaków.
– Bo istotnie, ludność zamieszkująca
w naszej strefie, nie była źle nastawio−

na do nas, aczkolwiek zdarzały się przy−
padki, że obrzucono nas kamieniami.
Głównie to jednak ludzie z zewnątrz,
napływowi, przygotowywali zasadzki, mi−
nowali teren. Łatwo im przenikać na te
terytoria z Iranu i Syrii, bo tak napraw−
dę nie ma nadzoru nad przepływem lud−
ności. To oni, oraz zwalczające się ugru−
powania polityczne, licznych immamów
są autorami zamieszek.
– Ostatnio się one nasiliły, więc pew−
nie z ulgą i radością powracał Pan w ro−
dzinne strony?
– Też pytanie! Tak naprawdę niebezpiecz−
nie zaczęło się robić od ataku na bazę na−
szą i bułgarską w Karbali. Największe za−
grożenie czaiło się jednak na drogach, gdzie
zamachowcy przygotowywali pułapki.
A trzeba wiedzieć, że ze zdobyciem różne−
go rodzaju broni nie ma tam najmniejsze−
go problemu. Sporo sprawnego sprzętu woj−
skowego ciągle znajduje się jeszcze
w miejscach, którędy armia amerykańska
posuwała się w kierunku Bagdadu. Prak−
tycznie w każdym domu można by znaleźć
jakąś broń, której – niestety – nie wyko−
rzystują wyłącznie do strzelania na wiwat
podczas narodowych świąt.
– Uczestniczenie w konwojach nie na−
leżało jednak do łatwych i bezpiecz−
nych.
– Tam nie było łatwych i bezpiecznych za−
dań, ale istotnie konwoje były najtrudniej−

sze. Byłem strzelcem obsługującym kara−
bin PK na „honkerze”. Jeździłem w kon−
wojach przewożących prowiant, broń, sprzęt.
Wprawdzie poruszaliśmy się tylko wcze−
śniej wytyczonymi trasami, ale trzeba było
bardzo uważać i cały czas mieć oczy otwar−
te. Podejrzenie wzbudzały najmniejsze
zmiany na drodze, sztucznie tworzące się
korki, dziwnie zachowujący się ludzie w oko−
licy, niekiedy złowieszczy spokój. Każdy
samochód wyjeżdżający z bazy musiał być
eskortowany, bez tego byłoby zbyt niebez−
piecznie. Początkowo zamachowcy ukryci
gdzieś w zaułku wystrzeliwali do prze−
jeżdżających samochodów kilka serii i ucie−
kali. Później zrobiło się znacznie gorzej, bo
zaczęli minować drogi i przygotowywali to
z coraz większą precyzją, wykorzystując no−
woczesne techniki.
– Brał Pan udział w jakimś poważniej−
szym incydencie?
– Szczęśliwie omijały mnie one. Często jed−
nak trzeba było z miejscową ludnością roz−
mawiać „siłowo”, bo jest ona niepokorna,
nie reaguje na ostrzeżenia i prośby. Dopie−
ro strzały ostrzegawcze z karabinu zapro−
wadzały dyscyplinę.
– Mówi Pan to z takim spokojem. Nie
uwierzymy, że obce było Panu uczu−
cie strachu?
– Oj, było trochę strachu. Sam obraz tego,
co się widziało, napawał strachem.
– A co się widziało?
– Parę razy amerykańskie patrole wpada−
ły na pułapki minowe, nie byliśmy w sta−
nie zdążyć z pomocą ostrzelanym żołnie−
rzom hiszpańskim. Widok zabitych zawsze
wywołuje strach i pobudza do refleksji. Nas
szczęśliwie omijały takie brutalne ataki,
chociaż zdarzały się ostrzelania i naszych
konwojów. Raz, tuż po wyjeździe z bazy

   jak narkotyk

Wojsko

W tym pałacowym fotelu siadał niegdyś
Saddam Husajn.
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transportu z prowiantem, pociski wystrze−
lone z RPG−7 przeleciały między autami.
Sprawcy tych akcji pozostawali nieznani,
bo najczęściej natychmiastowy pościg za
nimi był niemożliwy. O przygotowaniach
niektórych napadów musieli jednak wie−
dzieć tubylcy. Kiedy zaatakowano oddział
bułgarski, akurat w tym dniu, kiedy on
nastąpił, miejscowy handlarz nie otworzył
swego sklepiku. Oczywiście, mocno przeży−
liśmy śmierć majora Kupczyka. Wojna na
filmach na pewno wygląda inaczej.
– Eskalacja ataków nie wróży zbyt szyb−
ko Irakowi stabilnej sytuacji.
– W tym kraju panuje totalny chaos, któ−
ry wykorzystują ludzie niezadowoleni
z obalenia reżimu Saddama Husajna. To
głównie ci, którzy służyli w jego armii i
w porównaniu z będącą w większości bie−
dotą żyło im się zupełnie dobrze. Próby
odwetu są wyjątkowo barbarzyńskie, a
w naszej kulturze samobójcze zamachy,
które są tam na porządku dziennym, wręcz
niemożliwe do usprawiedliwienia. Przez
półtora roku brałem udział w misji poko−
jowej w Bośni Hercegowinie, ale w porów−
naniu z tym, co było w Iraku, to tam był
dom wypoczynkowy...
– Tymczasem pojawiają się głosy, by
władzę w Iraku jak najszybciej przeję−
ła wyłoniona w demokratycznych wy−
borach lokalna administracja.
– Nie stanie się to chyba zbyt szybko, cho−
ciaż Amerykanie robią naprawdę sporo,
wkładając ogromne pieniądze, aby w Iraku
zapanował spokój. Ale z pewnością jeszcze
dzisiaj nie znajdzie się żadna zagraniczna
firma, która chciałaby tam inwestować i od−
budowywać kraj. Najbardziej ucierpiał Bag−
dad i miasta, które stawiały największy opór
armii amerykańskiej.
– Dużo zużył Pan amunicji?
– Na szczęście, nie brałem udziału w regu−
larnej wymianie ognia. Najczęściej do za−

prowadzenia porządku wystarczyło wy−
strzelić z karabinu serię w powietrze.
– Jeżdżąc w konwojach po bazach roz−
sianych po całym kraju, sporo Pan
pewnie zwiedził?
– To prawda, sporo widziałem, ale trud−
no to nazwać zwiedzaniem. Moja baza
była w Babilonie,
ale codziennie poko−
nywało się po 200−
300 kilometrów. By−
łem we wszystkich
największych mia−
stach Iraku, jednak
nie miałem czasu na
zwiedzanie. Zbyt
bezpiecznie też to nie
było.
– Widział Pan pałac
Husajna? Rzeczywi−
ście robi tak niesa−
mowite wrażenie,
o jakim opowiadają
ci, którzy mieli
szczęście widzieć
go od środka?
– To zupełnie inny
świat, jak z bajki. Cały zbudowany z naj−
piękniejszych marmurów, kapiących od zło−
ta. Trudno sobie wyobrazić, by ktoś mógł
mieszkać w takim przepychu. Teraz zajmu−
ją pałac Amerykanie, ale zanim tam do−
tarli, sporo z wyposażenia zostało rozkra−
dzione przez miejscową ludność.
– W Polsce misja naszych żołnierzy
ma sporo przeciwników. Różnie też
ocenia się wejście Amerykanów do
Iraku...
– To dla mnie zbyt duża polityka. Przeciw−
nikom naszego udziału w międzynarodo−
wych siłach zbrojnych powiedziałbym tyle,
by przed wydawaniem opinii sami poje−
chali do Iraku i zobaczyli, jak ten kraj wy−
gląda i co tam się dzieje. Na pewno nie

chcieliby żyć w takich warunkach, w jakich
muszą mieszkać Irakijczycy. Dość powie−
dzieć, że szczęśliwcy, którzy znajdowali pra−
cę w naszej bazie, zarabiali dziennie po dwa
dolary. I była to dobra płaca.
– Bardzo Pan tęsknił za domem i bli−
skimi?
– Oczywiście, ale przynajmniej raz w tygo−
dniu dzwoniłem do domu. Bardzo martwi−
łem się o zdrowie mamy, która akurat tuż
po moim wyjeździe musiała pójść do szpi−
tala. Bliskość kraju czuło się jednak dzięki
polskiemu radiu i telewizji satelitarnej. Słu−
chając polskiej muzyki, robiło się lżej na
sercu. W czasie świąt odwiedził nas prezy−
dent Kwaśniewski, w prezencie dostaliśmy
płytę z kolędami i życzeniami oraz kartę
telefoniczną.
– Nie chciał Pan przedłużyć pobytu
w Iraku o następne pół roku?
– Nie było nawet takiej możliwości, ale sześć
miesięcy w zupełności mi wystarczyło. Jed−
nak, gdyby zaproponowano mi ponowny
wyjazd za rok, to pewnie bym się zdecydo−
wał. Wojskowa służba jest jak narkotyk –
jak raz zasmakujesz, trudno z niego zrezy−
gnować. Ale jak zapanuje tam spokój, to
na pewno wybiorę się do Iraku jako tury−

sta na wycieczkę. A póki co, wracam do swej
jednostki w Krakowie.
– Trochę grosza Pan odłożył...
– Wobec skali ryzyka nie są to duże pie−
niądze: zarabiałem około tysiąca dolarów
miesięcznie. Od trzech do pięciu razy mniej
od żołnierzy amerykańskich...

Rozmawiali:
MAREK LATASIEWICZ

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Zdjęcia z prywatnego albumu
Przemysława Zydronia.

Z irackich miast najbardziej w tej wojnie ucierpiał Bagdad.

Chwila relaksu. Zbyt wielu ich jednak nie było.
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Pan profesor Marian Stolarczyk
umówił się ze mną na spotkanie

w skromnym gabinecie Rady Starostwa
Powiatowego. – Przepraszam, że nawet
kawą nie mogę poczęstować, takie czasy
– żartuje na powitanie.
Jest człowiekiem niezwykle pogodnym
i życzliwym, czym ujmuje przy pierwszym
zetknięciu, burząc wszelkie mury, mogące
się pojawiać w kontaktach z osobą tak
wielce nobilitowaną. Prowokuję pytaniem,
czym dla niego jest ziemia brzeska i na
tychmiast muszę zamienić się w słuch, bo
prof. Stolarczyk zaczyna snuć fascynującą
opowieść o swym życiu. A czyni to ze swa−
dą najlepszego gawędziarza.
– Wystarczy zajrzeć do ksiąg metrykalnych
Jasienia i Gnojnika, by natknąć się na ro−
dowody z jednej strony mojej mamy, a
z drugiej taty – mówi profesor. – Ponadto
ślady istnienia i działalności mojej rodzi−
ny znalazłem także we Lwowie, gdzie znaj−
dują się – oprócz ksiąg metrykalnych –

rzy każdej okazji podkreśla swe związki z ziemią brzeską. Tutaj się urodził,
tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej, w brzeskim liceum ogólno−
kształcącym zdał maturę. W Brzesku wreszcie do dzisiaj mieszka, chociaż
od 30 lat pracą zawodową związany jest z Rzeszowem.

P

również metryki Józefińskie i Francisz−
kańskie. W tej pierwszej, która była spo−
rządzona w 1786 roku odnotowano, że mój
prapradziadek Walenty Stolarczyk otrzy−
mał w drodze dzierżawy na sześć lat od
właściciela Gnojnika pięć morgów ziemi
do uprawy na tzw. pograniczniku, czyli
gdzieś między Biesiadkami i Tymową. Ten
zapis widnieje pod datą 1846 roku. W for−
mie natomiast pewnej sagi rodzinnej, nie
zweryfikowanej dokumentami, istnieje
przekaz, mówiący, że starsza siostra wspo−
mnianego Walentego Stolarczyka wyszła
za mąż za niejakiego Kostrzewę, który
służył w Legionach Jana Henryka Dąbrow−
skiego. Wiadomo ponadto, że dwóch Sto−
larczyków za powstanie 1846 roku było
więzionych w twierdzy Kufstein. Jednak
ich dalszych losów nie sprawdzałem.

M arian Stolarczyk urodził się w 1940
  roku, jak podkreśla, w najbardziej

przykrym roku w dziejach narodu polskie−

go. – Jasień jest moją wioską rodzinną –
mówi. – Mój tata, pochodzący z Gnojnika,
pracował u barona Goetza w Zagórzycach,
w Jasieniu zaś poznał swoją przyszłą żonę,
wówczas pannę Stefanię Sumarównę.
Zamieszkali na Kopalinach, w domu przy
dzisiejszej ulicy Wiejskiej, która znajduje
się obecnie w granicach Brzeska. Przed
wybuchem wojny ojciec – tak, jak wielu
innych – szukał zatrudnienia na wschod−
nich rubieżach (w 1938 roku, budując for−
tyfikację w rejonie Równego – Sarny), ale
kiedy Związek Radziecki napadł na Pol−
skę, wrócił, e bez kłopotów z pokonaniem
stref podziału,  do swych rodzinnych stron.
Któż wtedy wiedział, że pana Mariana,
już jako dorosłego człowieka, los rzuci nie−
jako tropem peregrynacji ojca, także na
dawne kresy wschodnie. – Prowadząc ba−
dania naukowe trafiłem do Lwowa, a póź−
niej, idąc śladami wicemarszałka Sejmu
Stanowego Galicyjskiego Tadeusza Wasi−
lewskiego, dotarłem także do Złoczowa.
By przybliżyć szerzej nieznaną jego po−
stać, należy powiedzieć, że Wasilewski był
jednym z najlepiej wykształconych miesz−
kańców ówczesnej Galicji, człowiekiem
o poglądach na wskroś demokratycznych,
mimo iż należał do grupy średnich zie−
mian. Moje badania naukowe potwierdzi−
ły, że jednak nie ci najwięksi ziemianie
galicyjscy najwięcej dla Rzeczpospolitej
robili i najbardziej przyczynili się do od−
zyskania przez nią niepodległości, lecz czę−
stokroć ta właśnie średnia klasa ziemiań−
ska miała zdecydowanie znaczniejsze
zasługi. Do takich właśnie ludzi należał
Wasilewski, absolutnie przodujący w po−
dejmowaniu wielu inicjatyw gospodar−
czych, w czym prześcignął nawet samego
Sapiehę...
Dodajmy, że działalność Tadeusza Wa−
silewskiego i jego rola w życiu społecz−
nym i kulturalnym Galicji stała się te−
matem pracy doktorskiej Mariana
Stolarczyka.

Zanim jednak pan Marian rozpoczął
  naukowe penetracje przeszłości, jako

młodzieniec dobijający matury w brze−
skim Liceum Ogólnokształcącym, mu−
siał dokonać wyboru, co chciałby robić
w przyszłości. O tym jednak, że będzie
profesorem, wiedział bezbłędnie już
w wieku ośmiu lat. – Kiedy zapytano
mnie w domu, kim chciałbym być, bez
chwili zawahania odpowiedziałem, że
będę profesorem – wspomina znamien−
ne zdarzenie z dzieciństwa. – Pamiętam
jednak, że moja odpowiedź nie wywoła−
ła w domu entuzjazmu, bo moi rodzice
utożsamiali pojęcie profesora z nauczy−
cielem szkoły średniej. Dlatego szybko
musiałem wyjaśniać, że nie o takiego
profesora mi chodzi...

Niezwykłe
przypadki

historyka

Pamiątkowa fotografia przed pałacem Goetza maturalnej klasy Mariana Stolarczyka.
Minęło 45 lat...
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Intrygujący jest fakt, że wybrał studia hi−
storyczne, skoro – jak zaznacza – zawsze
był lepszym matematykiem i fizykiem. –
Będąc w siódmej klasie, dawałem płatne
lekcje z matematyki uczniom przygotowu−
jącym się do egzaminu wstępnego do li−
ceum – podkreśla swe zainteresowania.
Do przyczyn załamania wiedzy matema−
tycznej, które nastąpiło w klasie dziewią−
tej liceum, nie chce jednak wracać. Krótko
mówiąc, jego klasa trafiła na „mało prze−
konującego” nauczyciela. – Generalnie jed−
nak mieliśmy wtedy znakomitych profe−
sorów – dodaje. – Była to kadra świetna
zarówno pod względem dydaktycznym, jak
i o dużej wiedzy.
Po zdaniu matury w 1958 roku, trzeba było
podjąć decyzję o wyborze studiów. – Ro−
dzice nalegali, bym poszedł na politechni−
kę, ale ja – zdając sobie sprawę, jak dużą
posiadam lukę z matematyki – postano−
wiłem zdawać na prawo na Uniwersytet
Jagielloński – wspomina pan Marian. –
Niestety, po złożonym egzaminie, nie do−
stałem się na ten kierunek, ale na pod−
stawie otrzymanych ocen mogłem otrzy−
mać indeks na wydziale historycznym
w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Z okazji
skorzystałem i tak już zostało. Nie żału−
ję, choćby dlatego, że zetknąłem się tam
ze znakomitymi profesorami, jak: Józef
Buszko, Ignacy Zarębski, Alojzy Gębala i
mój wielki mistrz, Marian Tyrowicz. Tak−
że w późniejszym okresie spotykałem na
swej drodze równie wspaniałych naukow−
ców: Zbigniewa Tabakę, Sławomira Ka−
lembkę i Feliksa Kiryka z krakowskiej
WSP, Wiesława Bieńkowskiego z Polskiej
Akademii Umiejętności, czy prof. Adama
Galosa z Wrocławia, z którym do dzisiaj
łączą mnie więzi przyjaźni. Wielu przyja−
ciół mam także wśród profesorów zagra−
nicznych.

W historii pan Marian odnalazł swą
nową wielką pasję, a na tyle był am−

bitnym i wyróżniającym studentem, że już
na pierwszym roku prof. Gębala zapropo−
nował mu asystenturę w swej katedrze hi−
storii starożytnej. Odmówił jednak, obiek−
tywnie dostrzegając swe niedostatki
w grece i łacinie. – Nie wątpię, że o mojej
decyzji, zresztą tak, jak w wielu innych
przypadkach, przesądził Ktoś, będący po−
nad nami – przekonuje profesor.  – W swo−
im życiu niejednokrotnie spotykałem się
z taką ingerencją i zjawiskami, które trud−
ne byłyby do wytłumaczenia. Choćby to,
że w 1968 roku, po wydarzeniach w Cze−
chosłowacji, otrzymałem paszport i zgodę
na służbowy wyjazd do Lwowa. W tam−
tym okresie było to wręcz niemożliwe,
a tymczasem wniosek doktoranta znalazł
przychylność ministerstwa. Z drugiej jed−
nak strony, jak można było pisać mono−

grafię Wasilewskiego, nie zaglądając do
archiwum lwowskiego? Na tym jednak nie
koniec. Czekając na odpowiedź w sprawie
wyjazdu, pewnego dnia idąc w Krakowie
ulicą św. Jana, doświadczyłem niesamo−
witej transformacji: przed moimi oczami
pojawił się obraz nieznanego mi wcześniej
miasta, budynków, a na jednym z nich
napis w języku rosyjskim: „To miasto
ukraińskie”, dostrzegłem też inne szcze−
góły. Kiedy nastąpiła refleksja – jak to
możliwe, by w Krakowie był taki napis,
w momencie wszystko się urwało. Zno−
wu znalazłem się na ul. św. Jana, kilka−
krotnie premierzyłem ją tam i z powro−
tem, ale zjawa już nie wróciła. Oczywiście,
niedługo potem dostałem paszport i wy−
jechałem do Lwowa. Kiedy stanąłem
przed hotelem „Inturistu”, poczułem się

tak, jakbym tam już kiedyś był. Rozpo−
znałem fasady budynków, odnalazłem
natychmiast widziane już kiedyś rosyj−
skie napisy...

Pan Profesor twierdzi, że podobne zja−
wiska telepatyczne towarzyszą mu od

najmłodszych lat. – Boża opieka czuwa
nade mną bez przerwy – wyjaśnia, ujaw−
niając także inne swoje niezwykłe zdolno−
ści. – Przez szereg lat czynnie zajmowa−
łem się radiestezją i proszę mi wierzyć,
że podczas przeprowadzonych ekspertyz
nie popełniłem ani jednego błędu. Za każ−
dym razem trafnie wskazywałem na po−
szukiwane źródło wody. Był okres, że po−
ważniej się interesowałem tą dziedziną,
uczestniczyłem nawet w międzynarodo−
wych sympozjach i konferencjach, ale
przede wszystkim byłem i jestem histo−
rykiem.
Nie o wszystkich jednak niezwykłych zda−
rzeniach pan Marian chce opowiadać. –
Ludzie nieprzygotowani nie uwierzą w nie

– tłumaczy. – Zresztą, te sprawy nie ab−
sorbują mnie już na co dzień, co nie zna−
czy, że zatraciłem posiadane zdolności.
Z pewnością można je wykorzystać dla
dobra drugiego człowieka.
Pan Profesor nie neguje też, że tego ro−
dzaju umiejętności mogą pomóc w pracy
badawczej historyka, polegającej wszak
na szukaniu śladów innego człowieka. –
Profesor Tyrowicz całe życie szukał pamięt−
nika Aleksandra Batowskiego, a dopiero
mnie udało się natrafić na niego w war−
szawskim Archiwum Akt Dawnych.
Bożą ingerencją tłumaczy mój rozmówca
wybór postaci, której życie stało się tema−
tem naukowych penetracji. Po ukończeniu
studiów w WSP świeżo upieczony magi−
ster rozpoczął pracę w Technikum Che−
micznym w Tarnowie. Postanowił jednak

kontynuować studia prawnicze. Zdał eg−
zamin wstępny i nawet je zainaugurował,
ale kiedy zupełnie przypadkowo natknął
się na profesora Tyrowicza z WSP, ten –
nie wiedzieć czemu – kazał mu w ciągu
dwóch dni napisać podanie o przyjęcie na
studia doktoranckie. Nie potrafił odmó−
wić swemu mistrzowi. – Znowu gdzie in−
dziej się wybierałem, a gdzie indziej trafi−
łem – mówi pan Marian. – Franciszek
Smolka czy Tadeusz Wasilewski? – zapy−
tał na pierwszym seminarium prof. Tyro−
wicz. O Wasilewskim nie wiedziałem do−
słownie nic, a profesor Tyrowicz napisał
o nim tylko jedno zdanie. Może więc z prze−
kory dokonałem takiego wyboru...

Dlaczego nie szukał tematu w dzie−
 jach ziemi brzeskiej? – Nawet przy−

mierzałem się do pisania o działalności
konspiracyjnej w czasie okupacji na tym
terenie, ale szybko się zniechęciłem – wy−
jaśnia pan profesor. – Wtedy, w latach
sześćdziesiątych, kiedy pojawiałem się na

W czasie lekcji w tarnowskim Technikum Chemicznym.
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wsiach swoją „shl−ką”, traktowano mnie
jako agenta, a nie historyka. Nie było
sensu...
Do spraw Brzeska wrócił profesor dopiero
po ukończeniu pracy habilitacyjnej. Wcze−
śniej popełnił jedynie dwa artykuły o swym
rodzinnym regionie, oba dotyczyły odrodze−
nia się władz miejskich i powiatowych po
1945 roku. – Masę kłopotów miałem z pu−
blikacją tych prac, bo chyba za dużo napi−
sałem i nikt nie chciał mi ich recenzować
– wspomina profesor Stolarczyk. – Dodam
tylko, że gdybym miał dzisiaj pisać na
ten temat, chociaż są otwarte archiwa IPN,
to niewiele więcej bym dodał.

M ógł z pewnością pan Marian więcej
  dla Brzeska zrobić, ale długo go ono

nie chciało. Po obronie pracy doktorskiej
liczył na pracę w tutejszym Wydziale

Oświaty, ale zanim doczekał się na – zresz−
tą negatywną – odpowiedź urzędu, pracę
zaproponował mu dyrektor Franciszek
Walentowski ze wspomnianego tarnow−
skiego Technikum Chemicznego. Z otwar−
tymi rękoma przyjęto go także w sąsied−
niej Bochni, gdzie przez kilka lat był
kierownikiem tamtejszego archiwum.
– Bardzo mile wspominam bocheński okres
mojej pracy – profesor wraca pamięcią do
początku lat siedemdziesiątych. – Tylko
w sprawie losów XVII−wiecznych akt mia−
łem inne zdanie z przewodniczącym Rady
Powiatowej, który dokumenty chciał spa−
lić na dziedzińcu, a ja na to przyzwolenia
nie dałem. Na wniosek miejscowej pani
sekretarz, Ireny Białkowskiej, zostałem
włączony do przygotowań obchodów jubi−
leuszu 600−lecia miasta. Efektem było
pierwsze tego typu szersze opracowanie
o dziejach Bochni, które stało się nieba−
wem zaczątkiem większej monografii.
O jakże rozległych talentach profesora
Mariana Stolarczyka mogą świadczyć

MARIAN STOLARCZYK
Prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, uro−
dzony w 1940 roku w Jasieniu−Kopalinach.
Szkołę podstawową i liceum ogólnokształ−
cące ukończył w Brzesku, studia, doktorat
i habilitację w Krakowie. Pracę naukową
zdominowały studia nad historią Polski XIX
wieku. Jest autorem ponad 100 publikacji,
w tym m.in.: „Tadeusz Wsilewski (1795−
1850) i jego rola w życiu społecznym i kul−
turalnym Galicji” i „Działalność lwowskiej
Centralnej Rady Narodowej”. Jest także
współautorem monografii Bochni, Tarno−
wa i Brzeska. W obecnej kadencji pełni
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Sta−
rostwa Powiatowego.

z tamtego okresu liczne publikacje, jakie
ukazały się na łamach „Gazety Krakow−
skiej” i ”Dziennika Polskiego”, ale nade
wszystko fakt, że historyk z wykształce−
nia przez pewien okres pełnił funkcję do−
radcy do spraw inwestycyjnych w tworzą−
cej się Wytwórni Urządzeń Chłodniczych,
którą organizował mgr Mitera....

Najdłużej, bo już 30 lat, pan profesor
związany jest zawodowo z uczelnią

rzeszowską. Był jednym z pierwszych pra−
cowników naukowych organizującego się
zakładu historii na tamtejszej WSP, na
bazie której powstał dzisiejszy Uniwer−
sytet Rzeszowski. A że pracę naukową
i dydaktyczną można pogodzić również
z prowadzeniem farmy drobiu, to prof. Sto−
larczyk służy przykładem i doświadcze−
niem. – Wraz z teściem zajmowałem się

pracami rolniczymi, więc dlatego habili−
tacji i tytułu profesorskiego doczekałem się
w stosunkowo późnym wieku – zaskaku−
je kolejnym szokującym wyznaniem pan
profesor. – Prowadzenie prywatnego biz−
nesu miało dobre strony – pozwalało na
pewną niezależność finansową. Nigdy nie
wymagałem żadnych środków na prowa−
dzenie badań naukowych, niepotrzebna mi
była żadna delegacja. Do pracy habilita−
cyjnej – przyznaję jednak uczciwie – przy−
musiła mnie dopiero grożąca mi rotacja
kadrowa na uczelni. Po konsultacjach
z profesorem Tyrowiczem wróciłem do sta−
rych zainteresowań, obierając temat pra−
cy o działalności lwowskiej Centralnej
Rady Narodowej.
Po zaliczeniu ostatniego w życiu egzami−
nu habilitacyjnego mógł wreszcie pan
Marian zająć się na dobre sprawami Brze−
ska i dziejami swej rodziny. Niebawem
ukaże się drukiem monografia miasta, a
w ubiegłym roku na półkach księgarskich
pojawiła się interesująca pozycja, dotyczą−

ca historii brzeskiego Towarzystwa Gim−
nastycznego „Sokół”, którego nota bene jest
aktywnym działaczem. – Ziemia brzeska
i kresy wschodnie – to dwa kierunki mo−
ich prac badawczych, którym chcę się bez
reszty poświęcić – konkretyzuje swe zain−
teresowania naukowe prof. Stolarczyk.

Ze współczesnym Brzeskim wiąże się
  jednak jeszcze jeden rozdział jego bo−

gatej działalności. Po ostatnich wyborach
został radnym powiatowym, obejmując
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Sta−
rostwa. Aktywnie udziela się w komisjach
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Pro−
mocji oraz Prawa i Porządku Publiczne−
go. – To nowe dla mnie wyzwanie, dlatego
długo zastanawiałem się nad przyjęciem
propozycji kandydowania, złożonej mi
przez Lecha Pikułę, burmistrza i starostę
powiatowego – mówi prof. Stolarczyk. –
Zastrzegłem jednak, że będę działał kon−
struktywnie na rzecz utworzenia wspól−
nej platformy rozstrzygania problemów
w mieście i powiecie.
Ludzie przychodzący do niego po pomoc
lub z interwencją mówią, że radny Stolar−
czyk potrafi słuchać. Opuszczają jego ga−
binet w przekonaniu, że ich głos zostanie
rozpatrzony, a pomoc rychło nadejdzie. On,
z godną podziwu skromnością, nie przece−
nia jednak swej roli. – Funkcja wiceprze−
wodniczącego jest honorowym stanowi−
skiem – mówi z pewnym przekąsem
i dodaje bez fałszywej próżności: – Jestem
historykiem i lubię swoją pracę zawodo−
wą. I choć różnie w przeszłości bywało,
zwłaszcza, kiedy kieszeń była pusta, to
prowadząc badania czułem się człowie−
kiem szczęśliwym. Nie chciałbym tego
zmieniać. Lepiej czuję się penetrując hi−
storię, niż zajmując się problemami dzi−
siejszymi...

MAREK LATASIEWICZ

Góry −  jedna z wielu pasji profesora Stolarczyka. Najlepiej podczas górskich wspinaczek
czuje się w towarzystwie żony Stefanii.
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ucze jest półtoratysięczną miejscowością, wysuniętą najbardziej na północ
w gminie Brzesko. Przez wiele lat wieś nie była doceniana zarówno przez
potencjalnych inwestorów, jak i przez turystów. Mieszkańcy żyli wyłącznie
z rolnictwa, ale dzisiaj jest inaczej...

B

Ubiegły rok był „tłustym” rokiem dla
Bucza. Udało się wreszcie, niemałymi
nakładami finansowymi, doprowadzić do
uzupełnienia oświetlenia ulicznego w wie−
lu miejscach, na niektórych odcinkach
zmodernizowano drogi. Sukcesem stało
się także kompleksowe wyremontowanie
budynku klubowego KS Olimpia i czte−
rech wiat przystankowych. To tylko po−
zornie drobne sprawy, bo dla lokalnej
społeczności są niewątpliwie powodem do
dumy. A na tym nie koniec inwestycji. Bie−
żący rok ma być dla Bucza przełomowy.
Wieś zyska wreszcie wodociąg. – Dotych−
czas mieszkańcy skarżyli się na braki
wody w studniach. Nawet jesienne opa−
dy deszczu i śnieg w zimie nie poprawił
tej sytuacji – mówi sołtys Bucza, Stani−
sław Milewski. – Wodociąg jest dla nas
jedynym ratunkiem.

Czas hossy
W budżecie gminy zarezerwowano także
kwotę 110 tys. zł na budowę drogi na Pod−
błoniu. Dopiero wspólna wycieczka z soł−
tysem po wsi pokazuje prawdziwy obraz

Odkrywanie
uroków Bucza

mankamentów, jakie są jeszcze do nad−
robienia w infrastrukturze komunikacyj−
nej. Do wielu domostw trzeba dojeżdżać
polnymi drogami.
Nie ulega wątpliwości, iż dla tej niewiel−
kiej, ale malowniczo położonej miejsco−
wości, nadchodzi nowa era. Po latach nie−
dofinansowania czy wręcz zapomnienia,
w okresie trudnym dla całego kraju, dla
Bucza przyszedł czas hossy. Z pewnością
środków nie wystarczy, by zaspokoić
wszystkie bolączki od razu, ale tenden−
cje są bardzo pozytywne. Wiele wskazu−
je na to, że w najbliższym czasie uda się
zmodernizować stadion KS
Olimpia. Jak zapowiada
sołtys, ma powstać boisko
treningowe oraz parking
dla samochodów. Inicjato−
rem wielu przedsięwzięć
jest prezes klubu Czesław
Borowiec. Zaczęto też pra−
ce przy przebudowie mostu
na Uszewce, który jako le−
ciwa konstrukcja, został
mocno nadwerężony przez
ciężkie samochody.

Strusie farmy
Stanisław Milewski długo
wymienia, co udało się zro−
bić w Buczu, głównie dzięki zaangażowa−
niu samych mieszkańców: – Kazimierz
i Karol Grodkowscy sporo energii wło−

żyli w odnowienie przystan−
ków, Rafał Gibała słynie
z kolei z wyjątkowej dba−
łości o funkcjonowanie tu−
tejszej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Mieszkańcy włą−
czyli się również w budo−
wę ogrodzenia wokół ko−
ścioła, a ponieważ jest to
wyjątkowej urody budow−
la, mamy w planach tak−
że wybrukowanie placu
wokół niej.
W Buczu gospodarze po−
trafili się bardzo szybko
dostosować do potrzeb ryn−
kowych. Od dawna prze−

stali się utrzymywać z tradycyjnego rol−
nictwa. Funkcjonują tutaj dwie hodowle
strusi, a dzięki wydzierżawieniu przez
gminę części terenów powstają pierwsze
uprawy wierzby energetycznej.
– Moim marzeniem jest, aby ludziom
żyło się tutaj coraz lepiej, dlatego, obok
wodociągu, priorytetem jest i będzie wy−
konanie oświetleń ulicznych. W tym roku
założymy nowe punkty świetlne w przy−
siółku Skotnik. Chcemy też wykonać pro−
jekt oświetlenia w przysiółku Podlesie –
deklaruje sołtys Milewski. – Niewiele cza−
su upłynęło też od regulacji koryta Uszew−

ki, a już konieczne jest wykonanie ponow−
nych prac melioracyjnych – uważa.
Trzeba przy tym dodać, iż Bucze wielo−
krotnie w ubiegłych latach było podtapia−
ne przez wodę, więc lepiej teraz dmuchać
na zimne, aniżeli potem liczyć straty.

Przyszłościowa sypialnia
Walory Bucza już zaczęli doceniać miesz−
kańcy miast. Uciekając przed zgiełkiem,
samochodami, ciasnotą, tutaj odnajdują
swoją oazę spokoju. Z rdzennymi miesz−
kańcami wsi mieszają się „napływowi”,
m.in. z Brzeska czy Krakowa. To znak,
że Bucze zmienia swe dotychczasowe
oblicze i najprawdopodobniej w ciągu kil−
ku najbliższych lat stanie się wielką sy−
pialnią miasta.

Tekst i fot.:
IRENEUSZ WĘGLOWSKI

Sołtys Stanisław Milewski.

Przystanek autobusowy po remoncie.

Na strusiej farmie.
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− Sukcesy sportowe naszych uczniów są
dla szkoły wyjątkową chlubą, choćby dla−
tego, że placówka nie posiada sali gim−
nastycznej. Uporczywa praca z młodzie−
żą i jej samozaparcie są jednak
najważniejsze − uważa dyrektorka PSP
w Buczu, Agata Basaraba (na zdjęciu).

Najpierw komputery
Z problemem budowy sali sportowej przyj−
dzie się szkole zderzyć w najbliższych la−
tach, ale jeszcze nie teraz. Powstała kon−
cepcja wzniesienia hali balonowej, lecz
wciąż brakuje na to środków. − Pilne jest
opracowanie projektu remontu starego
obiektu dydaktycznego, którego stan tech−
niczny jest fatalny. Trzeba zdecydować, co
chcemy w nim urządzić. W przyszłości
budynek mógłby służyć administracji i
zapleczu socjalnemu dla przyszłej sali gim−
nastycznej − mówi Agata Basaraba.
Faktycznie, potrzeby są olbrzymie. Nowa
część budynku, oddana do użytku w 1997
r., wymaga wykonania ocieplenia i ele−
wacji, trzeba dobudować ogrodzenie, wy−
konać chodnik i parking, a przede wszyst−
kim wciąż poprawiać wyposażenie w
sprzęt informatyczny. Pracownia kompu−
terowa stała się pierwszoplanowym
przedsięwzięciem szkoły. Pierwsze sta−
nowiska zakupiono po wielkiej akcji or−
ganizowanej we współpracy z rodzicami
i mieszkańcami wsi. Również bibliote−
ka, dzięki fundacji im. Andrzeja Urbań−
czyka, dysponuje komputerem z dostę−
pem do Internetu.

Najsłynniejsze jasełka
Placówka ma wielu przyjaciół, którzy w
każdej chwili gotowi są pomóc przy re−

alizacji wielu projektów. − Naszą chlubą
są jasełka, które już od dwóch lat, przy−
ciągają do remizy lub szkoły niemal całą
wieś. W przedstawieniach występują
zarówno uczniowie, jak i rodzice. Wspól−
nie także przygotowują dekoracje − za−
chwala dyrektorka.
Nie można przy tym pominąć inicjatorów
tego wydarzenia: Józefy Kani, Elżbiety
Fitrzyk, Olgi Klimek, Marty Matys,
Marii Korygi czy Danuty Baniak. − Je−
steśmy ponadto dumni z organizacji z
dużym rozmachem imprez z okazji Dnia
Dziecka czy Dnia Matki − „Mama, tata i
ja”. Współpracujemy ciągle z Radą Sołec−
ką, strażą pożarną i klubem sportowym
Olimpia − dodaje pani dyrektor.

Małe
centrum
kultury

Szkoła Podstawowa w Buczu
jest jedną z najmniejszych tego
typu placówek w gminie, ale
praca nauczycieli ze swymi
podopiecznymi przynosi tutaj
pozytywne rezultaty. W ostat−
nim czasie w szkole realizowa−
no trzy projekty edukacyjne,
wiele dzieci osiąga sukcesy na
arenie sportowej i w konkur−
sach przedmiotowych.

Dydaktyczne innowacje
Obecnie w Buczu uczy się 117 dzieci, a
wiele z nich osiąga znakomite wyniki
w konkursach przedmiotowych. W cią−
gu ostatnich dwóch lat, jedna z uczen−
nic, pod kierunkiem Doroty Bałut, wal−
czyła w finałach wojewódzkich
konkursu humanistycznego. Uczniowie
uczestniczyli też w „Kangurze matema−
tycznym” oraz dorocznym turnieju or−
tograficznym. Jednocześnie w najmłod−
szych klasach wprowadzono swoistego
rodzaju innowacje pedagogiczne. Ozna−
cza to, iż uczniowie, nabywając wiedzę
zawartą w programie dydaktycznym,
otrzymują jednocześnie dodatkowe in−
formacje na temat określonych zagad−
nień. W Buczu prowadzone są zajęcia
zatytułowane: „Zdrowo i bezpiecznie”
(traktujące o bezpieczeństwie w domu,
szkole, ruchu drogowym) oraz „Ekoland”
(przybliżające problemy związane ze
środowiskiem naturalnym).

Bliżej rodziców
Realizowanych programów i projektów
przez placówkę w Buczu jest znacznie
więcej. Właśnie praca szkoły metodą
realizacji konkretnych projektu jest wy−
razem dużego zaangażowania środowi−
ska, nie tylko uczniów i nauczycieli, ale
również rodziców. Jest to godny po−
chwały proces edukacyjny. Dzieci mogą
się w ten sposób więcej nauczyć, a ro−
dzice aktywnie im w tym pomagają.
Poza tym sama szkoła jest dzięki temu
lepiej oceniana na zewnątrz. Nie do
przecenienia jest wówczas rola szkoły,
jako ośrodka scalającego środowisko
lokalne. Stała się ona małym centrum
kulturalnego życia wsi.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

W szkole koncentruje się życie kulturalne Bucza.



23

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNYmarzec  2004 Z HISTORYCZNEGO PRZEWODNIKA

Bucze to niewielka, rozsiadła pośród
pól i lasów wieś, położona zaledwie

kilka kilometrów na północ od Brzeska.
A chociaż tak nieodległa i mająca sporo
swoistego uroku, nie znajdziecie o niej naj−
mniejszej nawet wzmianki w żadnym
folderze czy turystycznym przewodniku.
Nam zatem wypadnie naprawić ową „nie−
sprawiedliwość dziejową”, co też niniej−
szym czynimy.
Aby dotrzeć do Bucza musimy wyruszyć
z Brzeska drogą prowadzącą do nadwi−
ślańskiej Szczurowej. Jadąc nią, po mi−
nięciu ostatnich zabudowań miasta, na−
tkniemy się na białą tablicę z napisem
„Mokrzyska”. Gdy dotarłszy do pierw−
szych domów owej wsi, skręcimy w lewo,
całkiem wygodna droga, zataczająca sze−
roki łuk poprzez przysiółki Kosiarnię
i Skotnik, poprzez rozpościerające się
szeroko łąki poprzetykane kępami zaro−
śli, obrzeżone lasami i przylaskami, do−
prowadzi nas do celu.
Wieś Bucze istniała już ponoć w XII wie−
ku jako osada należąca do parafii
w Szczepanowie. Jednak pierwsza, zna−
na nam, wzmianka o niej pochodzi do−
piero z 1596 r., kiedy to dzieliła swój los
z sąsiednimi, znacznie większymi od niej
Mokrzyskami. Na samodzielność jako
gromada wybiła się w wyniku reformy ad−
ministracyjnej kraju z 1932 r. Zaś
w 1951 r. stała się nawet siedzibą wła−
snej parafii, którą erygował ówczesny bi−
skup tarnowski Jan Stepa. A stało się
to w cztery lata po wybudowaniu w Bu−
czu okazałego kościoła.

Kościół parafialny pod wezwaniem
 Matki Boskiej Nieustającej Pomo−

cy, pomimo iż zbudowany został dopiero
w latach 1946−1947, należy do najciekaw−
szych budowli sakralnych w okolicach
Brzeska. A chociaż jest obiektem dość
świeżej daty posiada wszystkie cechy
obiektu zabytkowego. Zawdzięcza to
w głównej mierze osobie jego twórcy.
Wiedzieć bowiem trzeba, iż projekt tej
świątyni jest dziełem Adolfa Szyszko−Bo−
husza (1883−1948), jednego z najwybit−
niejszych polskich architektów pierwszej
połowy XX wieku i głównego restaurato−
ra Zamku Królewskiego na Wawelu. Jest
to budowla w całości z cegły, nawiązują−
ca formą i wystrojem do architektury neo−
gotyckiej, uzupełnionej o elementy za−
czerpnięte ze sztuki baroku. Ma ona
trzynawowy korpus, zamknięte trójbocz−

nie prezbiterium, po bokach którego znaj−
dują się kaplica i zakrystia z emporą na
poziomie drugiej kondygnacji oraz wyso−
ki dach siodłowy ze schodkowym szczy−
tem od zachodu i „barokową” wieżyczką
na sygnaturkę. Jego nakryte kasetono−
wym stropem wnętrze zdobi figuralna
polichromia w postaci dużych, malowa−
nym na tynku scen z życia świętych. Z tych
najważniejsza, przedstawiająca Wniebo−
wzięcie Najświętszej Marii Panny,
wypełnia znaczną część północnej ściany
prezbiterium. Malowidła te wykonał
w 1958 r. krakowski artysta i konserwa−
tor dzieł sztuki – Paweł Mitka. Stano−

wią one dopełnienie dla trzech neobaro−
kowych ołtarzy, wykonanych w 1955 r.
przez Wojciecha Adamka oraz neoroko−
kowego prospektu organowego. Warto też
zwrócić uwagę na znajdujący się w środ−
kowym polu głównego ołtarza niewielki
wizerunek patronki kościoła, Matki Bo−
skiej Nieustającej Pomocy, na umiesz−
czony w zwieńczeniu obraz Koronacji Naj−
świętszej Marii Panny oraz znajdującą
się w północnej kruchcie niewielką ka−
mienną kropielnicę, ozdobioną główkami
aniołków i gotyckim maswerkiem.

Aliści kościół Matki Boskiej Nieusta
 jącej Pomocy nie jest jedynym in−

teresującym obiektem zabytkowym Bu−

cza. Zachowało się tu jeszcze kilkana−
ście starych drewnianych chałup i bu−
dynków gospodarczych, prezentujących
typ krakowskiego budownictwa wiejskie−
go z końca XIX i początków XX wieku,
kilka przydrożnych kapliczek i figur.
Z tych niewątpliwie najstarszą jest
drewniana kapliczka stojąca w zagaj−
niku na miejscu dawnego stawu. We−
dług miejscowej tradycji wystawiona
została na przełomie XVIII i XIX wie−
ku z fundacji Marcinkowskich, ówcze−
snych właścicieli wsi. W jej wnętrzu
znajduje się ludowa figurka św. Jana
Nepomucena.

Zabytkiem znacznie młodszym od owej
kapliczki, ale przecież wcale interesują−
cym, jest stojący w niewielkiej odległo−
ści od kościoła parafialnego budynek
szkoły: murowany, parterowy, przypomi−
nający wyglądem klasycystyczny, zie−
miański dworek. Zbudowany on został
w 1929 r. ze składek mieszkańców Bu−
cza, których wsparł finansowo właściciel
okocimskiego browaru, ale także świa−
tły społecznik Jan Albin Goetz.

(Na podst. „Historyczno−artystycznego
przewodnika po Brzesku i okolicy”

– Andrzej Krupiński 2003)

Okolica niedoceniana

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
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W OSTANIM OKRESIE w powiecie
brzeskim podejmuje się wiele inicjatyw
i przedsięwzięć mających na celu popra−
wę bazy dydaktycznej szkół ponadgim−
nazjalnych. Jedną z nich jest ogłoszony
przez Starostwo Powiatowe w Brzesku
szkolny konkurs pracowni dydaktycznych.
Do konkursu zgłoszono w poszczególnych
szkołach od kilku do kilkunastu pracow−
ni. Komisja konkursowa dokonała prze−
glądu szkół i placówek oceniając stan
pracowni przedmiotowych i sal lekcyjnych:
ich estetykę, przydatność zgromadzonych
pomocy do realizacji programu naucza−
nia, w szczególności wkład pracy, inicja−
tywę i pomysłowość nauczycieli opieku−
nów pracowni oraz zaangażowanie
młodzieży.
W poszczególnych szkołach najwyżej oce−
niono następujące pracownie:
– w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Brzesku – geograficzną (115), opie−
kun: Grażyna Wójcik
– w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Brzesku – historyczną (16), opie−

POD KONIEC LUTEGO ruszyła nowa
strona internetowa Starostwa Powiatowe−
go w Brzesku. Oficjalny serwis interneto−
wy powiatu znajduje się pod adresem
www.powiatbrzeski.pl <http://www.powiat−
brzeski.pl> Portal zawiera 78 podstron
i około 70 plików do pobrania.

Przy konstruowaniu strony skupiono się
przede wszystkim na zgromadzeniu jak
największej ilości materiałów informacyj−
nych, pomocnych dla mieszkańców powia−
tu brzeskiego. Urzędnicy powiatowi szcze−
gólnie polecają informacje zawarte pod
hasłem „Sprawy, które można załatwić
w Starostwie”. – Umieszczono tam blisko
60 spraw, które są najczęściej załatwiane
przez mieszkańców powiatu. Znajdują się
tu m.in. formularze wniosków dostępnych
w naszym Urzędzie. Oczywiście, nie byli−
śmy w stanie umieścić wszystkich wnio−
sków z uwagi na fakt, że niektóre formu−
larze należy wypełnić na oryginalnych
drukach. Tak jest np. w przypadku wnio−
sku o wydanie paszportu czy prawa jaz−
dy. Nie oznacza to jednak, że na ten te−
mat nie będzie żadnych informacji – mówi
starosta Grzegorz Wawryka.
Na stronie www.powiatbrzeski.pl <http://
www.powiatbrzeski.pl> można będzie zna−
leźć szczegółowe informacje o Zarządzie i Ra−
dzie Powiatu i jednostkach organizacyjnych
powiatu. Dla młodzieży przygotowano in−
formacje o typach szkół, profilach kształce−
nia w powiecie w przyszłym roku szkolnym.
Dużo cennych informacji będą mogły uzy−
skać osoby niepełnosprawne, im bowiem po−
święcono na stronie osobne miejsce.
Turystów odwiedzających powiat brzeski
z pewnością zainteresują informacje o naj−
ciekawszych zabytkach Ziemi Brzeskiej,
obiektach architektury sakralnej czy szla−
kach turystycznych. Na stronie dostępne są
też dane o bazie noclegowej oraz adresy go−
spodarstw agroturystycznych. Dodatkową
atrakcją dla internautów będzie możliwość
wysłanie kartki z Ziemi Brzeskiej w posta−
ci rysunków dr Andrzeja B. Krupińskiego.
Nowa strona internetowa powiatu będzie
uaktualniana kilka razy w tygodniu. Jak
zapowiadają pracownicy Starostwa, na
bieżąco będą przekazywane informacje
o wszelkich wydarzeniach, a także „odświe−
żane” będą informacje już zawarte. Sta−
rostwo Powiatowe informuje ponadto, że
w związku z nową stroną internetową po−
wiatu zmienił się też oficjalny adres e−
mailowy urzędu. Wszystkie sprawy pocz−
tą elektroniczną do Starostwa należy
kierować na adres sp@powiatbrzeski.pl.

Najlepsze pracownie dydaktyczne

STAROSTWO POWIATOWE w Brzesku wydało Informator o imprezach artystycz−
no−oświatowych, sportowych i turystycznych, organizowanych na terenie Powiatu Brze−
skiego w 2004 r. Pozycja ta stanowi rozszerzenie wydawanego w poprzednich latach
planu imprez. Informator pozwoli z pewnością promować imprezy organizowane przez
różne instytucje, organizacje i stowarzyszenia na terenie powiatu brzeskiego.
W wydawnictwie zawarto informacje o imprezach, które będą organizowane na tere−
nie wszystkich gmin powiatu.

kunowie: Jadwiga Dojka, Jacek Gurgul
– w Zespole Szkół Technicznych i Ogólno−
kształcących w Łysej Górze – biologiczną
(23), opiekun: Małgorzata Rega
– w Zespole Szkół w Szczurowej – biolo−
giczno – chemiczną (4), opiekunowie: Zo−
fia Lew, Agnieszka Piotrowska
– w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wy−
chowawczym w Złotej – plastyczno – tech−
niczną (4), opiekun: Marzena Urbańczyk
– w Zespole Szkół w Czchowie – geogra−
ficzno – historyczną, opiekunowie: Mar−
tyna Szot, Bernadeta Pajor
– w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościo−
wej w Czchowie – języka polskiego, opie−
kun: Barbara Goryl.
W dniu 10 lutego 2004 roku odbyła się
z udziałem władz Starostwa, dyrektorów
szkół i nauczycieli powiatowa uroczystość
podsumowania konkursu, wręczenie dy−
plomów wyróżnionym opiekunom, nagród
książkowych do poszczególnych pracow−
ni, a także otwarcie nowej pracowni in−
formatycznej w Zespole Szkół Ponadgim−
nazjlanych nr 1 w Brzesku.

Informator o imprezach

Nowa strona
powiatu

Podsumowanie konkursu: starosta Grzegorz Wawryka nagradza laureatów.
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– Co skłoniło Panią, aby objąć stano−
wisko przewodniczącej Osiedla?
– Zdecydował o tym przypadek (śmiech).
Na zebraniu wyborczym, kiedy zapropo−
nowano moją kandydaturę, pomyślałam,
że na osiedlu można wiele zrobić, a po−
nieważ lubię działać społecznie, zdecy−
dowałam się objąć tą funkcję.
– Zarządy osiedli są potrzebne?
– Oczywiście, ta jednostka jest najbliżej
mieszkańców. Ludzie mnie osobiście zna−
ją, mają więc większą odwagę przyjść do
mnie, niż np. do pana Burmistrza. Nie−
kiedy może nie wiedzą, gdzie pójść, do
której komórki w urzędzie. Jest im więc
prościej przyjść ze swoim problemem do
mnie.
– Ostatnio wypowiedziała Pani jed−
nak umowę najmu lokalu, gdzie miał
siedzibę Zarząd, odcięto tam również
linię telefoniczną. Zrobiła to Pani,
ponieważ nie było interesantów. Czy
to oznacza, że ludzie nie mają proble−
mów, czy też niechętnie się nimi dzie−
lą z zarządem osiedla?
– To nie tak. Istotnie, nikt nie przycho−
dził na nasze dyżury, więc uznałam, że
nie ma sensu płacić za lokal i telefon.
Lepiej te pieniądze przeznaczyć na coś
innego. Nie oznacza to jednak, że miesz−
kańcy nie kontaktują się z zarządem.
Często zaczepiają mnie na ulicy, przy−
chodzą do mnie do domu. Wydaje mi się,
że jest im tak wygodniej. Nie można za−
tem utożsamiać lokalu z pracą zarządu
osiedla.

Feministka
umiarkowana
Z Katarzyną Pacewicz−Pyrek, przewodniczącą osiedla Brzezowieckie,

rozmawia Łukasz Wrona

– Gdy została Pani przewodniczącą,
zmieniła Pani zadnie na temat samo−
rządu?
– Na pewno lepiej poznałam samorząd
i jego działanie, a także mechanizmy, któ−
re kierują pracą Urzędu. Zawsze jednak
zdawałam sobie sprawę, że więcej jest
potrzeb, a mniejsze są możliwości budże−
towe i to jest naturalne. Trzeba sobie
radzić w ten sposób, żeby te potrzeby
uszeregować od najważniejszych i w ta−
kiej kolejności je realizować. To jedyne,
co możemy zrobić.
– Działa Pani w Krakowskiej Kongre−
gacji Kupieckiej, prowadzi Pani
swoją kwiaciarnię, teraz także prze−
wodniczy zarządowi osiedla Brzezo−
wieckie. A przecież ma Pani rodzinę.
Czy łatwo jest pogodzić to wszystko?
– Staram się, chociaż najważniejsza jest
dla mnie rodzina. Niekiedy rzeczywiście,
brakuje mi czasu dla najbliższych, ale
kiedy mam go wystarczająco dużo, sta−
ram się im to wynagradzać. Wiem jed−
nak, że często straconego czasu nie da
się nadrobić, dlatego w miarę możliwo−
ści staram się uatrakcyjniać życie rodzin−
ne, na przykład zabierając dziecko na
wycieczkę.
– Jak na Pani częste nieobecności
w domu reaguje mąż?
– Mojego męża też nie ma często w do−
mu. Z tym problemem musimy sobie ra−
dzić oboje. Można jednak w tej sprawie
się dogadać, aby nasze plany zawodowe
nie kolidowały z prywatnymi. Po prostu,
konieczna jest wyrozumiałość z obu stron.
– Jest Pani atrakcyjna kobietą. Czy
to pomaga w załatwianiu różnych
spraw, chodzi mi o te związane z funk−
cją przewodniczącej?
– Nigdy się na tym nie zastanawiałam,
ale raczej jest mi trudniej, ponieważ mam
życie rodzinne i związane z tym obowiązki.
Kwestia urody jest sprawą subiektyw−
ną, ale tak poważnie, to myślę, że dla
osoby rozpatrującej daną sprawę wygląd
osoby załatwiającej nie powinien mieć
znaczenia.
– Dlaczego kobiety tak rzadko włącza−
ją się w prace samorządu? Dowodem

może być fakt, że większość radnych,
sołtysów – to mężczyźni.
– Wydaje mi się, że to jest tendencja spo−
łeczna. Kobiety od lat są „wsadzone”
w jakieś role społeczne. To przecież czę−
ściej kobieta zajmuje się domem i wy−
chowaniem dzieci. Przesądza to o tym,
że niewiele kobiet uczestniczy w życiu
samorządowym. Osobiście uważam, że
powinno ich być więcej.
– Czy uważa się Pani za feministkę?
– Ja chyba jestem taką umiarkowaną
feministką. Uważam, że małżonkowie
powinni się dzielić wszystkimi obowiąz−
kami, ale nie popadajmy w przesadę.
– Jakie jest największe marzenie
przewodniczącej osiedla Brzezowiec−
kie?
– Największa potrzebą jest zorganizowa−
nie świetlicy osiedlowej. Wiem, że jest to
pomysł trochę utopijny, ponieważ nie ma
takiego miejsca, gdzie można by ją urzą−
dzić, musielibyśmy postawić nowy budy−
nek. Nie sądzę, żeby mi się to udało, bio−
rąc pod uwagę finanse gminy. Myślę, że
byłaby to dobra rzecz, dzieci miałyby się
gdzieś podziać, na przykład podczas ferii.
– Skoro marzenia osiedla są utopią,
to jakie są jego plany?
– Na pewno będziemy nadal stawiać koło
bloków stoły do gry w pin−ponga. Wypo−
sażamy też w nowe przyrządy place za−
baw. Chciałabym, aby ludzie czuli się na
osiedlu bezpieczniej, aby bloki były ład−
niejsze, odremontowane. W tym roku pla−
nujemy zorganizować piknik rodzinny.
Marzy mi się także, aby mieszkańcy na−
szego osiedla byli dla siebie życzliwi,
zwracali uwagę na drugiego człowieka,
szczególnie tego, który najbardziej potrze−
buje pomocy.

KATARZYNA PACEWICZ−PYREK
33 lata, mąż Paweł − właściciel firmy trans−
portowej, 3,5−letni syn Borys. Od 3 lat jest
wiceprezesem Krakowskiej Kongregacji
Kupieckiej − Oddział w Brzesku. Przewod−
nicząca Osiedla Brzezowieckie obecnej
kadencji.
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ojna i okupacja spowodowały zagrożenie dla biologicznego bytu naszego
narodu. W latach 1939−1945 na skutek hitlerowskiego terroru i działań
wojennych zginęło 2.225.000 dzieci i młodzieży, co stanowiło ok. 35
proc. ogólnych strat ludnościowych poniesionych przez Polskę.

W

Nasza dobra
podstawówka (3)

W styczniu 1948 roku Komitet Ro−
dzicielski Szkół nr 1 i nr 2 zaanga−

żował lekarza szkolnego. Otworzono w bu−
dynku szkolnym gabinet, który wyposa−
żono w odpowiedni sprzęt. W szkole
działało harcerstwo, PCK, biblioteka,
sklepik szkolny. W miesiącach wakacyj−
nych prowadzone były dalsze remonty. Do
biblioteki zakupiono nowe książki.
30 grudnia 1948 roku zmarł długoletni
kierownik szkoły Kazimierz Kosiński,
a jego obowiązki powierzył Inspektor
Szkolny Józefowi Pawlikowi. W dniach
14 II, 17 II, 21 II 1949 r. odwiedziła szko−
łę ekipa medyczna, w celu przeprowadze−
nia szczepienia przeciwko gruźlicy. Koło
Młodzieży PCK, działające przy obydwu
szkołach podstawowych, przygotowało
salę i pomagało przy wypisywaniu kar−
tek wynikowych po zastosowaniu szcze−
pionki B.C.G do badań tuberkulinowych
Polskiego Czerwonego Krzyża.
W pierwszych dniach maja zwolniono
kierownika Józefa Pawlika, powierzając
tę funkcję Rudolfowi Jakubowskiemu.
Podczas wakacji przeprowadzono kolej−

ny remont szkoły. Wewnątrz pomalowa−
no boazerię, umyto okna, drzwi, podłogi,
natomiast na zewnątrz przeprowadzono
izolację pionową ścian, położono chodnik
wzdłuż szkoły od podwórza, zbudowano
zbiornik i położono rury kanalizacyjne,
odprowadzające wodę deszczową.
Rok szkolny 1949/50 rozpoczęto inaczej
niż w poprzednich latach. W myśl zarzą−
dzeń władz kierownictwo starało się za−
interesować początkiem roku rodziców,
organizacje społeczne, mieszkańców Brze−
ska. Już z końcem sierpnia odbywały się
konferencje z udziałem przedstawicieli
Komitetów Rodzicielskich, Związku Har−
cerstwa Polskiego, Starostwa i miejsco−
wych władz, w celu ustalenia programu
uroczystości. 31 sierpnia odbył się cap−
strzyk z udziałem młodzieży wszystkich
miejscowych szkół. Młodzież maszerowa−
ła ulicami miasta, które były udekoro−
wane flagami, kwiatami, zielenią.
We wrześniu zaś odbyła się w Okocimiu
dwutygodniowa konferencja nauczycieli
z całego powiatu, podczas której określo−
no w nowej sytuacji rolę i zadania nauczy−

ciela. Napisano: „Nauczyciel został po−
wołany do oceny i podejmowania decyzji
w najistotniejszych sprawach ludowej
polityki oświatowej i wytyczenia dróg roz−
woju naszego szkolnictwa i oświaty”...

W dalszym ciągu w szkole prowa−
dzono dożywianie dzieci. Wydawa−

niem prowiantów i śniadań zajęli się
członkowie Komitetu Rodzicielskiego.
Uczniowie dostawali kawę lub kakao
i chleb, w okresie zimowym raz w tygo−
dniu kaszę gotowaną na mleku, z tłusz−
czem i ”pocukrowaną”.
Czerwiec był radosnym wydarzeniem
w życiu dzieci. Szkoła obchodziła „Tydzień
Dziecka”. Jego zorganizowaniem zajęła
się cała społeczność miasta. Barwny po−
chód ulicami Brzeska był uroczystym
akcentem obchodów, mile wspominanym
przez mieszkańców miasta.
Podczas wakacji w 1950 roku trady−
cyjnie prowadzono remonty, w nowej
części zaś przeprowadzono instalację
elektryczną i otynkowano kilka sal.
Pracy przyświecało hasło „budujemy
pomału – ale jednak budujemy!” Nie−
stety, nowa część gmachu szkoły nie
posiadała jeszcze dachu. O remonty,
rozbudowę oraz wyposażenie szkoły
dbał kierownik Rudolf Jakubowski. To
on założył pracownię fizyczną i świe−
tlicę, w której młodzież spędzała wol−
ny czas po zajęciach lekcyjnych, grając
w szachy, ping−ponga, odrabiając zada−
nia domowe. Starano się zorganizować
w szkole bibliotekę, zdobywano książ−
ki, pomoce naukowe do fizyki, chemii,
geografii, historii. Jednak pod koniec
roku szkolnego 1951/52 kierownik Ja−
kubowski złożył podanie o przeniesie−
nie do innej placówki oświatowej.

Aaron Franciszek
Adamczyk Wiktoria
Aleksiewicz Marta
Bałuszczak F.
Bałuszczak Franciszek
Bartoszek Józefa
Białek Józef ks.
Biel Barbara
Bielczyk Zbigniew
Bielikowiczówna Stefania
Biernat Bogusław
Biernat Urszula
Biłas Tadeusz
Blecharczyk Michał ks
Bodziony Genowefa
Bodziony Władysław
Bogusz Mieczysław
Bołda Andrzej
Borkowski Szymon
Borowiec Bogumiła
Brożek Barbara
Brzyk Franciszek
Bursztyn Anna
Buzdygan Irena
Bychawska Rozalia

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZESKU

Byszkiewicz Maria
Bzdak Ludmiła
Capik Wiesława
Characzko Zofia
Chorzępa Zofia
Chuchro Irena
Chyl Zbigniew
Ciećka Tadeusz
Cieślar Józefa
Cisek Marceli
Ciszewska Zofia
Cupał Marian
Cyran Henryk
Czaja Józef
Czarnecka Stanisława
Czernecka Anna
Czubanowa P
Dadej Józefa
Dadej Marek
Dal Elżbieta
Damasiewicz Janina
Dąbrowski Ignacy
Demidow Irena
Doda Maria
Doda Stanisław

Domagała Maria
Duch Anna
Duda Agata
Duda Barbara
Dudka Dionizy
Dudrewicz Kazimierz
Duśko Grażyna
Dyla Stanisława
Dziurgot Maria
Fałowski Paweł ks.
Filip Helena
Filip Jacek
Fortuna Franciszek
Fortuna Jan ks.
Fortuna Maria
Franczak Maria
Frankiewiczówna Janina
Frankowska Jolanta
Furst Jakub
Gajda Zofia
Gągorowski Zygmunt
Gicala Bogusław
Gicala Maria
Glonek Kazimiera
Głąb ks.
Gnutek Stefan
Godzik Michał

Gowlik
Góra Krystyna s.
Góra Stanisław
Górski Antoni
Grabarz Małgorzata
Gryźlak Krystyna
Gurgul Stanisława
Gurgul Wincentyna
Guzik Władysław
Habryło Grażyna
Hamielec Beata
Hostinek Jan
Humen Janina
Jakubowska Genowefa
Jakubowski Rudolf
Janicka Helena
Janik Zbigniew
Jarosz Czesław
Jarosz Jadwiga
Jawor Barbara
Jędryka Edyta
Juchnówiczówna Irena
Juniszewska Emilia
Kaczmarczyk Józef
Kamińska Maria
Kania Marta
Kaźmierczyk Wawrzyniec

Kądziołka Józef
Kica Feliks
Kica Ludwik
Kica Zdzisław
Kijak Irena
Klimek Jerzy
Kociołek Maria
Kołdras Lucyna
Kopeć Mieczysław
Kordecka Urszula
Kordecki Kazimierz
Korman Stanisław
Kornaś Zofia
Korzeniowska Zofia
Kosińska Maria
Kosiński Kazimierz
Kostrzewa Józef
Kostrzewa Urszula
Kotra Stanisław
Koza Roman ks.
Kozera Grażyna
Krupski Stanisław
Krzemień Franciszek ks.
Kubala Maria
Kuczek Lucyna
Kudła Zofia
Kuhny Stefania
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Wiosną 1964 roku przystąpiono do
budowy sali gimnastycznej, odda−

jąc ją do użytku w styczniu następnego
roku. Rok szkolny 1964/65 był też ważny
dla „Jedynki” i ”Dwójki” z innego powodu.
Otóż w klasach pierwszych wprowadzono
system klas koedukacyjnych. Wprowadzo−
no też rejonizację. Dzieci z rejonu południo−
wego należały do Szkoły nr 2, a z północ−
nego do Szkoły nr 1. W związku z reformą
szkolnictwa naukę przedłużono do klasy
ósmej. W 1966/67 roku wprowadzono ko−
edukację w klasach I−VIII, a rok później –
na polecenie władz szkolnych – nastąpiło
połączenie obu szkół podstawowych,
mieszczących się w jednym budynku.
Zmiana była korzystna, bo pozwoliła na
stworzenie dogodniejszych warunków na−
uczania. Po połączeniu szkół ogólna licz−
ba odziałów wynosiła 23.
Przy szkole działała świetlica, gabinet
lekarski, spółdzielnia uczniowska oraz
biblioteka. Szczególnie dobrze wyposażo−
na była świetlica – obejmowała cztery
sale do zajęć, szatnię i jadalnię z pełnym
zapleczem kuchennym. Kierowniczką była
Wanda Zydroń. Po połączeniu szkół do−
konano wewnątrz budynku szkolnego
wielu zmian, rozpoczęto także prace,
mające na celu stworzenie boiska szkol−
nego.
W szkole działały liczne organizacje: ZHP,
SKO, PCK, SKS, chór szkolny oraz kół−
ka, między innymi kółko recytatorskie,
taneczne, fotograficzne, filatelistyczne,
turystyczne.
1 września 1968/69 roku otworzono
w Szkole nr 1 gabinet dentystyczny. Zor−
ganizowano liczne konkursy, wystawy,
wycieczki krajoznawcze, kulturalne, za−
wodowe. Uczniowie podróżowali, m.in. do
Bochni, Wiśnicza, Łysej Góry, Łańcuta,

Oblęgorka, Melszty−
na, Ojcowa, Krakowa,
Tarnowa. Zwiedzano
także Browar w Oko−
cimiu oraz Brzeskie
Zakłady Przemysłu
Terenowego. Samo−
rząd szkolny prowa−
dził liczne akcje:
zbiórkę makulatury,
żołędzi, butelek, sło−
ików, darów dla dzie−
ci przebywających
w szpitalu powiato−
wym na leczeniu.

28marca1972
nadano Szkole nr 1
 imię  generała Ka−
rola Świerczewskiego. Jak doniosła „Ga−
zeta Krakowska”, „aktu nadawania imie−
nia bohatera dokonał inspektor szkolny
Władysław Bodziony, a odsłonięcia tablicy
pamiątkowej wmurowanej w budynek
szkoły I sekretarz KP PZPR – Ludwik
Nędza. W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele organizacji społeczno−
politycznych, młodzieżowych i brzeskich
zakładów pracy”. 14 października 1989
roku, na wniosek przedstawiciela Rady
Rodziców, pana Matrasa oraz gremium
Rady, anulowano decyzję z 1972 roku.
Poprzez kolejne lata w organizacji brze−
skiej „Jedynki” zachodziły zmiany, poja−
wiały się liczne przedsięwzięcia, mające
na celu rozwój wychowawczy oraz nauko−
wy dzieci i młodzieży. Na posiedzenieniu
Rady Pedagogicznej w dniu 29 maja
2001 r. dyr. Zespołu Szkół w Brzesku,
Franciszek Brzyk, poinformował, że
w związku z uchwałą Rady Miejskiej

w Brzesku z dnia 7 marca 2001 r., doty−
czącego utworzenia Zespołu Szkół w Brze−
sku, w dniu 1 kwietnia 2001 r. utworzo−
no Zespół Szkół w Brzesku przy ulicy
Głowackiego 57 poprzez połączenie wy−
gasającej Publicznej Szkoły Podstawowej
nr1 i Publicznego Gimnazjum nr 1.
W czerwcu bieżącego roku Szkoła Pod−
stawowa nr1, najstarsza tego typu pla−
cówka w Brzesku, zakończy swą długo−
letnią działalność. Pozostaną po niej
wspomnienia, sięgające odległych czasów
naszych ojców, dziadków...

MAŁGORZATA RUDNIK

Kukla Maria
Kunert Władysław
Kwaśniak Dorota
Latacz Zofia
Lech Bożena
Legutko Bogusław
Lewandowski Adam
Licak Katarzyna
Licak Kazimiera
Ligęza Zofia
Lis Tadeusz
Lupa Zofia
Luszowska Kazimiera
Łakoma Kyrstyna
Łucka Bronisława
Machaczek Jan ks.
Machnicki Augustyn
Madej Mariusz
Maj Barbara
Majewski Józef
Maksylewicz Krzysztof
Małysa Anna
Mastalski Franciszek
Matlęga Małgorzata
Mazurkiewicz Leon
Mika Józef
Mila Halina

Mila Józef
Mokrzycka Adela
Monica Wojciech
Morawska Helena
Mordarska Helena
Mularz Stanisław
Multan Elżbieta
Myślińska Olga
Mytkowicz Maria
Niżyński Stanisław
Nowak Ludwik
Nowak Maria
Nowak Urszula
Ogiela Antonina
Okońska Zofia
Orlewicz Kazimierz
Osika Wiktoria
Ożegalska Aleksandra
Palej Zygmunt
Pałka Andrzej
Panowska Janina
Papee Maria
Patelska Zofia
Patolski Ignacy
Pawlik Józef
Pawlina Maria
Pękala Jan ks.

Piątkowski Józef
Piątkowski Karol
Piekarz Marian
Pieronek
Pilch Franciszek
Pleśnar Maria
Płachta Stefan
Płachta Tadeusz
Podolańska Mieczysława
Podolański Stefan
Potocka Wanda
Prus Maria
Przepiórka Jacek
Ptak Bożena
Pytka Małgorzata
Rajska Józefa
Rogoziński Jerzy
Rojek Maria
Rozmus Irena
Rutkowski Karol
Sawkiewicz Maria
Siekierski Franciszek
Sitko Ludwik
Skokoń Mirosława
Skórnóg Iwona
Skórnóg Janusz
Skórnóg Jerzy

Skórnóg Stanisława
Soboń Danuta
Sojówna Apolonia
Sołtys Helena
Sproski Kazimierz
Stal Józef ks.
Staniec Teresa
Stec Maria
Stopka Leokadia
Strużyńska Maria
Strzelska Sabina
Sukiennik Krystyna
Surowiecka Barbara
Surowiecka Maria
Sury Józefa
Szczepka Henryk
Szewczyk Józef
Szkodny Teresa
Szosta−Brzezińska Anna
Szumiński Stefan
Śledź Maria
Śliż Ludwik
Śmiałek Małgorzata
Toboła Edyta
Toboła Urszula
Tora Józef
Tota Maria

Trętko Maria
Tymków Halina
Wawrykiewicz Maria
Wawrykiewicz Stanisława
Węgrzyn Józef
Widanka Bożena
Wieczorek Paweł ks.
Wilczyńska Stanisława
Wiszniewski Tadeusz ks.
Wiśniowska Zenona
Władyka Zygmunt
Włosek Danuta
Woda Maria
Wojnowicz Ryszard
Woszczyna Wiesław
Wójcik Grażyna
Wójcik Józefa
Wójcik Maria
Wraubek Helena
Wydro Tadeusz
Zabder Józef
Zalasińska Alicja
Zamojska Jadwiga
Zydroń−Mleczko Wanda
Żurek−Opiła Magdalena

Opr. Małgorzata Pytka

SPROSTOWANIE. W poprzednim nume−
rze w spisie dyrektorów Szkoły Podstawo−
wej nr 1 w Brzesku podaliśmy błędnie imię
Dyrektora w latach 1987−96. Był nim nie
Jerzy, lecz Janusz Skórnóg. Przepraszamy!

Grono pedagogiczne – lata 50.
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Obecnie można uzyskać bezzwrotne
środki na współfinansowanie gmin−

nych inwestycji, więc dlatego istnieje ten−
dencja do zaciągania kredytów i pożyczek
na pokrycie własnego udziału. Stopień za−
dłużania się gmin jest ustawowo ograni−
czony i wynosi 60 % dochodów. Ustalenie
tego ograniczenia jednakowo dla wszyst−
kich jednostek, niezależnie od kształto−
wania się poziomu dochodów, w porów−
naniu z wydatkami bieżącymi, jest
znaczącym uproszczeniem. Potwierdza−
ją to samorządowcy, jak również publicy−
ści. Wydaje się, że podstawowym kryte−
rium jest posiadanie przez gminę
środków, które pozostają w budżecie po
zaplanowaniu wydatków bieżących. Mó−
wiąc inaczej – dochody powinny być wy−
ższe, niż wydatki bieżące. Jest rzeczą
oczywistą, że tylko z tej nadwyżki moż−
na spłacać odsetki i raty od zaciągnię−
tych zobowiązań oraz finansować inwe−
stycje.
W Piśmie Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” z dn. 30.04.2003 r., w arty−
kule pt. „Nadwyżka operacyjna”, Bogdan
Mościcki pisze, że: „W programie umac−
niania zdolności kredytowej samorządów,
zaproponowanym przez Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, szczególną rolę od−
grywa kontrolowanie nadwyżki operacyj−
nej. Nie przywiązuje się natomiast wagi
do ustawowego limitu zadłużenia... Stąd
wniosek, że samorządy, które nie generu−
ją nadwyżki, nie mają, zdolności kredy−
towej. Nie mogą więc się zadłużać, choć
mogą mieć niewykorzystane limity za−
dłużenia”.
Niektóre gminy, kierując się tylko usta−
wowym ograniczeniem zadłużenia, mimo
braku nadwyżki operacyjnej, w dalszym
ciągu zadłużają się, narażając się na za−
paść finansową.

Obserwując budżety samorządów
w ostatnich latach, można zauwa−

żyć stopniowe zbliżanie się poziomu wy−
datków bieżących do dochodów. Można
przypuszczać, że zjawisko to ma zwią−
zek z nakładaniem na gminy coraz to no−
wych obowiązków, bez zapewnienia od−
powiednich środków, jak również
z pewnymi charakterystycznymi cechami,

Kredytowa
pułapka

jakimi odznaczają się wydatki bieżące.
Przykładowo wymienić tu można corocz−
ną ich powtarzalność. Jeśli pewna pozy−
cja pojawi się w budżecie danego roku,
to jest wielce prawdopodobne, że będzie
występować w następnych latach. Dlate−
go trzeba z wielką ostrożnością podcho−
dzić do wprowadzania choćby niewielkich
pozycji tych kosztów. Każda nowo zain−
stalowana lampa uliczna czy nowe sta−
nowisko pracy to pozycje kosztowe, które
muszą powtarzać się w kolejnych latach.
Realizowane inwestycje z reguły powodu−
ją powstanie kosztów eksploatacyjnych.
Dla przykładu, wybudowanie nowej prze−
stronnej szkoły, basenu czy hali sporto−
wej skutkują koniecznością zapewnienia
środków na ich utrzymanie. Można
stwierdzić, że poprawa warunków życia
w gminie związana jest z koniecznością
zwiększania wydatków bieżących, nato−
miast ich zmniejszanie w poszczególnych
pozycjach jest możliwe, ale trudne i kosz−
towne, a praktycznie należy raczej mó−
wić o ograniczeniu tempa wzrostu ich
sumarycznej wielkości.

Ważną rolę odgrywają tutaj inwesty−
cje energooszczędne, jak również sa−

mofinansujące się w czasie eksploatacji.
Należą do nich m.in. modernizacje ko−
tłowni i ocieplanie budynków, budowa wo−
dociągów i kanalizacji. Zaplanowany
w projekcie budżetu Gminy Brzesko mon−
taż kolektorów słonecznych do ogrzewa−
nia wody na krytej pływalni jest typo−
wym przykładem inwestycji, mającej na
celu obniżenie kosztów eksploatacji. Rów−
nież stwierdzona przez naukowców moż−
liwość wykorzystania wód geotermalnych
na terenie naszej gminy, daje w przyszło−
ści możliwość obniżenia kosztów ogrze−
wania dla instytucji i gospodarstw domo−
wych, jednakże pod warunkiem
wykonania znacznych inwestycji.
Nasuwa się zatem wniosek, że oprócz
racjonalizacji wydatków bieżących, nale−
ży wiele wysiłków poświęcić na wspiera−
nie wszystkiego, co wpływa na wzrost
dochodów budżetu gminy obecnie i w przy−
szłości. Przede wszystkim chodzi tu o go−
spodarczy rozwój, o tworzenie nowych
miejsc pracy. Wspieranie rozwoju przed−

siębiorczości jest obecnie chyba najważ−
niejszym zadaniem dla samorządów, jak
również dla państwa. Ważnym czynni−
kiem rozwoju są, jak wiadomo, inwesty−
cje, szczególnie te, które sprzyjają rozwo−
jowi gospodarczemu. Są to więc takie
przedsięwzięcia, które mają wpływ na
poprawę dostępności komunikacyjnej,
uzbrojenie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe i przemysłowe. Jednak
najważniejszym czynnikiem rozwoju,
w dalszej perspektywie, jest dobrze wy−
chowane i wykształcone młode pokolenie.
Trzeba podkreślić, że w tej dziedzinie,
w zakresie stanu bazy i poziomu wy−
kształcenia kadry, w ostatnich latach
zaznaczył się ogromny postęp, zarówno
w Gminie Brzesko, jak również w po−
wiecie.

Z powyższych uwag wyłania się wnio−
 sek, że niewątpliwie konieczny

wzrost poziomu życia społeczeństwa,
szczególnie w zakresie spraw, które leżą
w kompetencji samorządu, musi nastę−
pować proporcjonalnie do możliwości fi−
nansowych i zdolności kredytowej gminy.
Jest rzeczą normalną oczekiwanie przez
ludzi znaczących zmian na lepsze, ale nie
jest możliwe, aby takie oczekiwania zre−
alizować w krótkim czasie.

Roman Olchawa
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Brzeska Oficyna

WSPOMNIENIE, RECENZJA

13 marca br. mija
pierwsza rocznica
śmierci Janusza
Skórnóga – pedagoga,
artysty malarza, spo−
łecznika i wieloletnie−
go dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1
w naszym mieście.
Z tej okazji w brze−
skim Miejskim Ośrodku Kultury
otwarto wystawę pośmiertną jego
prac, na której zaprezentowano
obrazy, rysunki, rzeźby i korzenio−
plastykę.

Urodził się 9 maja 1948 roku w Brzesku, w ro−
dzinie inteligencji pracującej. Po ukończeniu
Szkoły Podstawowej nr 1, uczył się w latach
1962−1967 w Państwowym Technikum
Sztuk Plastycznych w Tarnowie, m.in. pod
kierunkiem znanych plastyków: Józefa
Szuszkiewicza i Wiesława Röhrenschefa. Po
uzyskaniu dyplomu technika−plastyka
kształcił się dalej w latach 1968−1970 na kie−
runku zajęcia praktyczno−techniczne z wy−
chowaniem plastycznym w II Studium Na−
uczycielskim w Krakowie, gdzie pełnił również
funkcję asystenta w pracowni plastycznej.
W 1972 roku ukończył ponadto w Warsza−
wie kurs pedagogiczny dla nauczycieli wy−
chowania plastycznego. W latach 1978−1983
uzupełniał wykształcenie, studiując na Wy−
dziale Pedagogiczno−Artystycznym w cie−
szyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego w Ka−
towicach. Był uczniem m.in. doc. Norberta
Witka, Jerzego Ziombera (malarstwo), Bog−
dana Cygana (rzeźba), Lecha Kołodziejczy−
ka i Jadwigi Smykowskiej (grafika) oraz doc.
Włodzimierza Goriszowskiego (dyplom). Ja−
nusz Skórnóg związany był z rodzinnym mia−
stem pracą pedagogiczną i społeczną.
Pracę zawodową rozpoczął w 1970 roku w Li−
ceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Ko−

Artystyczna
dusza Pedagoga

pernika w Brzesku, gdzie do 1976 roku uczył
wychowania plastycznego i zajęć praktycz−
no−technicznych. Równolegle uczył reklamy
i rysunku zawodowego w Zespole Szkół Eko−
nomicznych w Brzesku. Następnie uczył wy−
chowania plastycznego w Szkole Podstawo−
wej w Jadownikach, w latach 1982−1987
w Szkole Podstawowej nr 3, w latach 1987−
2002 w Szkole Podstawowej nr 1 (w latach
1987−1996 był jej dyrektorem) oraz w latach
2000−2002 w Publicznym Gimnazjum nr 2
w Brzesku.
Od 1982 roku pełnił również funkcję nauczy−
ciela−metodyka wychowania plastycznego
w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Tar−
nowie oraz wykładał w tamtejszym Studium
Nauczycielskim, kształcąc kadry młodych
pedagogów. W tym czasie uczestniczył w wie−
lu konkursach i wystawach organizowanych
przez Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Krakowie, później w Tarnowie, uzyskując
wiele nagród i wyróżnień. Pełnił też różno−
rodne funkcje społeczne: był m.in. organiza−
torem i przewodniczącym jury konkursów
plastycznych w województwie tarnowskim.
Będąc dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1,
dbał o wszechstronny rozwój tej placówki.
Zorganizował liczne pracownie przedmioto−
we, zmodernizował bibliotekę szkolną, kuch−
nię, jadalnię, pokój nauczycielski, kosztem
niewykorzystanych korytarzy powiększył
szkołę o kilka sal lekcyjnych, wyremontował
kotłownię i założył nowe centralne ogrzewa−
nie, przeprowadził remont strychu i zmienił

pokrycie dachowe szkoły. Ponadto odwodnił,
odgromił i zradiofonizował budynek, udostęp−
nił salę dla zajęć Kuratorskiego Ośrodka Pra−
cy oraz zorganizował klasy specjalne dla dzie−
ci specjalnej troski.
Przez cały czas pracował z młodzieżą uzdol−
nioną muzycznie: założył zespół muzyczny
„Aster” oraz dbał o rozwój zespołu „Mali Po−
rębianie”.
Również pod jego kierunkiem nauczyciele
zdobywali kolejne stopnie edukacji zawodo−
wej. Lubił muzykę, śpiew i taniec: w młodo−
ści grał na instrumentach muzycznych wraz
z Janem Hnatowiczem i Andrzejem Żurkiem,
późniejszymi członkami grupy „Pod Budą”.
Janusz Skórnóg zmarł nagle 13 marca 2003
roku w Krakowie i pochowany został na
Cmentarzu Komunalnym w Brzesku.
Artysta zajmował się malarstwem, rzeźbą,
grafiką, rysunkiem, metaloplastyką i korze−
nioplastyką. Malował głównie pejzaże, mar−
twe natury, akty, ikony ruskie i bizantyjskie,
wykonywał maski i rzeźby figuralne oraz
collages.
Wielokrotnie brał udział w wystawach indy−
widualnych i zbiorowych, głównie w Brzesku,
Bochni, Tarnowie i Nowym Wiśniczu. Od
1991 roku był członkiem Polskiego Stowa−
rzyszenia Edukacji Plastycznej z siedzibą
w Warszawie.
Prezentowana w MOK wystawa czynna jest
do końca marca w godzinach od 9.00 – 19.00.

JERZY WYCZESANY

Na rynku księgarskim ukazała się
dawno oczekiwana praca pt. „Histo−
ryczno−artystyczny przewodnik po
Brzesku i okolicy”, wydana przez
MOK z subwencji Urzędu Miejskiego,
a wydrukowana przez Brzeską Oficy−
nę Wydawniczą. Jej autorem jest tar−
nowski historyk sztuki dr Andrzej B.
Krupiński, były wojewódzki konser−
wator zabytków w Tarnowie i Nowym
Sączu, od lat związany m.in. z Brzeskim
Magazynem Informacyjnym.
W pracy tej autor, z charakterystyczną dla
siebie swadą, przedstawia historię Brze−
ska oraz najważniejsze jego zabytki: go−
tycki Kościół pw. św. Jakuba, barokową
figurę św. Floriana, Rynek, neogotycki
Ratusz, Cmentarz Parafialny i żydowski
tzw. „Kirkut”, XIX−wieczny Browar Oko−

cimski i jego otoczenie, neobarokowy pa−
łac Goetzów Okocimskich, autorstwa wie−
deńskiego atelier Fellner i Helmer i pół−
nocną dzielnicę miasta Słotwinę.
Wraz z autorem odbywamy również wę−
drówkę po najbliższej okolicy Brzeska
(gminie). Poznajemy historię i zabytki
Okocimia (neogotycki Kościół św. Trójcy,
projektu Maksa Schwedy, szkołę projek−
tu znanego architekta Teodora Talowskie−
go), Jasienia (gotycki kościół parafialny),
Pomianowej, Poręby Spytkowskiej (XVI−
wieczny kościół parafialny i drewnianą
dzwonnicę), Mokrzysk (zabytkową drew−
nianą zabudowę wiejską), Bucza (kościół

parafialny autorstwa Adolfa Szyszko−
Bohusza), Sterkowca, Jadownik (neogo−
tycki kościół parafialny, projektu Jana
Sasa−Zubrzyckiego, wiślański gród na
Bocheńcu z XVI−wiecznym Kościołem św.
Anny), Szczepanowa (gotycki Kościół św.
Marii Magdaleny fundacji Jana Długo−
sza, rozbudowany przez Jana Sas−Zu−
brzyckiego, klasycystyczny kościół św.
Stanisława i XIX−wieczną Kaplicę św.
Stanisława) oraz Wokowic (XIX−wieczny
dwór).
Książka ilustrowana jest rysunkami au−
tora oraz archiwalnymi i współczesnymi
fotografiami czarno−białymi i barwnymi.
Wspomniana publikacja powinna znaleźć
się na półce każdego miłośnika naszego
miasta. Można ją nabyć w MOK−u
i w brzeskich księgarniach.          (W)

Przewodnik
historyczno−artystyczny
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Trochę z audi, trochę z malucha
Od 2001 roku rozpoczął się, trwający
półtora roku, „totalny remont”. Po kil−
ku tygodniach pracy blacharza i sa−
mego właściciela powstał gustowny...
kabriolet. Należało jeszcze uszyć dach
u tapicera i dokonać ostatecznych
przeróbek, którymi Piotr zajął się sa−
modzielnie. Do tych końcowych zabie−
gów należały: wykończenie blacharki
i szpachlowanie. Ważne okazały się
szczegóły – tylne fotele pochodzą z au−
di 80, przednie zaś – z „malucha”. Sa−
mochodzik otrzymał także, wykona−
ne z przezroczystej folii, błękitne
„oczka” na przednich światłach. La−
kiernik nadał mu kolor nasyconej,
jasnej zieleni. Malowanie nie ominę−
ło też, ukrytego pod maską, silnika –
mieni się wszystkimi kolorami tęczy.
Obecnie „garbiego” można spotkać
w Brzesku i okolicach, jednak tylko
wiosną, latem i jesienią. Zima to czas

Brzeski garbusiarz

istoria pewnego przypadku. Tak najkrócej można nazwać dzieje pasji Piotra
Pukala. Marzył mu się motor, jednak posiadał prawo jazdy kategorii B.
Jadąc przez Wojnicz, zobaczył z drogi starego, żółtego volkswagena
„garbusa”. Decyzję zakupu podjął spontanicznie. Szybko okazało się, że
wóz ukrywa niespodzianki. Cały nadawał się do remontu. Naprawy silnika
dokonano u mechanika. Zewnętrzny „lifting”, tzn. felgi i malowanie
Piotrek wziął na siebie. Tak przygotowanym samochodem jeździł przez
rok. Drugi etap przemian, jakie „garbi” przechodził, obejmował poprawę
blacharki i malowanie w żółto−zielone kleksy...

H

na poprawianie szczegółów. W pla−
nach Piotrka znajdują się jeszcze
nowe progi, zderzaki, wymiana sprzę−
gła i przednich foteli oraz dorobienie...
powłóczystych rzęs do błękitnych oczu
garbusa.

120 na godzinę
Po trzykrotnych przeróbkach pojazd
osiąga maksymalną prędkość 120
km/h. Właściciel uczestniczy w oko−
licznych zlotach „garbusiarzy”. Takie
spotkania odbywają się w całej Pol−
sce od marca do przełomu paździer−
nika i listopada. Trwają trzy dni – od
piątku do niedzieli. Drugi dzień po−
święcany jest z reguły na paradę uli−
cami miasta w eskorcie policji oraz
na konkursy zręcznościowe jazdy gar−
busem i koncerty. Zaś trzeci – to ofi−
cjałki, podczas których wręczane są
nagrody za miejsca osiągnięte w kon−
kursach. Współzawodnictwo polega

m.in. na: zbieraniu butelek na czas,
przy jednoczesnym prowadzeniu
wozu, jeździe z zawiązanymi oczami
z pilotem lub na wykonaniu slalomu
między przeszkodami. W tej ostatniej
konkurencji Piotr może poszczycić się
zdobyciem drugiej lokaty.
Kim są „garbusiarze”? To informaty−
cy, mechanicy, fryzjerzy, studenci,
uczniowie. Rozmaitość grupy podkre−
śla różnorodność wiekowa – jak oce−
nia Piotrek – od 18 lat wzwyż. W oko−
licach Brzeska takich fascynatów jest
kilkunastu. – To więksi zapaleńcy niż
ja – mówi mój rozmówca.
Ich pojazdy to klasyczne garbusy, co
oznacza, że właściciele nie dokonali
zmian w ich wyglądzie i jeżdżą nimi
na codzień. W skali całego kraju ich
liczba może sięgać kilku tysięcy. Zrze−
szają się w rozmaitych organizacjach.
Jednak zagadnięty o to Piotrek, od−
powiada krótko: – Nie, jestem indy−
widualistą!

A teraz stary amerykaniec
Jego praca nie łączy się z hobby. Sta−
nowi – jak mówi – wspomaganie fi−
nansowe. Choć fakt, iż właściciel nie−
zwykłego volkswagena uwielbia
podróże, nie dziwi w zestawieniu z wy−
braną przez niego uczelnią – Wyższą
Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej
Beskidzkiej.

Niecodzienny wygląd „garbiego” bu−
dzi rozmaite reakcje. – Ojciec nama−
wia, żebym go sprzedał – mówi Piotr.
Z uwagi na ilość spalanej benzyny,
samochód jest nieekonomiczny. –
Mama, jak to mama, woli przemil−
czeć ten temat.
Młodszemu rodzeństwu samochód
bardzo się podoba. Także przyjaciele
reagują pozytywnie: – Znajomi uwiel−
biają podróże garbusem. Reakcje
przechodniów Piotrek nazywa zdzi−
wieniem totalnym lub zachwytem.
A w zanadrzu chowa kolejną niespo−
dziankę, marzy mu się stary „amery−
kaniec” – mustang lub chevrolet.

IWONA DOJKA
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Karnawał w kinie
„Karnawałowe rytmy” to nazwa impre−
zy, zorganizowanej 15 lutego przez Miej−
ski Ośrodek Kultury w kinie „Bałtyk”.
Koncert rozpoczęła orkiestra dęta, a na−
stępnie zaprezentowały się dzieci i mło−
dzież z zespołów baletowych, teatralnych
i tanecznych działających przy MOK i
w Szkole Podstawowej nr 3 oraz brzeskie
cheerleaderki i soliści. Myślą przewodnią
przedstawienia było poszukiwanie szczę−
ścia. Nie zabrakło też bajkowych piose−
nek i wierszy. Imprezę zakończyło trio
w składzie: Iwona Mikołajek, Teresa
Szydłowska i Kinga Latosińska. Jak
przystało na karnawał, na koncert złoży−
ły się style różnorodne – od tańca disco
po klasyczny balet, od wierszy Brzechwy
po piosenki o miłości.

Impreza odpowiedziała na zapotrzebo−
wanie brzeszczan, o czym świadczyła peł−
na sala. Sam koncert zaś to doskonała
okazja dla śpiewających i tańczących
dzieci, by mogły zaprezentować swoje
talenty. ID

Spotkanie z reporterem
19 lutego piwnice brzeskiego MOK−u gościły
Stanisława Kaszyńskiego (na zdjęciu z
dyr. brzeskiej biblioteki Marią Marek). Zwią−
zany z Krakowem i Kujawami dziennikarz opu−
blikował kilka książek, m.in.: „W barwach Po−
goni”, „Gopło nad Sekwaną”, „Z Mogilna do
Paryża”, „Raj”, a ostatnio zbiór reportaży
„Z  Polski i ze świata”. Gość opowiedział o swo−
jej pracy reportera. Szczególnie dużo czasu po−
święcił pobytowi w Ameryce Południowej.
Z Brzeskiem łączy go współpraca z BIM−em.
Wieczór poprzedziło spotkanie z młodzieżą.
Na kolejne spotkanie w Brzeskiej Piwnicy, któ−
re odbędzie się w marcu, zaproszono dr Mar−
ka Karwalę – znawcę poezji ks. Jana Twar−
dowskiego. (d)

Wieczór przy samowarze
XIX−wieczne romanse rosyjskie i cygań−
skie zabrzmiały w czasie koncertu „Wie−
czór przy samowarze”, który odbył się 24
lutego w sali koncertowej MOK−u. Orga−
nizacją strony muzycznej zajął się Hen−
ryk Błażej. Na występ zaprosił lwow−
skich artystów: Bogdana Kosopuda
(baryton), Helenę Władysławowską
(fortepian) i Ludmiłę Komar (wioloncze−
la). Goście zagrali utwory m.in: Borysa
Szeremietiewa, Michała Glinki i Sergiu−
sza Rachmaninowa. Imprezę zakończyły
polskie piosenki w wykonaniu trio
w składzie: Iwona Mikołajek, Kinga
Latosińska i Teresa Szydłowska.    (id)

Walentynki w Porębie
W Publicznej Szkole Podstawowej w Po−
rębie Spytkowskiej nauczyciele zorgani−
zowali zabawę walentynkową, podczas
której bawili się świetnie nie tylko ucznio−
wie, ale także ich rodzice. Tak udanej
imprezy – jak podkreślali wszyscy – jesz−
cze nie było…

Spotkanie rozpoczął występ artystyczny
uczniów z klas III b i I b, przygotowany
pod nadzorem nauczycielek – Grażyny
Legutko i Agnieszki Ogar. A potem na−
stąpił szereg konkursów i pomysłowych
zabaw, w których brali udział rodzice
i dzieci. Dla najlepszych były nagrody, a na
zakończenie wszyscy znakomicie bawili
się na dyskotece.
IP

W brzeskim MOK−u podsumowano wy−
niki Przeglądu Plastycznego Twórczości
Dziecięcej na temat „Radość bycia razem”,
który zorganizowało Samorządowe Cen−
trum Edukacji w Tarnowie. Na zdjęciu
moment wręczenia podziękowań opieku−
nom grup przedszkolnych i szkolnych,
które wzięły udział w Przeglądzie.

Satyra na leniwego ucznia

Wyległo z łoża hoże dziewczę.
Przyodziać się nawet nie chce.
Siedzi smutna, nadąsana,
Rozkojarzona od rana.

Matuś chodzi na paluszkach:
„Niech poleży se dziewuszka,
Bo ta szkoła tak ją męczy,
Gdy pomyśli, to się dręczy.”

Pora do szkoły.
Już ma wychodzić,
Lecz zabaczyła lekcji odrobić.
Cóż, będzie dwója,
No i nie będzie forsy od wuja.

Na lekcjach – sennie.
Profesor się trudzi.
Dziewczę, ziewając,
Bardzo się nudzi.

Nagle wyrwana do odpowiedzi
Zrywa się chyżo,
Buzię otwiera…
Lecz w głowie pustka.
Stopnia przybyło.

Dzwonek zadzwonił!
Koniec znęcania.
Trzeba pójść w plener,
By złapać wenę.
Dla odetchnienia.
Dziewczę migreny się nabawiło.
Nie iść do szkoły jest bardzo miło.

Marcin Gnela
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 2 w Brzesku)

Fot. I. Polczyk

Na „dzień wagarowicza”



32

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNY marzec  2004SPORT

O zorganizowanej z wielkim rozmachem szachowej im−
prezie w Mokrzyskach, dla upamiętnienia zmarłego
w ub. roku Stanisława Migdała, pisaliśmy w poprzed−
nim wydaniu BIM−u. Dzisiejszy fotoreportaż uzupeł−
niamy wynikami i listą sponsorów.

Sponsorzy:
Burmistrz Brzeska, Radni Rady Miejskiej, Browar Carlsberg Okocim, Miejsko−Gminny Za−
rząd LZS, Restauracja i Hotel „August”, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Cech Rzemieślników
Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Firma Macland, Janusz Filip, Janusz Niemiec, senator
RP Mieczysław Mietła, PSS „Społem” Brzesko.

WYNIKI

1. Leszek Dubas – 8
2−3. Jerzy Markiewicz – 7.5
Bogusław Sygulski – 7.5
4−5. Tomasz Caba – 7
Piotr Widła – 7
6−8. Michał Dulat – 6.5
Karol Marzec – 6.5
Krzysztof Sowiński – 6.5
9−15. Jacek Tyrka – 6
Paweł Sygulski – 6
Wacław Sycz – 6
Dawid Dworak – 6
Marcin Tyrka – 6
Henryk Szeląg – 6
Mateusz Markiewicz – 6
16−23. Grzegorz Widła – 5.5
Jan Jurek – 5.5
Sylwia Biernat – 5.5
Janusz Ryguła – 5.5
Mirosław Maj – 5.5
Władysław Cierpich – 5.5
Bogumił Stanek – 5.5
Józef Szeląg – 5.5
24−35. Damian Wcisło −5
Mariusz Kilian – 5
Ryszard Jękot – 5
Mateusz Gawełczyk – 5
Mieczysław Caba – 5
Adrian Wcisło – 5
Grzegorz Gomularz – 5
Tadeusz Płonka – 5
Artur Dworak – 5
Kacper Nosal – 5
Leszek Dworak – 5
Andrzej Papuga – 5

W turnieju uczestniczyło 80 szachistów.
Nad sprawnym przeprowadzeniem zawo−
dów czuwał Wiesław Kasperek.

I Memoriał Szachowy im. Stanisława Migdała
Morzyska – 31 stycznia 2004

1. Pan Michał Dulat przyjechał
z Krakowa, by zagrać z... wnuczką.
2. Sylwia Biernat − najlepsza wśród
dziewcząt. Obok Józefa Migdał.
3. Sensacyjny triumfator turnieju −
Leszek Dubas przyjmuje gratulacje
od burmistrza Jana Musiała.
4. Szachy to gra dla myślących.
5. Najlepszy z grona najmłodszych
uczestników I Memoriału.

1.

2.

3.

4.
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Brzeskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „Sokół” zorganizo−
wało I Memoriał Tadeusza Serwatki
w tenisie stołowym.
Tadeusz Serwatka urodził się w 1931 r.
Był aktywnym sportowcem i działaczem.
Działał w Powiatowym Komitecie Kultu−
ry Fizycznej oraz w spółdzielczości gmin−
nej. Występował w barwach Okocimskie−
go w rozgrywkach tenisa stołowego oraz
sam organizował turnieje. Interesował się
również piłką nożną, przez wiele lat był
bramkarzem piłkarskiej drużyny OKS−
u, współtworzył drużynę PZGS. Tadeusz
Serwatka zmarł w 2003 r., w wieku 72 lat.

Siatkarki walczą o III ligę
Siatkarki MKS Gryf Brzesko, biorące udział
w rozgrywkach IV ligi małopolskiej, zajęły
w rywalizacji grupowej drugie miejsce, za
drużyną Dalinu Myślenice. Jest to przepust−
ka do walki o III ligę w finale wojewódzkim,
który rozgrywany będzie do 13 marca.
Warto zaznaczyć, że sukces ten został osią−
gnięty przez drużynę istniejącą zaledwie
od niespełna roku. W składzie zespołu, pro−
wadzonego przez grającą trenerkę Magda−
lenę Kostecką, znajdują się bardzo mło−
de zawodniczki, w zdecydowanej większości
są one uczennicami brzeskich szkół. Kadrę
drużyny tworzą: Magdalena Kostecka (ka−
pitan zespołu), Magda Bednarczyk, Pau−
lina Kurek, Elżbieta Kukułka, Anna
Trytko, Ewa Trytko, Marta Kicka, Mar−
ta Śnioszek, Weronika Jakubowska,
Magdalena Mądry, Barbara Grzesik.
Najbliższe mecze (4 i 6.03) drużyna roze−
gra w sali sportowej SP nr 2 w Brzesku.

Pamięci Tadeusza Serwatki

W turnieju wzięło udział 26 zawodników.
W grupie młodszych na pierwszym miej−
scu uplasował się Krzysztof Kociołek, wy−
przedzając Stanisława Leśniaka i Jerze−
go Wojkowskiego. Natomiast w grupie
seniorów (powyżej 55 lat) zwyciężył Feliks
Duda, wyprzedzając Tadeusza Lechowi−
cza oraz Zbigniewa Kowalczyka.
Wśród honorowych gości była rodzina Ta−
deusza Serwatki, grono jego przyjaciół
i działaczy sportowych, m.in: Szymon
Polek, prezes honorowy OKS−u Michał
Mikuliński, dyrektor KBS o/Szczurowa
Stanisław Stoliński oraz prezes TKKF
„Sokół” Adam Malaga.

Jubileusz Sokoła
Na 13 marca zaplanowano w Brzesku
obchody jubileuszu 40−lecia istnienia To−
warzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
„Sokół” połączone z rocznicą 20−lecia sek−
cji kręglarskiej.
O godzinie 12 rozegrane zostaną zawody
o Mistrzostwo Polski drużyn zawodowych
z udziałem KS Start Gostyń, KS Pilica
Tomaszów Mazowiecki, Polonii Łaziska
Górne i brzeskiego „Sokoła”. Tuż potem
odbędzie się turniej VIP−ów. Swój udział
w obchodach jubileuszu zapowiedział też
prezes Polskiego Związku Kręglarskiego,
który zamierza odznaczyć najbardziej
zasłużonych działaczy TKKF−u.

Pech siatkarzy
Uczestniczący w play off siatkarze
Okocimskiego odpadli z dalszych gier
po emocjonującej walce z Bzurą
Ozorków. Wygrana przedłużała szan−
se zespołu trenera Józefa Gawendy
na awans do I ligi.
Nasz zespół stoczył jednak w pięciu me−
czach zaciętą walkę, przegrywając ostat−
nie, decydujące spotkanie w Ozorkowie
dopiero w tie−braeku. Po wygraniu dwóch
pierwszych partii, w trzecim secie − przy
stanie 22:22 − kontuzji stawu skokowego
doznał atakujący OKS−u Mateusz  Śru−
towski. Był to przełomowy moment tego
spotkania. Seta tego nasi siatkarze prze−
grali do 22, podobnie jak następne dwie
partie.
13 marca w meczu o 3. miejsce nasza
drużyna zmierzy się z w Brzesku z siat−
karzami WTS Warka.

I runda play off
* Bzura − OKS 3:1 (19, −23, 19, 21)
* Bzura − OKS 2:3 (19, −13, −21, 17, −13)
* OKS − Bzura 3:1 (22, 23, −18, 23)
* OKS − Bzura 2:3 (−20, 16, 24, −22, −11)
* Bzura − OKS 3:2 (−24, −24, 22, 22, 13).

Redaguje MAREK KOTFIS

Szkolny ping−pong
W rozegranych w Jadownikach międzysz−
kolnych zawodach w tenisie stołowym
triumfowały reprezentacje Szkoły Podsta−
wowej w Buczu oraz Publicznego Gimna−
zjum nr 2 w Brzesku.
Wyniki – szkoły podstawowe, dziewczęta:
1. SP Bucze (Anna Kania, Anna Lachor,
opiekun: Marta Matys)
2. SP Szczepanów (Urszula Mamica, Moni−
ka Mamica, opiekun: Rafał Kot)
3. SP nr 2 Jadowniki (Małgorzata Gnutek,
Roksana Legutko, opiekun: Jan Chrabąszcz)
Chłopcy:
1. SP Bucze (Filip Kania, Kacper Kania,
opiekun: Marta Matys)
2. SP nr1 Jadowniki (Jakub Cebula, Ma−
ciej Nowacki, opiekun: Rafał Madej)
3. SP Poręba Spytkowska (Mateusz Borowiec,
Mariusz Zych, opiekun Wiesław Woszczyna)
Gimnazja – dziewczęta:
1. PG nr 2 Brzesko (Joanna Kasperczyk,
Marta Pajor, Pluszczyńska, Góra)
2. PG Jadowniki (Żaneta Legutko, Pauli−
na Tadel, Magda Stanczykiewicz)
3. PG nr1 Brzesko (Monika Gurgul, Mi−
rella Drużkowska, Fortunata Kramer)
Chłopcy:
1. PG nr 2 Brzesko (Marian Żytniewski,
Adam Gawlik)
2. PG Jadowniki (Piotr Reczek, Kamil
Jankowski)
3. PG nr1 Brzesko (Łukasz Płachta,
Dominik Wijas)

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i gości Memoriału Tadeusza Serwatki (na zdjęciu
w prawym dolnym rogu). Drugi od lewej 67−letni Feliks Duda – zwycięzca w grupie
„starszych”, obok Krzysztof Kociołek – najlepszy w rywalizacji pingpongistów do lat 55.
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OGŁOSZENIE o WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Gmina Brzesko działająca przez
Burmistrza Brzeska, informuje o wyniku postępowania na:”Bieżące utrzymanie urządzeń i sie−
ci kanalizacji opadowej na terenie Miasta Brzeska oraz studni publicznych na terenie Gminy
Brzesko”. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0. Cena
najtańszej oferty wyniosła (z VAT)– 36.150,00 zł.Cena najdroższej oferty wyniosła (z VAT)–
68.000,00 zł.Wybrano ofertę: Zakład Inżynieryjno – Budowlany „HAS – BUD” JasieńCena oferty
– 36.150,00 zł, w tym VAT: – 2.365,00 zł.

OGŁOSZENIE o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Urząd Miejski Brzesko, ul. Głowackiego 51,
ogłasza przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Brzesko (do−
puszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2) Termin realizacji (wymagany) – Zad. 1.
do 30 czerwca 2004 r., Zad. 2. do 30 listopada 2004 r. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena
(koszt) – 100% Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zama−
wiającego, lok.: 108 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami – Jan
Mleczko, Stefan Repetowski, e−mail: komunalne brzesko.pl, tel. (0−14) 68 63 100 wew.144, lok.
108, w godz. 7.30−15.30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 101 /sekretariat/
. Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2004 o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia
25.03.2004 o godzinie 09:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 103 /sala narad/.

OGŁOSZENIE o WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Gmina Brzesko, działająca przez
Burmistrza Brzeska, informuje o wyniku postępowania na: „Wykonywanie usług komunikacji
miejskiej na terenie Gminy Brzesko”. Złożonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez
rozpatrywania 0. Przetarg unieważniono na podstawie Art. 27 b ust. 1 pkt 1 ustawy o Zamówie−
niach Publicznych.

OGŁOSZENIE o WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Gmina Brzesko, działająca przez
Burmistrza Brzeska, informuje o wyniku postępowania na: „Opracownie projektu Budowlano−
Wykonawczego uzbrojenia osiedla Pomianowski Stok”. Złożonych ofert: 2, z czego odrzuco−
no lub zwrócono bez rozpatrywania 0. Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT)– 195.322,00
zł.Cena najdroższej oferty wyniosła (z VAT)−230.580,00 zł.Wybrano ofertę: BIPROKOM S.A., pl.
Na Stawach 1, 30−107 KrakówCena oferty – 195.322,00 zł, w tym VAT – 35.222,00 zł.

SPRZEDAM
Działkę budowlaną 20 ar w Szczepanowie

Tel. (0−12)647−58−27; (0−501)778−719

Co jest grane
w kinie „Bałtyk”
5−7.03, godz. 18.15
8.03, godz. 19.00
9.03, godz. 18.15
CIAŁO          POL/15 l.
Reżyseria: Andrzej Saramonowicz; wy−
stępują: Bronisław Wrocławski, Tomasz
Karolak, Rafał Królikowski.
Komedia opowiadana w czasie rzeczywi−
stym i przeszłym. Znanych (Edyta Olszów−
ka, Emilia Krakowska, Zbigniew Zama−
chowski) bije „na głowę” Rafał Królikowski
w roli... nieboszczyka.

5−7.03, godz. 16.00
8.03, godz. 17.00
9.03, godz. 16.00
GDZIE JEST NEMO          USA/b.o.
Reżyseria: Andrew Stanton, Les Unkrich
Film animowany. Ta rysunkowa „rybia”
opowieść spodoba się zarówno dzieciom,
jak i dorosłym. Ryby w tym filmie mają
całkiem ludzkie problemy. Najpoważniej−
szym z nich jest zaginięcie małego Nemo,
który może stać się ofiarą poławiaczy...
rybek akwariowych.

12−16.03, godz. 18.15
GOOD BYE, LENIN!       Niemcy/15 l.
Reżyseria: Wolfgang Becker; występują:
Daniel Bruehl, Maria Simon, Florian Lukas.
Wzruszająca komedia. Działaczka komu−
nistyczna z dawnej NRD zapada w śpiącz−
kę. Jej przebudzenie następuje po obale−
niu Muru Berlińskiego. Aby oszczędzić
matce szoku nowej rzeczywistości, syn i
jego przyjaciele utrzymują ją w przekona−
niu, że socjalizm ciągle żyje.

23−24.03, godz. 16.00 i 18.15
PASJA            USA/15 l.
Reżyseria: Mel Gibson; występują: James Ca−
viezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci.
Ostatnie godziny z życia Chrystusa zostały
przedstawione przez Mela Gibsona (zara−
zem reżyser i producent) w sposób niezwy−
kle realistyczny. Nikt wcześniej nie pokazał
w taki sposób cierpiącego Zbawiciela.

26−30.03, godz. 18.15
NIGDY W ŻYCIU POL/15
Reżyseria: Ryszard Zatorski; występują:
Danuta Stenka, Jan Frycz, Artur Żmijewski.
Ekranizacja bestselleru Katarzyny Grochali
o polskiej Bridget Jones. Judyta − matka
nastoletniej córki, pracuje w redakcji pisma
kobiecego. Poznajemy ją w momencie, gdy
rozwodzi się. Buduje dom, zaczyna odno−
sić sukcesy zawodowe i zakochuje się.

O PUCHAR BURMISTRZA
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM w Brzesku organizuje w dniu 17 marca
zawody w narciarstwie alpejskim i snowbordzie o puchar Burmistrza Brze−
ska Jana Musiała – Wierchomla 2004.
Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego w wysokości 10 zł, wyku−
pienie całodziennego karnetu za 35 zł oraz uiszczenie kaucji za karnet w wy−
sokości 25 zł (zwracanej po zawodach w kasie). Zawody rozegrane zostaną
w siedmiu kategoriach wiekowych. Do punktacji liczony będzie łączny czas
dwóch przejazdów giganta na trasie ok. 650 m. Zgłoszenia będą przyjmowa−
ne wyłącznie do 12 marca w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. Szkoły
mogą zgłaszać maksymalnie 20−osobową reprezentację wraz z opiekunami.
Wszelkich informacji udziela WEKiS, Michał Kostecki, tel. 68−49−601 lub
608 105−506.


