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Nie lubię jubileuszów, okolicznościowych akademii i napuszonych pre−
tensjonalnością oficjałek. I nie jest to przekora czy przejaw fałszywej
skromności. Raczej nieumiejętność znajdowania się w nienaturalnych,

sztucznych sytuacjach. Bywają jednak w życiu takie momenty, obok których nie
można przejść obojętnie, bez ryzyka posądzenia o zarozumiałość i pogardę dla do−
konań innych ludzi. 150. wydanie Brzeskiego Magazynu Informacyjnego, które
oddajemy w Państwa ręce, zapewne jest taką chwilą niezwykłą. Usprawiedliwia
próżność i autoreklamę. To przecież ponad 12 lat dziennikarskiej i redakcyjnej pracy
wielu pasjonatów, którzy stworzyli pismo, rozwijali go i dokładali starań, by każ−
dy kolejny numer był interesujący i atrakcyjny. O tym, że nie były to daremne wysił−
ki, przekonuję się niemal każdego dnia, spotykając się z życzliwością Czytelników
i dyżurnym pytaniem: „Gdzie można kupić najnowszy numer BIM−u?” lub prośbą
o archiwalne egzemplarze, brakujące do kompletu. Piszą do nas z zagranicy, „maj−
lują” zza wielkiej wody, polemizują lub identyfikują się z naszymi poglądami,
podsuwają pomysły, dzielą się uwagami, wskazują tematy dla reportera.

To odpowiedni moment, żeby wspomnieć twórców pisma i zarazem po−
dziękować tym wszystkim, którzy sięgają po nasz−ich magazyn. Są wyro−

zumiali i tolerancyjni, przymykając oko na wpadki, których nie udało się nam
uniknąć. Jestem przekonany, że podobnie potraktują nasze aspiracje do przypi−
sywania sobie roli kontynuatora dzieła wielkiego kronikarza Brzeska, Jana
Burlikowskiego. Jeśli jednak, choćby w niewielkim stopniu, udaje się nam reje−
strować istotne wydarzenia w naszym mieście, to również przejaw tej próżności
zostanie nam wybaczony.
Życzę przyjemnej lektury!

Marek Latasiewicz

Próżność
usprawiedliwiona

Nie umiem być srebrnym aniołem
– ni gorejącym krzakiem

– Tyle Zmartwychwstań już przeszło
– a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami
– tyle już alleluja
– a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych
psalmy – jak na koślawej fujarce

– żeby choć papież spojrzał na mnie
– przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski
–uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swą trzymam
jak złoty kamyk z procy –

zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku –
sumienia wywróci podszewkę –
Serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.

ks. Jan Twardowski

Do słów z serca płynących od najbliższych
pragnę dołączyć dla wszystkich
Mieszkańców Brzeskiej Gminy

najlepsze życzenia
w imieniu własnym i Rady Miejskiej

– pogodnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności
w życiu rodzinnym i zawodowym

Przewodniczący Rady Miejskiej
– Lech Pikuła wraz Radnymi

Radości, szczęścia i optymizmu,
zawartego w tajemnicy Wielkiej Nocy,

zdrowia, spokoju i otuchy,
jaką niesie wiosna

– Mieszkańcom Gminy
i ich Gościom życzą

Burmistrz Brzeska Jan Musiał
Wiceburmistrzowie

Krzysztof Bigaj i Bogdan Dobranowski
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Wielkanocny pacierz
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Jerzy Wyczesany związany jest z BIM−em nieprzerwanie od 2. numeru. Zasłynął szczególnie
z publikacji o nieznanej bądź zapomnianej historii Brzeska i okolicy. W latach 1995−2001 pełnił
funkcję redaktora naczelnego. – Praca przy redagowaniu każdego kolejnego numeru pisma była
interesującą przygodą i stanowiła wielkie wyzwanie – mówi w rozmowie z Markiem Latasiewiczem.

Pasja i wyzwanie

– Proszę, opowiedz o początkach pisma.
– Inspiratorem wydawania gazety w Brze−
sku był Jan Gwizdała, ówczesny dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury. Po przemia−
nach ustrojowych nie było formalnych prze−
szkód, by taki pomysł zrealizować. Tym
bardziej, że udało się skupić wokół tej idei
wiele osób, które zaangażowały się w reda−
gowanie gazety i ujawniły dziennikarskie
talenty. Brzesko nie miało do tej pory wła−
snego pisma, więc zapewne dla jego twór−
ców motyw ambicjonalny także odegrał
pewną rolę. Zarówno dla zespołu redakcyj−
nego, jak i mieszkańców Brzeska ukazanie
się na rynku pierwszego numeru BIM−u było
wielkim wydarzeniem.
– Przeglądając pierwsze BIM−y z 1992
roku, można odnieść wrażenie, że nie
wyznaczono pismu jakiejś skonkrety−
zowanej linii.
– Istotnie, tematyka zamieszczanych ar−
tykułów była bardzo szeroka. Nie ograni−
czała się tylko do spraw związanych z ży−
ciem naszego miasta, choć teksty o jego
kulturze, historii i bieżących problemach
mieszkańców przeważały.
– Publikowałeś sporo artykułów o miej−
scach i wydarzeniach związanych z bar−
dziej lub mniej znaną historią Brzeska
i okolicy. Właśnie z takich publikacji
najbardziej pamięta się BIM, ukazują−
cy się w latach dziewięćdziesiątych.
– Nie mieliśmy własnego pisma popular−
no−naukowego, brakowało też innych opra−
cowań o historii Brzeska. Sądzę, że słusz−
nym było założenie, by na początku skon−
centrować się na takiej edukacyjnej misji.
W takim przekonaniu utwierdzały nas
zresztą opinie czytelników, chętnie sięga−
jących właśnie po tego rodzaju lekturę. Było
wówczas autentyczne zapotrzebowanie na
wielowątkową historię miasta. Szybko
okazało się, że BIM stał się niezastąpio−
nym źródłem materiałów o Brzesku, wy−
korzystywanych do rozmaitych opracowań
szkolnych, a nawet prac magisterskich.

– Potwierdzam to, bo także dzisiaj
częstymi gośćmi są osoby, poszuku−
jące archiwalnych numerów pisma.
BIM wciąż ma liczne grono wiernych
Czytelników.
– Dlatego pasja, z jaką przystępowaliśmy
do redagowania każdego kolejnego nume−
ru pisma, była dla nas interesującą przy−
godą i stanowiła wielkie wyzwanie. Zain−
teresowanie zaś, jakie okazywali i okazują
gazecie Czytelnicy, utwierdza w przekona−
niu, że BIM jest potrzebny temu środowi−
sku. Jest naszym, brzeskim pismem.
– Kogo redakcja pozyskała do współ−
pracy?
– Przede wszystkim historyków, historyków
sztuki i archeologów. Pisali w BIM−ie: pro−
fesor Marian Stolarczyk, Jerzy Okoński,
Czesław Sterkowicz, a także Lidia Luch−
ter−Krupińska i Andrzej Krupiński z Dęb−
na, Jan Hebda i Andrzej Szpunar z Tarno−
wa, Anetta Stachoń z Bochni. Długo radził
jak zdrowo żyć prof. Paulin Moszczyński,
współpracowaliśmy także ze znanym kra−
kowskim publicystą Stanisławem Kaszyń−
skim. Do szczególnie aktywnych autorów
należeli zaś: Zofia Sitarz, Ryszard Cuber,
Renata Skórnóg. Warto też dodać, że ozdo−
bą BIM−u były rysunki Zbyszka „Bruno−
na” Szulca i Daniela Styrny.
– Wróćmy jeszcze do początków. Co
sprawiało redagującym BIM najwięcej
kłopotów?
– Raz po raz potykano się o sprawy czysto
techniczne, związane z zsyłaniem materia−
łów do drukarni. Odbywało się to na zasa−
dzie błądzenia po omacku. Ale to zrozu−
miałe, bo przecież nikt z redagujących nie
miał żadnego doświadczenia w tym zakre−
sie. Na początku pismo drukował „Print−
graph” Janusza Mastka, później „Brzeska
Oficyna Wydawnicza” Ryszarda i Aleksan−
dry Dziedziców. z czasem zdobywaliśmy
stosowną wiedzę i prace redakcyjne szły
nam coraz sprawniej.
– Redakcja do 2003 roku mieściła się
w MOK−u...
– Najpierw był to jeden niewielki pokoik,
a dopiero później wydzielono nam większe
pomieszczenie. Miejsca nigdy jednak nie
brakowało, a w zespole panowała iście fa−
milijna atmosfera. Często na spotkania z go−
śćmi wykorzystywaliśmy Piwnicę MOK−u.
Czuliśmy się mocno związani z MOK−iem

i tym, co się tam działo. Redakcja uczest−
niczyła także w najważniejszych wydarze−
niach w życiu miasta takich, jak coroczne
imprezy z okazji Dni Brzeska, Pożegnania
Lata czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Zainspirowaliśmy odsłonięcie pa−
miątkowej tablicy, poświęconej Zbyszkowi
Szulcowi.
– Byliście chyba w lepszej sytuacji niż
obecnie, bo nie ukazywały się inne kon−
kurencyjne pisma, a gazety codzienne
nie miały tak rozbudowanych dodat−
ków lokalnych.
– To prawda, na początku lat dziewięć−
dziesiątych BIM był jedynym pismem
w Brzesku. Potem pojawił się „Organ”
Waldka Pączka oraz „Forum Samorzą−
dowe”, które także wydawane było przez
Urząd Miejski. Nie wchodziliśmy sobie
jednak w drogę, więc trudno w tym wy−
padku mówić o zajadłej konkurencji.
Zresztą, wspomniane tytuły nie ukazy−
wały się na rynku zbyt długo.
– Pamiętasz jubileuszowy 100. numer?
– Oczywiście. Był nim grudniowy numer
w 2000 roku, który ukazał się w zwiększo−
nym nakładzie 2 tysięcy egzemplarzy. Dzięki
dyrekcji ZETO, z którą współpracowaliśmy
przez wiele lat, udało się do okolicznościo−
wego wydania dołączyć płytę CD, zawiera−
jącą informator miejski oraz niektóre ar−
tykuły z wcześniejszych wydań BIM−u. Sko−
ro mowa o jubileuszach, to na pewno na
uwagę zasługuje wydanie specjalne z 1995
roku, poświęcone w całości 150. rocznicy
powstania Browaru Okocim.
– Angażowałeś się szczególnie w jakieś
ważne dla miasta sprawy?
– Polemizowaliśmy z decyzją włączenia
Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych. Niestety, bez−
skutecznie. Udało się natomiast przeko−
nać decydentów, by nie przenosili Pomnika
Nieznanego Żołnierza.
– Dlaczego w ostatnim okresie tak rzad−
ko pojawiasz się na łamach BIM−u?
– Nie doszukuj się w tym żadnych podtek−
stów. Mam po prostu bardzo dużo innych
obowiązków, które muszę realizować na co
dzień. Inna sprawa, że dla mnie – history−
ka, miejscowe tematy w dużej mierze już
się wyeksploatowały. Obiecuję jednak więk−
szą mobilizację.
– Trzymam za słowo.

 Jerzy Wyczesany
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Jan GWIZDAŁA (1992– 1994)
To właśnie on jako ów−
czesny dyrektor Miej−
skiego Ośrodka Kultury
w Brzesku z grupą pa−
sjonatów powołał do ist−
nienia „Brzeski Maga−
zyn Informacyjny”. Cały
proces tworzenia redak−
cji oraz jej urządzania

były trudne. Rodząca się gazeta w czasach
świeżej polskiej demokracji napotykała na
krytykę z pewnych stron. Na samym po−
czątku wydawanie pisma opierało się wy−
łącznie o bazę MOK−u. Po przyznaniu do−
tacji przez Radę Miejską, gazeta mogła
urządzić swoje lokum na pierwszym pię−
trze ośrodka. Zakupiono wówczas kompu−
ter oraz wyposażenie redakcji. Zatrudnio−
no dwie bezrobotne osoby na tzw. krótkie
interwencyjne okresy. Pod kierownictwem
Jana Gwizdały z każdy numerem BIM
zmieniał wygląd, wprowadzono kolory oraz
bogatszą szatę graficzną.
Z funkcji naczelnego zrezygnował, gdy zo−
stał naczelnikiem Wydziału Edukacji
w Urzędzie Miejskim w Brzesku. Po sześciu
latach pracy na tym stanowisku ponownie
objął funkcję dyrektora MOK−u, w tym cza−
sie również publikował w BIM−ie.
Wspomnienia byłego redaktora o tworze−
niu pierwszych numerów pisma przywoła−
liśmy na podstawie publikacji w BIM−ie
z grudnia 2000 r.

Ryszard CUBER (1994−1995)
Z wykształcenia historyk,
większość swojego życia
zawodowego związany
był z brzeskim ogólnia−
kiem. Obecnie pełni funk−
cję wicedyrektora Zespo−
łu Szkół Ponadgimna−
zjalnych nr 1 w Brzesku.
Redaktorem naczelnym

został po rezygnacji Jana Gwizdały.
– Atmosfera wokół gazety nie była wów−
czas najlepsza – zagrożone było finanso−
wanie pisma, a w konsekwencji ciągłość
wydawania. Samorząd, który w znacz−
nym stopniu dotował gazetę, chciał mieć
większy wpływ na publikowane treści. Po
długich pertraktacjach władze zagwaran−
towały nam pełną niezależność, a my
zobowiązaliśmy się do częstszego pisa−
nia na temat pracy rady i urzędu miej−
skiego – wspomina Ryszard Cuber.
Skromne wyposażenie redakcji w jeden
komputer i drukarkę znacznie utrudnia−

Naczelnym być...
ło pracę. Za swój największy sukces Ry−
szard Cuber uważa wydrukowanie
w 1995 roku w nakładzie 2500 egzem−
plarzy numeru BIM−u z okazji 150−lecia
Browaru Okocim, który zresztą sfinan−
sował wydanie gazety. Dzięki temu re−
dakcja zarobiła na zakup nowej drukar−
ki. Pod nadzorem Ryszarda Cubera uka−
zało się 14 numerów BIM−u. Ze swojej
funkcji zrezygnował, bo, jak twierdzi, jego
decyzje sprowadzały krytykę ówczesnych
władz. Współpracownikiem pisma pozo−
stał jednak do dzisiaj.

Jerzy WYCZESANY (1995−2001)
Z wykształcenia histo−
ryk sztuki, autor wielu
publikacji i książek hi−
storycznych. Obecnie
pracuje w brzeskim
MOK−u. Przez wiele lat
uczył historii sztuki
w Liceum Ogólnokształ−
cącym w Brzesku.

z BIM−em związał się po namowie Ry−
szarda Cubera. Do zespołu, w którym po−
zostaje do chwili obecnej, trafił od dru−
giego wydania. Szefowanie gazecie łączył
także przez szereg lat z funkcją dyrekto−
ra Miejskiego Ośrodka Kultury. Za jego
kadencji diametralnie zmieniła się sza−
ta graficzna oraz objętość pisma.
– Od samego początku chciałem, aby BIM
był miesięcznikiem informacyjno−popular−
no−naukowym. Chciałem, żeby każdy czy−
telnik znalazł coś dla siebie – od informa−
cji poprzez poezję i historię, skończywszy
na poradach. Wówczas byliśmy jedynymi,
którzy pisali o historii Brzeska i okolic.
Wtedy była to biała plama, a zapotrzebo−
wanie ze strony uczniów i studentów na
takie teksty było ogromne – wspomina.
Jerzy Wyczesany zaprosił do współpracy
grono znanych dziennikarzy i naukowców
z Warszawy, Krakowa, Tarnowa, Bochni.
Rozwinął także samą redakcję, wyposa−
żając ją w nowoczesny w tym czasie
sprzęt komputerowy.

Zofia SITARZ  (2002)
Redaktorka brzeskiego
dodatku do Dziennika
Polskiego. Do Brzeskie−
go Magazynu Informa−
cyjnego jako współpra−
cownik trafiła już w mo−
mencie jego powstania.
Kilka lat później była
w nim już etatowym

dziennikarzem. Przejmując kierowanie ga−
zetą, doskonale znała możliwości zespołu
redakcyjnego, z którym – jak wspomina –
była bardzo zżyta.
– Każdy, obejmując gazetę, ma jej wizję.
Starałam się przekształcić BIM w ma−
gazyn bardziej informacyjno−społeczny.
Pracę wspominam dobrze, zresztą przy−
zwyczajona byłam do niej. Redagując
BIM, ciągle pracowałam w Dzienniku
Polskim, jednak te dwie funkcje stara−
łam się połączyć bez straty dla czytelni−
ków obu gazet. – wspomina Zofia Sitarz,
która podczas pełnienia funkcji naczel−
nej przez niespełna rok, związana była
także z tarnowskim Radiem Maks.

Marek LATASIEWICZ
(od lutego 2003)

W ciągu 14 lat ukazywania się pisma re−
dagowali lub współpracowały z nim na−
stępujące osoby (w kolejności pojawienia
się w redakcyjnych stopkach – drukiem
tłustym redaktorzy naczelni):

Jan GWIZDAŁA
Ryszard CUBER
Tomasz BIEL
Zofia SITARZ
Jerzy WYCZESANY
Anna SKOCZEK
Marek KOŁDRAS
Mariusz CZOBA
Damian STYRNA
Janusz GŁUCH
Rafał PARKETNY
Artur GAWENDA
Józef BARAN
Tomasz CZYREK
Piotr DUDA
Jerzy OKOŃSKI
Agata PODŁĘCKA
Romana HAJDUGA
Marian STOLARCZYK
Ireneusz WĘGLOWSKI
Sabina JAKUBOWSKA−KOCOT
Bogumiła PUT
Dagmara KNAGA
Andrzej PAŁKA
Marek LATASIEWICZ
Łukasz PIETRASZEK
Jadwiga ZACZYŃSKA
Monika TARGOSZ
Sławomir KOCOT
Bogusław BABICZ
Andrzej B. KRUPIŃSKI
Marek KOTFIS
Iwona DOJKA
Łukasz WRONA

LUDZIE ZE STOPKI
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Pierwszy numer Brzeskiego Magazy−
nu Informacyjnego ukazał się 24

września 1992 roku w nakładzie 1000 eg−
zemplarzy. Jego twórcy od samego począt−
ku założyli, że pismo będzie rzetelnie in−
formować o tym, co dzieje się w najbliższym
otoczeniu, prezentować ciekawych ludzi i od−
krywać historię miasta. Jan Gwizdała,
pierwszy redaktor naczelny, w inauguracyj−
nym wydaniu miesięcznika deklarował:

„Naszym głównym zadaniem będzie
odbudowa jedności mieszkańców Ziemi
Brzeskiej i prezentacja dorobku gospo−
darczego i kulturalnego. Prawo krytyki
zachowujemy pod adresem tych, którzy
będą się starali ingerować w niezależ−
ność miesięcznika. Problemy samorzą−
dowe będą w dużym stopniu absorbo−
wać naszą uwagę dlatego, że są to spra−
wy bardzo ważne dla wszystkich
mieszkańców. Brzeski Magazyn Infor−
macyjny – BIM będzie miesięcznikiem
o profilu popularno−naukowym i infor−
macyjnym. Taki właśnie charakter cza−
sopisma daje gwarancję jego popular−
ności wśród czytelników... Wierzę, że
wsparcie moralne i finansowe pozwoli
na trwałe wejść Brzeskiemu Magazy−
nowi Informacyjnemu – BIM do grupy
czasopism rozwijających się”.

Tytuł wymyślili wspólnie ówcześni pra−
cownicy gazety. „Brzeski Magazyn In−

Z kronikarskiego obowiązku
formacyjny” był za długi. Próbowano to
skrócić. BIM powstał z przestawienia
pierwszych liter każdego słowa.

Dziennikarze BIM−u zawsze byli tam,
gdzie działo się coś ciekawego.

„18 grudnia 1995 roku około godziny 15
w centrum Brzeska miał miejsce napad
rabunkowy, w którym sprawcy skradli
pokaźną sumę pieniędzy – 240 tysięcy

dolarów oraz trzy sztuki broni
palnej i samochód. Pieniądze
pochodziły z nowosądeckiego
kantoru i były konwojowane do
jednego z krakowskich banków.
Samochód, zamiast udać się
obwodnicą do Krakowa, wjechał
do centrum miasta i zatrzymał
się w Rynku. W tym czasie do
stojącego na parkingu samo−
chodu zbliżyło się dwóch uzbro−
jonych napastników, którzy
obezwładnili konwojentów i
w okolicy Mokrzysk przykuli ich
kajdankami do drzewa”.

Pisano o sukcesach, ale tak−
że i o ludzkich dramatach

i zwyczajnych finansowych upad−
kach, pierwszych w nowej sytu−
acji ekonomicznej, biznesmenów.
W 1992 roku splajtowała duża
brzeska firma „Budomex”. BIM
relacjonował: „Według
właściciela firmy
przyczyną są banki,
które nie chcą finan−
sować upadającego

przedsiębiorstwa. 9 listopada
organizuje protest.(...) Hurtow−
nie, sklepy zostały oflagowane.
Wszędzie można przeczytać, że
protestuje się przeciw niszczeniu
prywatnej przedsiębiorczości,
w ten sposób likwiduje się miej−
sca pracy i zwiększa bezrobocie.
W proteście uczestniczy załoga
w liczbie prawie 300 osób.”

Nie pomijaliśmy trudnych
i kontrowersyjnych tema−

tów. W 1993 roku odkrywali−
śmy negatywne przejawy ludz−
kiej działalności.
„Wiosną tego roku tarnowscy
archeolodzy, podczas prac po−
wierzchniowych prowadzonych
na terenie gminy Brzesko, po−
szukiwali śladów przeszłości
w okolicach grodziska położone−
go na Bocheńcu. (...) W central−

nym punkcie grodu, otoczonego do dziś
fragmentami murów obronnych, natrafi−
li na budowę ogrodzoną betonowo−meta−
lowym parkanem, za którym dokonano
niwelacji terenu.(...) Roboty ziemne i mu−
rarskie spowodowały nieodwracalne
zniszczenia stanowisk archeologicznych
o dużej wartości naukowej”.

Cieszyliśmy się z sukcesów naszych
mieszkańców.

„W sobotę 23 stycznia 1993 r. w piwnicy
Tarnowskiego Centrum Kultury o godzi−
nie 14 rozpoczęły się eliminacje do Kon−
kursu Miss Małopolski ’93. Przystąpiło do
niej dziesięć panien. Jury, któremu prze−
wodniczyła Wicemiss Polonia, Marzena
Karasińska, jednogłośnie wybrało trzy
dziewczyny. W szczęśliwej trójce znalazła
się mieszkanka Brzeska Agata Musiał”.
W innym miejscu, z tego samego 1993 roku:
„Warto wiedzieć, że Brzesko słynie nie
tylko z tego, że produkuje zagłobę i jest
miejscem narodzin Solskiego, urósł w nim
bowiem nowy talent. Uczeń VII klasy
szkoły Podstawowej nr 1 Jarosław Nieć
został mistrzem Polski w Ogólnopolskim
Konkursie Chemicznym Szkół Podstawo−
wych w 1993 r.”.
Tenże rok przyniósł także sportowy suk−
ces Brzeska. Również byliśmy przy tym.
„Piłkarze Okocimskiego Klubu Sportowe−
go sprawili sobie, kibicom i klubowi wspa−

Strona tytułowa 1. numeru BIM−u.

Numer 2. z lutego 1993 r.
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niały prezent na przypadający we wrze−
śniu jubileusz 60−lecia powstania klubu,
zapewniając sobie już w przedostatniej
kolejce rozgrywek awans do III ligi.”

Opisywaliśmy narodziny nowych firm
 w Brzesku. Rok 1994.

„5 maja był dla pracowników nowej Fa−
bryki Puszek Napojowych w Brzesku
ważnym wydarzeniem. Uroczyste urucho−
mienie linii produkcyjnej, produkującej
wieczka łatwootwieralne SOT 206, w od−
dziale spółki w Brzesku było okazją do
spotkania z Dyrekcją Spółki CAN−PACK
S.A. oraz głównym udziałowcem Federi−
co Giorgio z Can Corporation z Pensylwa−
nii, będącym jednocześnie współwłaści−
cielem Pol−Am−Pack S.A. w Brzesku”.
Obserwowaliśmy budowę nowych obiek−
tów sportowych. W 2003 roku otwarto
Krytą Pływalnię.
„Ten pomysł materializował się przez
lata. Nikt nie kwestionował potrzeby zlo−
kalizowania takiego obiektu w Brzesku,
ale – wiadomo – sporo czasu pochłonęło
zatwierdzenie ostatecznego projektu i,
rzecz jasna, skompletowanie odpowied−
nich środków finansowych”.
Towarzyszyliśmy także tworzeniu nowych
placówek oświatowych. W październiku
2004 roku otwarto Małopolską Szkołę
Wyższą w Brzesku.
„Burmistrz podkreślił też nieprzypadko−
wy dobór kierunków studiów: – Brzesko
z uwagi na swą naturalną lokalizację
w miejscu krzyżujących się od wieków
szlaków handlowych, szczególnie teraz po
rozszerzeniu europejskiej wspólnoty i in−
tensyfikacji współpracy gospodarczej
z krajami Unii, staje przed szansą szyb−
szego, wszechstronniejszego rozwoju. Dla−
tego kształceni w Małopolskiej Szkole
Wyższej specjaliści w dziedzinie między−
narodowych stosunków ekonomicznych,
zwłaszcza tutaj, będą pilnie poszukiwa−
nymi fachowcami.”

Staraliśmy się pisać o sprawach waż−
 nych dla Polski w ujęciu lokalnym

a także o sprawach o szerszym zasięgu.
W 1995 roku „po raz pierwszy w historii
naszego miasta, w ramach toczącej się
kampanii prezydenckiej, spotkanie
z mieszkańcami Brzeska odbył kandydat
na prezydenta z ramienia SLD Aleksan−
der Kwaśniewski”.
W czerwcu 2003 roku odnotowaliśmy, że
„za przystąpieniem naszego kraju do Unii
Europejskiej głosowało łącznie 12.459
mieszkańców gminy, przeciwko było 3486.
Brzesko powiedziało Unii „tak”! W skali
kraju frekwencja wyniosła 56,85 %, gło−
sów, na „tak” było 77,45 proc., przeciw –
22,55 proc.”

Odnotowywaliśmy znaczące zmiany,
 zachodzące w infrastrukturze mia−

sta. Szczególnie sporo w tej dziedzinie robi
się w ostatnich dwóch latach. W jednym
z wydań z ubiegłego roku napisano:
„Nigdy wcześniej nie udało się Brzesku
pozyskać z zewnątrz tyle pieniędzy na klu−
czowe inwestycje związane z rozbudową
infrastruktury gminy, co w ostatnich trzech
latach. Blisko 19 milionów złotych, jakie
dzięki staraniom miejscowych samorzą−
dowców, gmina otrzyma z funduszy Unii
Europejskiej, stawia Brzesko w krajowej
czołówce. Ale gmina niebawem nie będzie
mieć sobie równych, bowiem na kolejny,
drugi oraz trzeci etap prac związanych
z realizacją «Programu rozwoju gospodar−
czego gminy Brzesko», Unia przekaże na−
stępnych kilka milionów euro.”
2003 rok przyniósł także inny sukces.
„W pierwszej edycji konkursu „Nasza
Gmina w Europie”, organizowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w którym uczest−
niczyło 290 Gmin z całej Polski, otrzy−
maliśmy wyróżnienie w dziedzinie gospo−
darki odpadami i nagrodę w wysokości
100 tysięcy złotych”.

Odkrywaliśmy zapomniane wydarze−
 nia. Rok 1996:

„Niemal każdy mieszkaniec Brzeska
zapytany o lokalizację teatru wytrzesz−
czy oczy lub stanowczo zaprzeczy, jakoby
taki w ogóle funkcjonował. A jednak? Bu−
dynek teatru w Okocimiu istnieje do chwi−
li obecnej, z tym, że zamiast przybytku
Melpomeny, mieści się w nim restaura−
cja «Zajazd Okocim»”.

Dostrzegaliśmy sukcesy lokalnych
 władz w 2000 roku.

„Historia budowy obejścia drogowego
miasta jest bardzo długa i zawiła. Pierw−
szy kilometrowy odcinek obwodnicy zo−
stał wykonany pod koniec lat 70−tych. Do
dalszych prac nie przystąpiono ze wzglę−
du na spór, jaki toczył się o trasę jej prze−
biegu oraz brak środków finansowych.
Jednak się udało. Pierwsze maszyny są
już na placu budowy”.

Wsłuchiwaliśmy się w opowieści
o niezwykłych przeżyciach naszych

krajanów. Janina Głuch, od kilkudzie−
sięciu lat właścicielka zakładu fotogra−
ficznego, w wywiadzie udzielonym
w 2000 roku wspominała czas drugiej
wojny światowej.
„Jako młody fotograf robiłam dużo zdjęć.
W czasie wojny pracowałam nawet do 23
wieczorem. Wielu Niemców zamawiało
u mnie zdjęcia, oni bardzo lubili się foto−
grafować. Z drugiej strony jeździłam w te−
ren, gdzie robiłam mnóstwo zdjęć do „le−
wych” kenkart. Ile ja się zdjęć narobiłam
partyzantom, żeby mieli do przepustek”.

Fotoreporter BIM−u zarejestrował skutki wielkiej powodzi w 1997 r.

Najlepsze kremówki piekł
w Wadowicach eks−brzeszczanin Karol

Hagenhuber. Papież przypomniał to
podczas pielgrzymki do Polski

w 2000 roku.
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Tadeusz Wilk w 1996 roku opowiedział
nam o swojej syberyjskiej tułaczce.
– „Panował potworny głód. Pracowaliśmy
przy wyrębie drewna w tajdze”.

Józef Stós, architekt pochodzący z Oko−
cimia, przywoływał dramatyczne

momenty gehenny obozu w Auschwitz,
gdzie został zabrany pierwszym transpor−
tem więźniów z Tarnowa. Publikowaliśmy
przejmującą relację, ukrywającego się
przez ponad rok w stanie wojennym, dzia−
łacza „Solidarności”, Zbigniewa Dulęby.
Wykład, jak dojść do wielkiej fortuny,
dał natomiast, pochodzący z Brzeska,
Roman Kluska, legendarny twórca „Opti−
musa”, a Jan Blecharz zdradzał, jaki−
mi „psychologicznymi sposobami” poma−
gał Adamowi Małyszowi przeskakiwać
swoich rywali.
Z naszym miastem związany jest także
znany reżyser, Andrzej Munk. Relacja
z 1997 roku:
„Andrzej Munk, zarówno zaraz po woj−
nie, jak i kiedy był studentem łódzkiej
„Filmówki”, a później uznanym w świe−
cie reżyserem, bardzo często upozowany
na artystycznego Cygana, odwiedzał ro−
dzinę mieszkającą w Brzesku”.
W 2000 roku ujawniliśmy również związ−
ki, jakie łączą z Brzeskiem słynne już
papieskie kremówki z wadowickiej cukier−
ni. Związane są one z osobą Karola Ha−
genhubera, mieszkającego obecnie w  Sta−
nach Zjednoczonych, który dzieciństwo

spędził w Brzesku. Opowiadał: „Bardzo
się ucieszyłem, że papież podczas ostat−
niej wizyty w ojczyźnie wspomniał naszą
cukiernię i to, że po maturze chodził tu
na kremówki”.
Pisaliśmy o bohaterstwie naszych miesz−
kańców, którzy ryzykując wła−
sne życie, ratowali innych.
W 2003 roku – „Kuba Kornaus
i Kamil Folmer pobyt na kolo−
niach letnich, zorganizowanych
przez MOK w Brzesku, zapa−
miętają do końca życia. Nie ma
nic cenniejszego niż ludzkie ży−
cie, a właśnie oni, na dwóch
przeciwległych rubieżach nasze−
go kraju, uratowali dwójkę dzie−
ci, wydzierając je topieli”.

Prezentowaliśmy także do−
konania brzeskich arty−

stów, wśród których wciąż szcze−
gólne miejsce, mimo przedwcze−
snej śmierci, zajmuje Zbyszek
„Bruno” Szulc. W 1996 roku
wspominaliśmy go:
„Pisanie o stosunkowo niedaw−
no zmarłym artyście Zbyszku
„Bruno” Szulcu jest zadaniem
niezwykle trudnym. Jego twór−
czość plastyczna osiągnęła teraz
zapewne definitywne stadium,
przez co, być może, łatwiej ją
można ogarnąć i zrozumieć.”
Sporo miejsca dziennikarze

poświęcali na opi−
sywanie lokalnej historii.
W każdym numerze było
przynajmniej kilka artyku−
łów, przedstawiających dzie−
je ziemi brzeskiej. Warto pod−
kreślić, że wówczas było to je−
dyne źródło takich informacji.
Na naszych łamach poeci
związani z regionem publiko−
wali swoje utwory. Należeli do
nich: Józef Baran, Halina Bier−
nat czy Andrzej Grabowski.
Przez lata z BIM−em związa−
ny był prof. Paulin Moszczyń−
ski, ordynator oddziału chorób
wewnętrznych w brzeskim
szpitalu. Doradzał mieszkań−
com, jak zdrowo żyć.

Mieliśmy swoje sukcesy,
   mieliśmy też porażki

i kłopoty. Jako te drugie od−
czuwamy wszystkie błędy,
zdarzające się w gazecie.
Przytrafiały się literówki lub
pomyłki w pisaniu nazwisk
czy nazw ulic. W numerze 90.
w tytule jednego z artykułów
pojawił się nawet błąd orto−

graficzny – zamiast „umorzone” było...
„umożone”. Z sytuacji próbowano wy−
brnąć, przyznajemy w dość oryginalny
sposób, zaklejając w każdym egzempla−
rzu błędny wyraz, innym, już popraw−
nie napisanym długopisem.

Przez lata zmieniał się także wygląd
gazety. BIM zaczynał jako miesięcz−

nik w objętości 12 czarno−białych stron.
Jak jest obecnie? Można to zobaczyć,
trzymając ten egzemplarz w rękach.
Wiele się zmieniło. Rozwój techniki spra−
wił, że skrócił się czas przygotowania
i drukowania gazety. Modyfikacji uległ
także układ. BIM od samego początku
swoją siedzibę miał w Miejskim Ośrod−
ku Kultury w Brzesku. W lutym 2003 r.
redakcję BIM−u przeniesiono do lokalu
w Urzędzie Miejskim.
Mieliśmy też swoje jubileusze. Z okazji
100. numeru wydany został specjalny
numer BIM−u, w objętości 48 stron. Do−
łączono do niego informator multime−
dialny na płycie CD. Zawierał on dane
o lokalnych instytucjach, firmach i urzę−
dach, a także wiadomości, dotyczące hi−
storii miasta, administracji, kultury,
oświaty oraz atrakcji turystycznych.
Kolejny jubileusz jest także okazją do po−
dziękowania Wam, Drodzy Czytelnicy, za
to, że jesteście z nami. Na dobre i na złe!

Łukasz WRONA
Jeden z satyrycznych rysunków Zbyszka Szulca.
Jego prace zdobiły sporo wydań naszego pisma.

Do wydania numeru 100. dołączono
Informator Multimedialny na CD.
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Każda zaś taka wędrówka po Brzesku to
dla mnie pretekst do zagłębienia się w je−
go przeszłość, odkrywanie jej tajemnic,
o których nie sposób wywiedzieć się z nie−
licznych dokumentów, jakie ocalały pomi−
mo licznych, nawiedzających miasto poża−
rów. Nie mógł też o nich wiedzieć współcze−
sny kronikarz Jan Burlikowski, którego
dzieło ma nieocenioną wartość w poznawa−
niu historii brzeskiego grodu. Na rozwikła−
nie czeka wszakże jeszcze wiele zagadek.

Gdy mówimy lub myślimy o Brzesku,
 staje nam przed oczami jego sylwe−

ta, widziana ze środkowego odcinka obwod−
nicy lub z północnego stoku okocimskiego
wzniesienia. Tworzą je tylne ściany oraz
dachy wzniesionych po 1863 roku i w po−
czątkach XX wieku piętrowych kamieniczek,

Zagadka św. Jakuba

Jest w Polsce wiele miast piękniejszych, czy choćby tylko ładniejszych od Brzeska, a jednak
dla jego mieszkańców i dla mnie ma ono w sobie coś szczególnego, coś, co każe im w nim
trwać, mnie zaś często doń zaglądać. A czynię to niemal bezinteresownie, zwykle po to
tylko, by przespacerować się ruchliwą Głowackiego i smętną nieco Kościuszki, przejść się
bocznymi uliczkami, jego historycznym centrum i obejść rynek otoczony skrojonymi na ludzką
miarę niestarymi, ale urokliwymi kamieniczkami. A na koniec nasycić się naturalnej weduty,
najstarszej części okocimskiego browaru i zagłębić się w park, otaczający „rokokową”
rozmaitość form fabrykancko−baronowskiej rezydencji Goetzów.

wyzierających spoza pozbawionych o tej po−
rze roku listowia drzew, a przede wszyst−
kim, górująca nad nimi, masywna bryła
kościoła św. Jakuba Apostoła, dopełniona
strzelistą wieżą. I właśnie kościół stanowi
jedną z nierozwiązanych do dziś zagadek
miasta nad Uszwicą.

Już ponad sto lat temu przyjęło się
uważać, iż miasto Brzesko, jako Brzy−

zek, w dziewiętnastowiecznych dokumen−
tach zwane Brzeżkiem lub Brzegiem, po−
wstało dopiero za sprawą wojewody kra−
kowskiego Spytka z Melsztyna, na krótko
przed 1385 rokiem. W tymże roku wła−
śnie królowa Jadwiga przeniosła je wraz
z okolicznymi wsiami z prawa polskiego
lub średzkiego, wedle którego było dotych−
czas rządzone, na niemieckie prawo mag−
deburskie. Dzisiaj już jesteśmy niemal
pewni, że założone zostało około trzydzie−
ści lat wcześniej, przez komesa Spicimira
Leliwity, kasztelana krakowskiego, któ−
ry w roku 1330 lokował miasto Tarnów,
a dziesięć lat później zaczął wznosić nad
Dunajcem zamek Melsztyn. Możliwe, że
uczynił to jego syn o imieniu Jan, piszący

się z tegoż Melsztyna, który odziedzi−
czył po ojcu imię, ów zamek oraz nad−

uszwicki klucz wsi: Brzezowiec, Ja−
sień, Okocim, Pomianowa, na

gruntach której rodził się wła−
śnie Brzeżek i Poręba (Spyt−

kowska), ale też urząd kasz−
telana krakowskiego.
Zgodnie z panującym w wie−
kach średnich zwyczajem,
wynikającym z potrzeby,
każde tworzące się miasto
już w pierwszym okresie
swego istnienia otrzymywa−
ło własną parafię z kościo−
łem. Nie inaczej było zapew−
ne i w przypadku Brzeska.
Aliści jest to tylko nasz do−
mysł, jako że pierwsze pew−
ne potwierdzenie istnienia
w mieście kościoła parafial−
nego znajdujemy dopiero

w „Księdze uposażeń diecezji krakowskiej
Jana Długosza z lat 1450–1480”. Z za−
mieszczonej w niej krótkiej notatki dowia−
dujemy się tylko, że miało ono drewniany
kościół parafialny, który wystawił Spytek
z Melsztyna herbu Doliwa (winno być Le−
liwa), wiążąc go z prebendą łukowską.
Jeśli zatem wierzyć owej notatce, pierw−
szy brzeski kościół powstał najpóźniej
w 1390 roku, a więc już po przeniesieniu
miasta na prawo magdeburskie. Wcze−
śniej mieszkańcy jego mogli należeć do
parafii w niedalekim Jasieniu. Zatem
sprawą otwartą pozostaje czas erygowa−
nia brzeskiej parafii. Na odpowiedź cze−
ka też pytanie o datę wzniesienia muro−
wanego kościoła św. Jakuba Apostoła.

Według Józefa E. Dutkiewicza, auto
ra opublikowanego w 1951 roku

katalogu zabytków powiatu brzeskiego,
obecny kościół pod wezwaniem św. Jaku−
ba Apostoła zbudowany został w roku
1447. Pomimo, iż autor nie podał źródła,
z którego zaczerpnął tę wiadomość, datę
ową przyjęli wszyscy niemal piszący po
nim o Brzesku. Tylko niektórzy przesu−
wali ją na koniec lat osiemdziesiątych
XV wieku. Ale ostatnio prof. Feliks Ki−
ryk w wydanej w ubiegłym roku książce
„Kościoły i parafie miasta Brzeska” od−
młodził go jeszcze bardziej. Powołując się
na „Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu
z lat 1530–1532” i nieopublikowaną pra−
cę Mariana Wolskiego – „Dzieje miasta
Brzeska od lokacji do końca XVI wieku”
podał, iż budowę fary brzeskiej rozpoczął
w 1529 roku, pochodzący z Koszyc nad
Wisłą, murator Jan Turobińczyk i prowa−
dził ją do roku 1532, za co otrzymał za−
płatę w wysokości 110 grzywien. Według
zachowanego dokumentu fundatorem
kościoła mieli być ks. Marcin z Rajbrotu,
ówczesny proboszcz brzeski oraz tutejsi
mieszczanie. Uroczystej konsekracji no−
wego kościoła miał dokonać w roku 1544
kujawski biskup pomocniczy Walerian.
Tak więc, wydaje się, iż kwestia datowa−
nia kościoła św. Jakuba zdaje się być roz−
strzygnięta. Aliści, kropkę nad „i” posta−
wić byłbym gotów dopiero po przeprowa−
dzeniu przynajmniej sondażowych badań
archeologicznych i architektonicznych. For−
ma świątyni jest wszak jeszcze na wskroś
gotycka, a struktura, przesłoniętych obec−
nie tynkami, ścian zastanawiająca. Trze−
ba bowiem wiedzieć, iż najstarsze ich
partie zbudowane zostały z regularnych
ciosów piaskowca, jak też i to, że począt−
kowo budynek był znacznie mniejszy, wnę−
trza jego nakryte były drewnianymi stro−
pami i nie posiadał wieży. Niewykluczone
zatem, iż mistrz Jan nie tyle go budował,
co rozbudował kościół już istniejący.

Andrzej B. KRUPIŃSKI
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Sędziwy już autor przyniósł dwa tomy
„Kroniki Miasta Brzeska” do małej sali
obrad w Urzędzie Miasta. Nie mógł przy−
jąć mnie w domu, bo jego żona naówczas
chorowała. Sam też był bardzo zmęczony.
Poruszał się z dużym trudem, ciężko od−
dychał. Obserwował mnie uważnie, kiedy
odwracałam kolejne karty. Musiałam
wzbudzić jego zaufanie, skoro zdecydował
się mnie opuścić. Powrócił po około dwóch
godzinach. Akurat kończyłam notowanie.
– Bardzo szybko to pani napisała – stwier−
dził. – Musi pani wiedzieć, że niektórzy
wyrywali zdjęcia! – skarżył się.
Zauważył moje zainteresowanie tematem
i wiele opowiedział o brzeskich Żydach oraz
spotkaniach z Szymonem Platnerem, jed−
nym z niewielu ocalałych. Pomyślałam, że
ta kronika to tylko część dziejów miasta.
Tę najbardziej wartościową Jan Burlikow−
ski nosił w sobie – rozmowy z ludźmi, wspo−
mnienie ich emocji, może nawet łez, wysi−
łek archiwalnych kwerend wśród zakurzo−
nych pergaminów…
Pozostawił pięć tomów „Kronik Miasta
Brzeska” i sześć, dokumentujących dzie−
je powiatu. Pracę rozpoczął w 1964 roku
od tych ostatnich. Materiałów poszuki−
wał w Krakowie, Bochni, Tarnowie. Na
strychu kamienicy przy ulicy Kościuszki
odnalazł szklane klisze z zakładu foto−
graficznego Marii Srokowej. Sam wyko−
nał zdjęcia budynków, co do których miał
świadomość ich historycznego znaczenia.
Spisywał wspomnienia działaczy cecho−
wych, strażaków, osób pamiętających
wojnę, starał się o zgodę na skopiowanie
prywatnych dzienników. Mozolnie wystu−
kiwał na maszynie kolejne teksty.
Zastanawiam się, co takiego mogło skło−
nić Jana Burlikowskiego do tak tytanicz−
nego wysiłku? W Brzesku znalazł się prze−
cież przypadkowo. Urodził się w Brzoz−
dowicach pod Lwowem. Uciekając przed
pogromami w 1944 r., trafił do Przyboro−

Zasypie
wszystko,
zawieje…

– Musi pani wiedzieć, że nie jestem historykiem. Pisałem to z zamiłowania – usłyszałam już
na początku mojego pierwszego spotkania z Janem Burlikowkim. Dokładnie zapamiętałam
te słowa, bo kronikarz powtarzał je kilkakrotnie. Z rezultatów jego wieloletniej pracy
korzystałam dziewięć lat temu, gdy pisałam pracę o historii i obyczajowości Żydów w regionie.

Gdyby Pan Jan był jeszcze
wśród nas, z pewnością two−

rzyłby nasz BIM. Niewątpliwie był
najwybitniejszym dziejopisarzem
Brzeska. Ani przed nim, ani tak−
że po nim, nie było tak dociekli−
wego kronikarza, tak wielkiego
pasjonata historii naszego regio−
nu. Wiedzę, jaką dzisiaj posiada−
my o brzeskich przodkach, w du−
żej mierze zawdzięczamy Janowi
Burlikowskiemu, który – co szcze−
gólnie zaskakuje – wcale z Brze−
ska się nie wywodził.

Pozostawił po sobie jedenaście to−
mów nieocenionej dokumentacji
historycznej. Nie doczekał jednak
chwili, w której efekty jego mozol−
nej, wieloletniej pracy trafiły pod
strzechy. Dopiero teraz wydawniczy
pomysł ma szansę się zmateriali−
zować. Wersję poligraficzną, dzięki
innemu pasjonatowi, Jerzemu Oże−
galskiemu, poprzedził elektronicz−
ny zapis Kronik Miasta Brzeska
oraz Powiatu Brzeskiego. Zabiegi
prezesa ZETO S.A. zostały wresz−
cie uwieńczone wydaniem Kronik
drukiem. Z jego inicjatywy materiał
został skompletowany, opracowany
i przygotowany do edycji. On też zna−
lazł sponsorów poszczególnych to−
mów. Pierwszy znajdzie się w sprze−
daży już w kwietniu.
To nie pierwsze przedsięwzięcie Je−
rzego Ożegalskiego, skwapliwie dba−
jącego o to, by pamięć nie zaginęła.
Z okazji obchodów 90. rocznicy Gim−
nazjum w Brzesku był głównym
sprawcą wydania pamiątkowej
księgi. W wersji elektronicznej zar−
chiwizował wszystkie istotne po−
zycje o historii ziemi brzeskiej,
z pracami Michała Kotry i Maria−
na Jedynaka włącznie. „Słownik
Geograficzny Królestwa Polskiego
i Innych Krajów Słowiańskich” sprze−
dawany jest na całym świecie.
Zapraszając do lektury niewiel−
kich fragmentów Kroniki, chcieli−
byśmy – tak jak do tej pory – na
łamach BIM−u uzupełniać dzieło
Jana Burlikowskiego. Oczywiście,
ku jego zadowoleniu i satysfakcji
naszych Czytelników...         lam

wia. Po zakończeniu wojny pracował
w Szczepanowie. Dopiero w 1957 roku
przeniósł się do Brzeska. Miasto było więc
jego przybraną ojczyzną.
Sekret odsłania tytuł powieści Włodzi−
mierza Odojewskiego „Zasypie wszystko,
zawieje…”, opisującej zagładę polskich
ziemian i krwawe rozpasanie Herbertow−
skich „łobuzów od historii” na Wołyniu.
Ten wieloetniczny teren wyludnił się
i spłynął krwią, choć nic tragedii nie za−
powiadało. Także rodzinna ziemia Jana
Burlikowskiego straciła swój pierwotny
charakter. Pewnie dlatego lepiej niż kto−
kolwiek z rdzennych brzeszczan zdawał
sobie sprawę z tego, jak bardzo ulotna
jest ludzka pamięć, domy, ulice.
Zachował w sobie niesłychaną wrażliwość
na cierpienie. Wielokrotnie w kronice od−
dawał głos świadkom. Nie interpretował.
Jako autor ujawniał się dopiero wtedy,
gdy źródła historyczne budziły nieufność,
wydawały się niewiarygodne. W paździer−
niku 1981 roku zanotował: – Pisałem
przede wszystkim dlatego, że o ile wiem,
nikt do tej pory nie podjął się podobnej
pracy, a czas ucieka i o dokumenty oraz
świadków wydarzeń godnych zapisania
będzie coraz trudniej.

Iwona DOJKA

Jan Burlikowski

By pamięć
nie ginęła
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Brzesko według
Burlikowskiego

Fragmenty przygotowywanej do druku
pięciotomowej Kroniki Miasta Brzeska

Od samego początku...Od samego początku...Od samego początku...Od samego początku...Od samego początku...
„Już zapewne w XIII i XIV wieku istniała tu osada z sołtysem
na czele” – pisze Jan Burlikowski, opierając się na najstar−
szych zapiskach, wspominających Brzesko. – „Osada miała
charakter prostokąta. Środkiem wiodła droga z Krakowa na
wschód, na Ruś. Po obu stronach drogi budowano domy i obej−
ścia gospodarskie. W środku, gdzie ulica rozszerzała się nie−
co, był rodzaj rynku, na skraju stała jakaś kaplica. Obok miesz−
kali rzemieślnicy i kramarze. Kie−
dy jednak Spytkowie Melsztyńscy
zwrócili uwagę na tę osadę, poło−
żoną w ich dobrach i leżącą na waż−
nym szlaku komunikacyjnym,
przemianowali ją na miasto. Moż−
na przyjąć, że Spytek powierzył tę
sprawę „przedsiębiorcy”, który
sprowadził osadników (coloni) jako
kupców i rzemieślników. Pan miał
korzyść, bo osadzeni mieszczanie
w zamian za odstąpienie im „dwo−
rzyszcza” (parceli budowlanej) pła−
cili mu czynsz roczny.
Pierwsza wzmianka historyczna
o Brzesku pochodzi z końca XIV
wieku. Jest to mianowicie doku−
ment datowany w Krakowie dnia
24 stycznia 1385 roku, w którym
królowa Jadwiga nadaje Spytko−
wi – wojewodzie krakowskiemu,
prawa magdeburskie dla jego
miast: Książa, Żabna i Brzeska,
oraz 33 wsi. Dokument ten napi−
sany po łacinie, w tłumaczeniu do−
konanym przez profesora gimna−
zjum w Brzesku Stanisława Ste−
fańskiego brzmi:
W imię Pańskie Amen. Jadwiga
z Bożej Łaski Królowa Polski oraz
Pani i dziedziczka ziemi krakow−
skiej, sandomierskiej, sieradzkiej,
łęczyckiej, kujawskiej i pomorskiej. Na wieczną rzeczy pamiąt−
kę. Zważając na wierność i rozliczne dowody posłuszeństwa, przez
które dzielny mąż Pan Spytko wojewoda krakowski, nasz umi−
łowany wierny, okazał wdzięczność majestatowi naszemu i na
przyszłość z równą wiernością okazać się jeszcze bardziej wdzięcz−

nym, pragnąc mu okazać szczególna łaskę, miasto Książ i mia−
steczka Żabno i Brzeg, również wsie Odporyszów, Sieradza (koło
Żabna), Nieciecza (koło Żabna), Brzozowa (koło Tarnowa),
Brzezowiec, Charzewice, Poręba (Spytkowska), Pomianowa
Wola, Jasień, Okocim i inne w naszym królestwie polskim po−
łożone, tak jak w swych granicach z dawna są określone, prze−
nosimy z prawa polskiego na niemieckie tzw. magdeburskie,
znosząc równocześnie tam wszelkie prawa i zwyczaje polskie,

które mogą przeszkadzać pra−
wu niemieckiemu.
Wyjmujemy nadto i na zawsze
uwalniamy wójtów, sołtysów,
obywateli, kmieci, zagrodni−
ków i wszelkich mieszkańców
wymienionych miast, wsi od
wszelkiej jurysdykcji i władzy
naszych wojewodów, kasztela−
nów, sędziów i podsędków i in−
nych urzędników, tak że nie
będą wobec nich odpowiedzial−
ni ani kar płacili w sprawach
dużych czy małych, jak kra−
dzież, przelew krwi, mężobój−
stwo, podpalenie, okaleczenie
członków itp., lecz będą odpo−
wiedzialni wobec swoich wój−
tów i sołtysów, wójtowie i soł−
tysowie wobec pana Spytka
względnie jego następców
i prawnych dziedziców, czy też
wobec nas lub naszego gene−
ralnego Sądu, gdyby Spytko
lub jego dziedzice zaniedbywali
się w wykonywaniu prawa, jed−
nak tylko gdy naszym pismem
z naszą pieczęcią będą wezwa−
ni, a i wtedy tylko obowiązani
są odpowiadać na zarzuty we−
dług prawa niemieckiego.
W sprawach kryminalnych

i gardłowych wymienionym wójtom i sołtysom miast i wsi da−
jemy wszelką władzę sądzenia, wyrokowania i karania na pod−
stawie zwyczaju, jak prawo magdeburskie we wszystkich swo−
ich punktach, klauzulach i warunkach żąda, przy salwowa−
niu jednak praw królewskich.
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Około 1400 roku staje się Brzesko siedzibą parafii, w roku
1419 bawił tutaj przejazdem król Jagiełło odwiedzając cho−
rą żonę, królową Elżbietę.”

Niespełna 100 lat później...
„W dokumencie z roku 1463 bracia Jan i Spytek Melsztyńscy,
właściciele Brzeska, określają prawa i obowiązki mieszczan
brzeskich; obiecują opiekę i przychylność, nadają miastu tar−
gi w każdy wtorek wraz z prawem ścigania złoczyńców i zło−
dziei w promieniu dwóch mil od miasta, nakazując posłuszeń−
stwo wobec wybranych władz miejskich, żądają ścigania i wy−
pędzania włóczęgów i nierobów, tworzą wreszcie z Pomianowej,
Brzezowca i Okocimia przedmieścia Brzeska. (...)
W roku 1472 król Kazimierz Jagiellończyk nadaje miastu prawo
odbywania jarmarku w dniu 8 września. W roku 1447 dzięki fun−
dacji właściciela Brzeska – Spytka z Melsztyna, kasztelana zawi−
chojskiego, na miejscu starego drewnianego kościoła parafialnego
powstaje nowy, murowany pod wezwaniem św. Jakuba.”

Pierwsze kryzysy
„W roku 1655 Brzesko zajmują Szwedzi, w marcu 1657 miasto
zostaje złupione przez wojska węgierskie Jerzego Rakoczego,
wreszcie ujemnie odbija się na położeniu miasta pomór z lat
1652 – 1653. Miasteczko całkowicie podupada. Nadanie jeszcze
jednego jarmarku w roku 1669 przez króla Michała Wiśniowiec−
kiego w niczym nie zmienia obrazu upadku. W roku 1712 mia−
sto posiada tylko czterech rzemieślników: trzech szewców i jed−
nego kowala (w roku 1629 było 11 rodzin rzemieślniczych).
Również w początkach tego wieku Brzesko zmienia właścicieli,
dostaje się mianowicie w ręce Drohojewskich, a następnie Gu−
mienieckich (którym zawdzięcza swój herb – Gryf). W roku 1723
miasto niszczy pożar (poprzedni w roku 1678). Polepszenie sy−
tuacji przynosi druga połowa XVIII wieku; koncentruje się tu
wtedy drobny przemysł stolarski, rozwija się silniej przemysł
tokarski (produkowane są przybory do pisania, zabawki, a na−
wet szachy). Czynny jest w tym okresie browar, miejscowi Ży−
dzi (w roku 1765 było ich 187 – zamieszkiwali tak zwane dolne
miasto w pobliżu dzisiejszej ulicy Zielonej i Brzezowieckiej)
utrzymują stosunki handlowe z Wojniczem.
Pierwsza nazwa miasta Brzeg używana była do około połowy
XV wieku. W połowie tego wieku pojawiły się nowe nazwy mia−
sta, a to Brzeżek i Brzezek.”

Brzesko od Brzezka
„Ostatecznie nazwa Brzesko ustaliła się w XVIII wieku. Jak przy−
szło do nazwy Brzesko, nietrudno wytłumaczyć. W gwarze ludowej
bowiem mówiono Brzezek, a na pytanie dokąd idziesz, jedziesz od−
powiadano – do Brzezka, później do Brzeska, z czego na podobień−
stwo Brzeska za Wisłą zrobiono pierwszy przypadek Brzesko.”

Szpital, kościół, szkoła
„W roku 1505 Katarzyna z Giżyc Giżycka i jej syn Jan Melsz−
tyński, wypełniając wolę swego zmarłego męża Spytka, fundu−
je w Brzesku szpital i kościół szpitalny.” (...)
„Ciekawe, że podczas licznych pożarów miasta kościółek ten
zawsze ocalał, natomiast kościół parafialny, chociaż murowany
spalił się pięć razy. Jedynie podczas pożaru miasta w czasie
najazdu szwedzkiego kościół św. Ducha uległ uszkodzeniu, lecz
przed rokiem 1678, w którym odbywała się wizytacja parafii,
został naprawiony. Dopiero ostatni wielki pożar miasta w roku
1904 całkowicie zniszczył ten zabytek.” (...)
Szkoła parafialna w Brzesku powstała zapewne przed rokiem
1505, bowiem w owym roku Katarzyna z Giżyc i jej syn Jan
Melsztyński w dokumencie fundacyjnym domu szpitalnego zo−
bowiązują rektora szkoły do codziennego śpiewania antyfony

W tym domu mieszkała rodzina Ludwika Solskiego.

Browar Okocim – rok 1890.

Rok 1904 – centrum miasta po pożarze.

Wielka powódź w 1934 roku.
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o pokój. Ponadto już w XV wieku spotykamy na Akademii Kra−
kowskiej studentów pochodzących z Brzeska (m.in. w roku 1442
Mikołaj syn Marcina oraz Piotr syn Marcina, późniejszy kano−
nik sandomierski).” (...)
„Co się tyczy szkoły w Brzesku, roczniki diecezjalne tarnowskie
podają, że w roku 1827 w Brzesku istnieje szkoła parafialna
trywialna (najniższego stopnia).” (...)
„Rocznik” z roku 1836 podaje, że w Brzesku istnieje szkoła ludo−
wa, a inspektorem szkolnym na dystrykt brzeski jest ks. Jan
Napoleon Machaczek, proboszcz brzeski. „Rocznik 1837” wymie−
nia również szkołę ludową a zatem być może, że szkoła ludowa
istniała już w roku 1834 lub 1835, a na pewno w roku 1836.
W szkołach ludowych uczyli już nauczyciele opłacani przez gmi−
ny miejskie lub wiejskie, które też ponosiły wszelkie koszty
utrzymania szkół.”

Przypadek szkolny Solskiego
„Do szkoły ludowej w Brzesku w latach 1861– 64 uczęszczał
Ludwik Napoleon Sosnowski, późniejszy Solski, który w Brze−
sku spędzał lata dziecinne. W swoich „Wspomnieniach” tak
o tym pisze: „Nauki w szkole szły raczej pomyślnie. Starałem się
trzymać na wodzy mój temperament, co oczywiście nie zawsze
w pełni się udawało, ale sama intencja znaczyła wiele. Mimo to
spotkała mnie raz najniesłuszniejsza kara. Któryś z moich kole−
gów w czasie lekcji narobił dzikiego hałasu. Nauczyciel, pan Mo−
nica, odwrócił się od tablicy i rozejrzawszy się szybko po klasie,
doszedł do wniosku, że to ja jestem sprawcą harmideru. Podbiegł
ze złością do mnie i zbił mnie trzcinką po plecach. Uczniowi
z moją reputacją fakt ten musiał zaszkodzić. Wyrządzonej mi
krzywdy nie mogłem przeboleć. Sprawa nabrała rozgłosu, ogól−
na opinia była po mojej stronie. Ojciec tak się rozsierdził tym
wypadkiem, że zaskarżył nauczyciela do sądu, a sąd skazał go
na siedem dni aresztu.”

Wzdłuż Gościńca Cesarskiego
„Rzut oka na mapę z roku 1847 pozwala określić, że teren mia−
sta w jego ówczesnych granicach wyobrażał znak odwróconego
przecinka. Zabudowa Brzeska skupiała się po obu stronach
drogi Bochnia−Wojnicz−Tarnów, zwanej w owym czasie Gościń−
cem Cesarskim. (...)
Miasto graniczyło wówczas, począwszy od zachodu, z okoliczny−
mi wsiami Grądy, Słotwina, Brzezowiec, Jadowniki Podgórne,
Okocim, Pomianowa.”

Machaczek za krzaczek
„Ksiądz Jan Machaczek był proboszczem brzeskim w latach 1825−
1853 i prawdopodobnie miał pochodzenie czeskie. Według tego, co
opowiadają ludzie starsi, a co otrzymali w przekazie od swoich przod−
ków – ks. Machaczek miał stałe zatargi z parafianami, mieszcza−
nami brzeskimi. Jakie było tło tych zatargów – nie wiadomo.” (...)
Napięcie doszło do szczytu wtedy, gdy ks. Machaczek podczas
niedzielnego kazania gromił swoich parafian i wyraził się o nich
obraźliwie w ten sposób, że gdy kiedyś stanie na Sądzie Bo−
żym, a Pan Bóg zapyta go: Machaczku, gdzie są twoje owieczki,
on będzie się zmuszony tłumaczyć, Panie Boże ja nie miałem
owieczek, tylko same świnie.” (...)
„Mieszczanie brzescy swemu proboszczowi przedstawili inną
wersję Sądu Bożego. Mianowicie gdy Pan Bóg zawoła: gdzie
jesteś Machaczek, ten odpowie ze wstydem za swoje postępo−
wanie: skryłem się za krzaczek.”

Założenie browaru
„Założycielem browaru był Jan Götz, który urodził się 15.XI.1815
roku w Langeneslingen w księstwie Hohenzollern – Sigmarin−
gen. Ojciec jego był właścicielem małego browarku. Początkowo

pracował w browarze ojca, potem w browarze kuzyna Götzów –
Drehera w Klein Schwechat do roku 1845. W tym roku Józef
Neumann, kupiec w Cieszynie i właściciel dóbr Okocim ogłosił
w Wierne Zeitung, że poszukuje wspólnika do założenia browa−
ru w Okocimiu, z czego młody Götz zaraz skorzystał i po krót−
kich rokowaniach wyjechał do Okocimia, gdzie stanął po raz
pierwszy 26 kwietnia 1845 roku.”

Gdy Florian nie uchronił
„Wybudowanie w 1731 roku usytuowanego na Rynku Górnym
w Brzesku pięknego pomnika św. Floriana nakazuje mniemać,
że już na początku XVIII wieku istniała zorganizowana działal−
ność przeciwpożarowa w tym mieście.” (...)
„Spośród licznych pożarów, które w ciągu wieków nawiedziły mia−
sto, ten w roku 1904 był największy i najgroźniejszy. (...) Mgr
Karol Bernacki opisał pożar na podstawie świadków naocznych:
ks. Jana Fortuny, Ludwika Bernackiego, urodzonego 12.VIII.1879 r.
i Zofii z Kamionków Bernackiej, ur. 1.X.1882 w Bochni, a która
właśnie w maju 1904 roku przybyła do Brzeska i tu zamieszka−
ła. Oto treść zapisu mgr. Karola Bernackiego:
(...) Dzień 25.VII.1904 roku był słoneczny i bardzo upalny. Ko−
ściół parafialny wypełniony był po brzegi wiernymi z Brzeska
i okolic. (...) W pewnej chwili przez kościół przeszedł jakiś szmer.
Mężczyźni, młodzi członkowie OSP opuszczali pośpiesznie nawę
kościelną. By nie dopuścić do powstania paniki, ks. profesor Jan
Nalepa poważnym głosem nakazującym spokój i opanowanie
przekazał wiernym wiadomość, że miasto płonie. Kończono roz−
poczętą uroczystą Mszę św. prawie przy pustym kościele. Rozpo−
częto wynosić z kościoła co cenniejsze paramenty kościelne. Tym−
czasem na mieście trwała uporczywa walka z pożogą ognia. Straż
Pożarna z Okocimia zajęła jako pierwsza plac walki z ogniem
przy ówczesnym budynku Rady Powiatowej w Brzesku, nie do−
puszczając ognia na Tracz. Ochotnicza Straż Pożarna z Jadow−
nik broniła miasta od wlotu z Rynku Głównego na ulicę Głowac−
kiego, tj. partii miasta od kościoła w kierunku wschodnim. I ta
obrona miała powodzenie. Pożar nie strawił tej części miasta.
Pożar wybuchł w szopie Żydówki, w której przechowywany był
len i konopie skupowane od wieśniaków na nici. Wybuch podob−
ny do eksplozji zerwał dach i rozrzucił motki lnu i konopi po
wysuszonych słońcem dachach parterowych domów mieszczań−
skich. Domy płonęły niby pudełka zapałek. Flary ognia unoszone
w górę spadały na coraz to nowe dachy domów. Ludzie w panice
wynosili na rynek dobytek. Spiętrzyły się tego dobytku wysokie
zwały a to mebli oraz towarów. Wnet cały rynek zabudowany
pierzejami domów wschodnią, północną, zachodnią i południową,
stanowił morze ognia. Od żaru i padających żagwi zapalił się
zgromadzony na rynku dobytek ludzki. Rynek i miasto obok ryn−
ku stały się piekłem. Ludzie uciekali od żaru. Brak wody, krzyk
i nawoływania ludzi, ryk wyprowadzanego bydła, trzask walą−
cych się dachów, szum płomieni i wirów powietrznych, stwarzały
scenerię mściwej zagłady spokojnego i uroczyście odświętnego sprzed
kilku godzin miasteczka.
Ogień bez przeszkód (albowiem brak było wody) trawił okolice
dzisiejszego placu Kazimierza Wielkiego, gdzie stało zgromadzo−
nych kilkanaście gumien i stodół z drzewa, krytych słomą a wy−
pełnionych po brzegi zwiezionymi plonami zbóż. Dopiero puste
pola położone przy dzisiejszej ulicy Czarnowiejskiej zatamowały
posuwanie się ognia w tym kierunku miasta.
Fala ognia parła teraz wzdłuż ulicy Kościuszki. Spłonął budy−
nek ówczesnego Magistratu, spłonął drewniany budynek św. Du−
cha. Płonęły niby pochodnie domy drewniane i murowane połu−
dniowo−zachodniej części miasta. Na cmentarzu leżały w tym dniu
zwłoki piekarza Tadeusza Wanika. Wyniesiono je z płonącego
domu. Złożono na ziemi nie przykryte ziemią. Żagwie ognia z pło−
nącego kościółka św. Ducha niesione były na cmentarz. Tu zaczę−
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ły palić się drewniane krzyże na grobach wiernych, od żaru za−
częła się zajmować płomieniem trumna ze zwłokami śp. Tade−
usza Wanika. Musiano zwłoki prowizorycznie zakopać w ziemi.”

Na przełomie XIX i XX wieku
„Miasto Brzesko skupiało się wokół rynku zwanego Rynkiem
Głównym, wzdłuż gościńca zwanego Cesarskim i drogi zwanej
Słotwińsko−Sądecką. Był też plac zabudowany zwany Rynkiem
Dolnym oraz kilka ulic bez nazw. Niektóre dzisiejsze ulice, jak
np. Ogrodowa, były zwykłymi drogami polnymi.
W znacznej części domy były drewniane, kryte gontami, papą
a nawet słomą. W okolicy dzisiejszego placu Kazimierza Wiel−
kiego, wcześniej nazywanego Rynkiem Siennym, było szereg
stodół i budynków gospodarczych. Jedynie rynek okalały domy
przeważnie murowane, ale kryte nieogniotrwale. Przed doma−
mi, szczególnie od strony dzisiejszej ulicy Mickiewicza, znajdo−
wały się tak zwane podsienia, to jest ziemne wzniesienia usy−
pane dla wyrównania terenu przed wejściami ze względu na
opadającą w tym miejscu drogę. Reliktem tych podsieni jest
jeszcze istniejące do dziś obmurowane wzniesienie przed dzi−
siejszym WSS, od strony południowej rynku.
Rynek był wybrukowany kamieniami tzw. „końskimi łbami”.
Na rynku znajdował się szereg drewnianych bud, w których kupcy
sprzedawali towar w czasie targów. Niektóre z nich zamieszki−
wała żydowska biedota. Większość bud należała do właściciela
Brzeska i była przez niego wydzierżawiana.
Do najokazalszych budynków należał kościół parafialny.”

Kolej Karola Ludwika
„Linia kolejowa z Krakowa na wschód, nosząca nazwę „Karola
Ludwika”, wybudowana została w roku 1856. Komunikację ze
stacją w Słotwinie, która była osobną wsią, utrzymywały do−
rożki konne zwane fiakrami. Ustalona była dla nich taksa,
która wynosiła po 10 cent. od osoby, w nocy zaś 15 cent. Od
jazdy jednej mili opłata wynosiła 60 centów, 2 mile 1.20 zł
reńskich, jednym koniem.” (...)
„W roku 1874 powstała w Brzesku formalnie Ochotnicza Straż
Pożarna.”

Brzescy Żydzi
W tym czasie ludność żydowska wynosiła około dwie trzecie
mieszkańców Brzeska. Żydzi zamieszkiwali głównie zwarcie
Rynek Główny, ul. Berka Joselewicza, nazywaną dawniej Wa−
pienną oraz okolice w trójkącie dzisiejszej ulicy Głowackiego,
placu Żwirki i Wigury (zwanego w owym czasie Rynkiem Dol−
nym) i ulicy Zielonej. W ich rękach znajdował się przede wszyst−
kim handel, prowadzili karczmy, skup zwierząt rzeźnych z wy−
jątkiem świń, skupywali produkty rolne, drób, nabiał, trudnili
się niektórymi rzemiosłami. Obok zamożniejszych kupców było
też wśród Żydów sporo biedoty, gnieżdżącej się w nędznych izbach
i żyjącej z handlu byle czym.
Żydzi posiadali w Brzesku kilka domów modlitw. Główna sy−
nagoga mieściła się na placu przed dzisiejszym budynkiem
Pogotowia Ratunkowego (obecnie zaś mieści sie tam siedziba
PCPR – przyp. red.). Była murowana, spaliła się w czasie poża−
ru 1904 r. Zniszczona została zupełnie przez okupanta. Druga
synagoga znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Puszkina, w bu−
dynku zajmowanym obecnie przez Bibliotekę Miejską oraz są−
siedni magazyn. Budynki te stoją do dziś. Obok znajduje się
budynek dawnej łaźni żydowskiej, zwanej „mykwą”. Trzecia
murowana synagoga stała przy placu Żwirki i Wigury. (...)
„Do roku 1939 istniały w Brzesku właściwie dwa cmentarze
izraelickie, jeden przy ulicy Głowackiego i drugi przy dzisiejszej
ulicy Czarnowiejskiej. Cmentarz [przy ulicy Głowackiego] ten
był nie używany od bardzo wielu lat, około 150−200. Jednak

Dawna siedziba Starostwa Brzeskiego. Na tym miejscu
powstał nowy biurowiec Urzedu Miejskiego.

Obchód świeta 3 Maja w latach trzydziestych XX wieku.

Powitanie przybyłego do Brzeska wojewody krakowskiego
Władysława Raczkiewicza, późniejszego Prezydenta RP

w Londynie. Wita burmistrz Franciszek Soja.

Dawna mykwa – rytualna łaźnia żydowska przy ul. Puszkina.
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kamienie nagrobne pozostawały aż do czasów wojny. W czasie
wojny rozpoczęła się dewastacja starego cmentarza. Kamienie
zabierano głównie na naprawę dróg a nawet zdarzało się, że
zabierali je nieuczciwi ludzie, wykładając nimi chodniki na
swoich obejściach. Całkowicie zdewastowany cmentarz przejął
po wojnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej urzą−
dzając na tym placu magazyny, zajezdnię, warsztaty i biura.”

Gradobicie
„Rok 1857 był dla Brzeska nieszczęśliwy, gdyż 30 czerwca zaraz
po św. Piotrze i Pawle Apostołach ogromny grad popołudniu o 3
i pół, wielkości jaj gołębich tak gęsty i z takim wichrem nas na−
wiedził, że nie tylko wszystkie okna z południa ale i wszystkie
zasiewy zupełnie zniszczone zostały, gdyż nawet drzewa z gałęzi
ochrostane zostały i trzeciego dnia grad się po polach bechł.”

Mrozy w maju
„Rok 1861. Ten rok pamiętny jest z zimna i mrozu bo po pięk−
nych dniach lutego i marca następują mrozy i śniegi, zawieru−
chy, że nawet i w Święto Zielonych Świątek, które przypadło 19
maja śnieg padał i zimno dokuczliwe z wiatrami czuć się dało,
rok potem był suchy, piękny i urodzajny.”

Powódź
„W roku 1884 klęska niepamiętnej powodzi nawiedziła okolice
poniżej położone. Stały one zupełnie pod wodą, wskutek czego
bardzo wiela daru Bożego wymokło i wyniszczało. Potworzyły się
komitety dla zbierania składek i niesienia pomocy nieszczęśli−
wym mieszkańcom powodzią dotkniętych. Najjaśniejszy Monar−
cha Franciszek Józef i rozporządzeniem z dnia 28 lipca 1884 r.
oprócz zapomogi bezzwrotnej 440.000 fl. w.a. przyznał zaliczkę
bezprocentową na zasiewy w wysokości 30.000 fl. dla dotkniętych
powodzią. Boże, zachowaj nas w przyszłości od klęsk podobnych.”

Zburzyć budy
„Rada zapoznała się z nakazem c.k. starostwa o zniesieniu
wszystkich bud w mieście, które szpecą miasto a zamieszkane
grożą niebezpieczeństwem pożaru. Dla przeglądu tych bud wy−
brano komisję w składzie: naczelnik gminy, inżynier dróg kra−
jowych Chrząszczesorski, doktor powiatowy Senft, doktor miej−
ski Jan Janoszek, Jan Rybicki, Bezalel Florenc i Marcin Chme−
lecki. Komisja ma orzeknąć, które budy mają być usunięte.”

Dr Bernadzikowski posłem
„Z protokołu posiedzenia Rady Gminnej w dniu 3 lipca 1895 r.
dowiadujemy się, że dr Szymon Bernadzikowski zostaje wy−
brany posłem do Sejmu Krajowego, bowiem Rada przez po−
wstanie z miejsc wyraziła mu z tego powodu gratulacje.”

Izraelita burmistrzem
„Dnia 28 września 1898 roku odbyło się posiedzenie Rady
Gminnej miasta Brzeska, która obradowała pod przewodnic−
twem najstarszego radnego Mojżesza Grauera. Rada dokonała
wyboru nowego burmistrza oraz wiceburmistrza.
Naczelnikiem gminy (burmistrzem) wybrany został jednogło−
śnie 20−ma głosami Henoch Klapholz. Ponieważ poprzednio
był wiceburmistrzem przeto zachodziła konieczność wyboru
również następcy naczelnika. Na to stanowisko wybrany został
również izraelita Wolf Lemb.”

Kanalizacja
 „Dnia 29 kwietnia 1905 roku Rada Gminna rozpatrywała spra−
wę kanalizacji miasta i uchwaliła w zasadzie przystąpić do spo−
rządzenia planu i kosztorysu kanalizacji miasta, do zbudowania
głównych kanałów, przez co zdrowie ludności znacznie się poprawi,

ze względu, że J. Eksc. Namiestnik znaczne fundusze na regulację
miasta udzielić nam raczył, przeto może by i tę b. ważną sprawę,
łączącą się z regulacja miasta też się zaopiekuje. Aby inż. Regula−
cji miasta sporządził także plan kanalizacji, do zbudowania głów−
nych kanałów potrzeba 60 tyś. koron, a gmina oprócz rzeźni i ka−
wałka pastwiska nie posiada żadnego majątku i zaliczona jest do
najbiedniejszych gmin miejskich w kraju i aby miasto nie było tak
samo jak przed pożarem brudne i zanieczyszczone.”

Telefony
„Na posiedzeniu Rady dnia 13 czerwca 1906 roku od 25 – 100
koron na wprowadzenie do brzeska linii telefonicznej.”

Elektryfikacja
„Na tym samym posiedzeniu (6 III 1907 – przyp. red.) omawia−
no sprawę elektrycznego oświetlenia miasta. Wybrano delegację
w osobach Salvacha, Zdankiewicza i Menocha Klapholza, która
razem z burmistrzem ma udać się do Jana Götza z zapytaniem
czy nie byłby skłonny dać światło elektryczne miastu. (...) Dnia
18 grudnia 1911 r. Rada Gminna miasta Brzeska uchwaliła na
swoim posiedzeniu deklarację w celu uzyskania zezwolenia na
przeprowadzenie przewodów elektrycznych w mieście.”

Stacja benzynowa
„Na tym samym posiedzeniu (12 stycznia 1928 r. – przyp.
red.) Rada postanowiła zawrzeć umowę z firmą Standard Mobil
o budowę stacji benzynowej na rynku głównym, za kwotę 100
zł. rocznie na przeciąg lat 10.”

10 zł za nakręcanie zegara
„Dnia 23 grudnia 1924 roku Zwierzchność gminna uchwaliła
na wniosek ks. Romana Mazura, Józefowi Dutkowi remmera−
cję jednorazowo 30 zł za nakręcanie zegara za ostatnie lata
oraz na rok 1923 i następne po 10 zł. rocznie.”

Mościcki w Okocimiu
„Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki w dniu 23
lipca 1929 roku przybył do Okocima, gdzie był podejmowany
przez barona Jana Götza Okocimskiego. Właściciel browaru
wygłosił mowę powitalną. W pałacu Gotza Okocimskiego ze−
brali się zaproszeni goście. Prezydent RP objeżdżał południowe
tereny Polski. Bliższych szczegółów nie zapisano.

Honorowy porachunek
„Relacja ustna p. Stefana Bernackiego, zam. w Brzesku ulica
Berka Joselewicza.
W północno−zachodnim rogu cmentarza zwraca uwagę prosty,
surowy obelisk i całkowicie opuszczony grób. Na obelisku na−
pis: Stanisław Klimek, kapitan Wojsk Polskich ur. 8 XII 1893 r.,
zmarł 23.I.1923 roku. Jak opowiadają starsi ludzie tragiczna
to była sprawa. Jako oficer garnizonu tarnowskiego wespół z in−
nym oficerem – kolegą, kochali się w tej samej pannie. Sprawę
postanowili rozstrzygnąć honorowo a zarazem tragicznie. Po−
stanowili odbyć pojedynek, tak zwany amerykański. Polegało
to na ślepym wyciąganiu gałki, białej czy czarnej. Czarna ozna−
czała, że ten kto ją wyciągnął powinien przez śmierć usunąć się
sam. Kapitan Klimek wyciągnął gałkę czarną i zastrzelił się.”

Bombardowanie na Słotwinie
„Do tragicznych epizodów wojny we wrześniu 1939 roku na te−
renie naszego powiatu należy bombardowanie pociągu ewaku−
acyjnego w lesie słotwińskim w dniu 5 września 1939 r. (...) Liczby
prawdziwej ofiar nigdy nie ustalono, naoczni świadkowie po−
dają, że było kilkaset zabitych i rannych, mężczyzn, kobiet i dzie−
ci. Część zidentyfikowanych nazwisk zabitych ujęto w wykazie
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sporządzonym przez sekretarza PCK w Brzesku, jednak świad−
kowie podają że liczba zabitych była znacznie większa niż to
podano w wykazie. Wśród zabitych były kobiety i dzieci. Liczbę
rannych określono w przybliżeniu na 200 do 250.”

Na roboty do Niemiec
„Dnia 11 maja 1940 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie
Zarządu Miejskiego w Brzesku z udziałem ks. dziekana Jaku−
ba Stosura i radnego Karola Wrony spośród czynnika społecz−
nego. Nieobecny był natomiast dr Jan Brzeski z powodu aresz−
towania przez władze. Powodem nadzwyczajnego posiedzenia

Ulica Głowackiego – początek lat sześcdziesiątych.

Dawna łaźnia miejska w pobliżu dzisiejszego
Placu Kazimierza Wielkiego. Budynek został zburzony

kilka dni przed wydaniem 150. numeru BIM−u.

Okres II wojny światowej – przymusowe roboty.

było dostarczenie przez miasto 168 osób robotników rolnych do
Niemiec, jako kontyngent ustalony dla miasta Brzeska.
Na to zarządzenie Arbeitsamtu Tarnów i rygorów w razie nie
wykonania tego zarządzenia, zebrani biorąc pod uwagę stosunki
materialne i rodzinne poszczególnych osób i ich rodzin ustalili
listę, która obejmowała 125 osób katolickich, ponieważ 43 osoby
już wyjechały na roboty na podstawie dobrowolnego zgłoszenia.”

Ostatni dobosz
„Pan Piotr Śliwiński, znany w Brzesku jako „Mały Piotruś”, ze
względu na swój niski wzrost, już od dwudziestu lat zażywa
zasłużonej emerytury. Liczy już sobie 83 lata. Urodził się bo−
wiem w roku 1903 w Czchowie. Nie jest więc „pniokiem” jak
siebie nazywają rodowici brzeszczanie. Ale pan Piotr wcale się
tym nie przejmuje. Uważa bowiem, że Czchów nie był wcale
podłym miastem, lecz ma nawet starszą i bogatszą historię
niż Brzesko. Do tego miasta przyjechał, a właściwie przybył
pieszo już w roku 1921, przyjmując obowiązki służącego u jed−
nego z bogatszych mieszczan brzeskich. Był jednak bystrym
człowiekiem i w roku 1931 objął zaszczytną funkcje woźnego
w Magistracie. Odchodził właśnie ze służby policjant gminny
niejaki Łanocha. Był on zarazem doboszem magistrackim. (...)
Gdy tylko potrzeba było ogłaszać ludności zarządzenia władz
miejskich ubierał wyjściowe, ciemne ubranie, na głowę wkładał
granatową czapkę rogatywkę z czerwonymi wypustkami, przez
ramię przewieszał bęben – i wychodził na miasto. W miejscach
najbardziej ruchliwych przystawał i rytmicznie uderzał pałecz−
kami w bęben. Gdy zebrała się spora gromada słuchaczy prze−
jętym głosem odczytywał odnośne zarządzenia czy ogłoszenia,
a na zakończenie uderzał jeszcze kilka razy w bęben, aby nieja−
ko nadać urzędowe znaczenie podanych wiadomości.
Pamięta jak ogłaszał wiadomość o śmierci Marszałka Piłsud−
skiego i uroczystościach związanych z tym w Brzesku, zapra−
szając do udziału w nich.
Mówi o wrażeniach na słuchaczach gdy ogłaszał mobilizacje
powszechną w sierpniu 1939 roku.
Ludzie przyjmowali tę wiadomość bardzo poważnie, widział w ich
oczach niepokój i strach, ale i nadzieję bo nikt nam nie zrobi nic,
gdy z nami marszałek Śmigły Rydz, jak wtedy śpiewano.
Podawał do wiadomości zarządzenia nowych władz w czasie
okupacji, widział na twarzach słuchaczy obawy ale i zaciętość
oraz wolę wytrwania.
A potem, po wyzwoleniu ogłaszał zarządzenia władz Polski
Ludowej, ogłaszał programy uroczystości, wieców i manifesta−
cji, zapraszając na nie społeczeństwo miasta i okolicy.
Rozlepiał – jako woźny – Manifest Polskiego Komitetu Wyzwo−
lenia Narodowego, różne odezwy i apele.
Bęben magistracki pamiętający czasy austriackie wciąż mu
dobrze służył. Aż gdzieś w roku 1948 ta forma ogłaszania zo−
stała stopniowo zaniechana. Ogłaszania zarządzeń itp. władz
przejął radiowęzeł brzeski, jego głośniki znajdowały się w pra−
wie każdym domu w Brzesku oraz w najbliższej okolicy i był
potężnym środkiem propagandy i ogłaszania wszelkich wiado−
mości. W dodatku jeszcze ogłoszenia władz rozpoczęto publiko−
wać przez plakatowanie.”
Gdyby Pan Piotr doczekał 24 września 1992 roku, z pewnością
nie omieszkałby oznajmić swym bębnem ukazania się pierw−
szego numeru BIM−u...

Opracowanie:
Iwona DOJKA

Marek LATASIEWICZ

Tytuły pochodzą od redakcji. Składamy podziękowania Panu
Jerzemu Ożegalskiemu za udostępnienie materiałów do druku.
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Konieczna dotacja
– Nie wyobrażam sobie, żeby z naszych
ulic zniknęły autobusy. Dla wielu osób,
głównie mieszkających na wsiach, to je−
dyny środek transportu – przekonywał
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Sta−
nisław Milewski.
Z raportu o sytuacji MPK wynika, że za−
rządzanie spółką nie budzi zastrzeżeń.
Likwidacja nierentownych połączeń oraz
wprowadzenie szeregu innych oszczędno−
ści sprawiły, że przedsiębiorstwo zmniej−
szyło swoje koszty o jedną czwartą. Ale
mimo to, by nadal funkcjonować, musi
być zasilane z budżetu miasta. W tym
roku za respektowanie ulg w przejazdach
oraz na dofinansowanie mało popular−
nych wśród pasażerów linii, gmina wyło−
ży 640 tysięcy złotych.
– Każde przedsiębiorstwo przewozowe musi
być dotowane, także i nasze, które ma naj−
niższą cenę tak zwanego wozokilometra.
Niestety, niezbędne koszty nie pozwalają
ograniczyć dotacji – tłumaczył prezes MPK,
Krzysztof Gawor (stanowisko prezesa za−
rządu MPK szerzej prezentujemy obok).
Problem finansowy MPK jest złożony,
gdyż musi ono zmierzyć się z prywatny−
mi przewoźnikami, z którymi – mówiąc
wprost – konkurencja nie jest równa.
– Nie można dopuścić do likwidacji tej
spółki. Gmina ma statutowy obowiązek
zabezpieczyć transport osobom, korzysta−
jącym z ulg na przejazdy. Po likwidacji
MPK o zwrot kosztów mogą upomnieć się
inne firmy, a wówczas kosztowałoby nas
to jeszcze więcej – komentował radny,
Edward Knaga.

Analiza sytuacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zdominowała program lutowej
sesji. O tym, że spółka znajduje się w nienajlepszej kondycji finansowej wiadomo nie od
dziś. Długa dyskusja, nie pozbawiona emocji i polemik, dowiodła, że niełatwo będzie znaleźć
remedium na poprawę sytuacji. Wydaje się, że upadł pomysł połączenia MPK z inną spółką
miejską – Brzeskimi Zakładami Komunalnymi.

Sporo mówiło się o pomyśle połączenia
MPK z inną miejską spółką – BZK. Jed−
nak obecnie taki plan nie będzie wpro−
wadzany w życie.
– Wymaga to czasu i rozważenia wszyst−
kich „za” i „przeciw”. Na razie będzie−
my rozpatrywać możliwości likwidacji
kolejnych nierentownych połączeń. Uwa−
żam, że spółka do końca roku powinna
funkcjonować tak, jak do tej pory. Jed−
nak kwota dotacji przewidziana w tego−
rocznym budżecie nie zostanie zwiększo−
na. Będziemy się starać tak redukować
połączenia, aby w jak najmniejszym
stopniu dotykało to pasażerów. Ludzie
muszą jednak zdać sobie sprawę z tego,
że jeśli nie chcą jeździć autobusami, my
ich za wszelką cenę nie możemy utrzy−
mywać. Istnieje też możliwość wydzier−
żawienia obecnego placu, gdzie mieści
się MPK, i przeniesienia samej spółki
w inne miejsce. Jednak taka decyzja
musi wpierw być poparta dokładnymi
wyliczeniami, aby sprawdzić czy przy−
niesie to jakiś wymierny efekt – mówił
burmistrz Jan Musiał.
Niezadowoleni z raportu, przygotowane−
go przez szefów MPK, byli radni Krzysz−
tof Ojczyk i Krzysztof Dudziński. Ale
i oni, poddając krytyce funkcjonowanie
spółki, nie potrafili wskazać uzdrawia−
jących rozwiązań. – Musimy wreszcie
wypracować jednoznaczne stanowisko co
do przyszłości tej spółki. Określić, co dla
niej będzie najlepsze – apelował radny
Dudziński. To niejako zapowiedź konty−
nuowania debaty o sytuacji MPK pod−
czas kolejnych sesji.

Odpady – pięć wariantów
W dalszej części obrad radni uchwalili Plan
Gospodarki Odpadami dla Gminy. Było
to konieczne, bowiem wkrótce zamknięte
zostanie gminne wysypisko śmieci w Ja−
downikach. Potem odpadki będą wywożo−
ne poza Brzesko. Plan sięga jednak jesz−
cze dalej w przyszłość. Obejmuje on pro−
pozycje pięciu rozwiązań problemu:
kontynuację stanu istniejącego i po za−
mknięciu wysypiska wywożenie śmieci na
składowiska poza teren gminy; instalację
linii do segregowania odpadów komunal−
nych; partycypację w budowie składowiska
zlokalizowanego poza gminą; założenie
zakładu zagospodarowania odpadów na
terenie gminy lub w porozumieniu z inny−
mi gminami. Piąty wariant, prócz stwo−
rzenia zakładu zagospodarowania odpa−
dami, przewiduje także rozszerzenie go
o kompostownię.

Oświatowe braki
Podczas lutowej sesji radni dokonali tak−
że zmian w budżecie. Do najważniejszych
można zaliczyć zmniejszenie subwencji
oświatowej, przekazywanej gminie przez
ministerstwo. Braki szacowane są na 88
tys. zł. Sytuacja poważnie niepokoi wła−
dze, choć problemy z finansowaniem
oświaty nie dotyczą tylko brzeskiego sa−
morządu. Subwencję pomniejszono
wszystkim gminom w Polsce.
Radni zarezerwowali ponad 360 tysięcy
złotych na usuwanie osuwisk w latach
2006−2008. Pojawiła się także możliwość
pozyskania pieniędzy na ten cel z ze−
wnątrz. – Aby je otrzymać, musimy za−
pewnić udział własny – tłumaczyła Wan−
da Prus, skarbnik gminy.
Także w trakcie tej samej sesji zatwier−
dzono Regulamin Wynagradzania Na−
uczycieli. W myśl dokumentu będą oni
zarabiać więcej niż do tej pory. Nim do−
szło do jego uchwalenia, rozmowy mię−
dzy władzami miasta a nauczycielami
ciągnęły się kilka tygodni. Ostatecznie
osiągnięto porozumienie.

Więcej elektroniki
Decyzją radnych Brzesko będzie brało
udział w projekcie rozbudowy systemów
elektronicznej administracji w Małopol−
sce oraz zagwarantowano pieniądze na
realizację w latach 2005−2006. Plan
przewiduje wprowadzenie systemu elek−
tronicznego obiegu dokumentów w Urzę−
dzie Miejskim w Brzesku oraz połącze−
nie z instytucjami publicznymi woje−
wództwa małopolskiego. Poprawi to
funkcjonowanie magistratu, skróci czas
oczekiwania na załatwienie urzędowych
spraw oraz ograniczy koszty funkcjono−
wania administracji.

Łukasz WRONA

Jeździć, ale jak?Jeździć, ale jak?

Pierwsza debata Rady Miejskiej
w odnowionej sali obrad.
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– Panie prezesie, czy w sytuacji, w ja−
kiej znajduje się MPK, jest sens utrzy−
mywania za wszelką cenę komunal−
nego przewoźnika w Brzesku?
– Problem ten był przedmiotem dysku−
sji podczas dwu ostatnich sesji i czterech
komisji Rady Miejskiej. Dyskusja trwa−
ła łącznie kilkanaście godzin, ale ani raz
nie padło stwierdzenie, że MPK jest nie−
potrzebne.
– Rolę MPK mogliby pewnie przejąć
prywatni przewoźnicy. Podobno są
tym zainteresowani. Może więc nale−
żałoby rozpisać przetargi?
– Ależ takie przetargi się przeprowadza!
W latach 2000−2004 ogłoszono ich pięć.
Owszem, byli zainteresowani i nawet
wykupili specyfikacje, ale ofert poza MPK
nikt nie składał. Co innego zatem mó−
wić, a co innego złożyć konkretną ofertę
i zabezpieczyć ją wadium.
– W ostatnich miesiącach sporo
mówi się o raporcie, jaki powstał po
przeprowadzeniu analizy działalno−
ści MPK. Czy to prawda, że to tajny
dokument?
– Nigdy tak nie twierdziłem, a istotnie
z taką opinią spotkałem się w prasie.
Oczywiście, niektóre z zawartych w rapor−
cie informacji nie podlegają rozpowszech−
nianiu ze względu na tajemnicę handlową
spółki.
– Czy istotnie ilość przewożonych osób
jest tajemnicą, której ujawnienie
może zaszkodzić spółce?
– Żaden prywatny przewoźnik nie ujaw−
ni, ilu pasażerów przewozi dziennie, o któ−
rej godzinie mu się to najbardziej opła−
ca, ile i jakie bilety sprzedaje lub jakie
ma koszty i dochody. Nikt takich infor−
macji nie poda do gazety. To tajemnica
handlowa. Materiały te powinny służyć
celowi, do którego zostały sporządzone,
a dostęp do nich mogą mieć jedynie te
osoby, które w oparciu o nie podejmują
decyzje, mające wpływ na funkcjonowa−
nie spółki.
– Nie pytamy więc o szczegóły, lecz o to,
czy w raporcie tym wskazano, co nale−
ży zmienić, by gmina nie dopłacała tak
dużo do funkcjonowania MPK?
– Ale gmina nie dopłaca do spółki, tylko
do naszych usług. Dzięki temu bilet
w mieście kosztuje 1,60 zł, a w sąsied−
nich miastach powyżej 2 złote. Dzięki
temu większość naszych pasażerów ko−

Prawda i mity o MPK
Rozmowa z Krzysztofem Gaworem, prezesem zarządu

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

rzysta z różnorakich ulg. Wreszcie, dzię−
ki temu jeździmy w soboty i niedziele,
czego już od dawna nie robi PKS i pry−
watni przewoźnicy... Jeśli gmina chce
wykonywać jakieś usługi, to pyta o cenę
i wybiera najtańszego oferenta. Transport
jest usługą jak każda inna i świadczenie
jej w określonych warunkach ma swoją
cenę. Wśród komunalnych przedsię−
biorstw transportowych nasze należy do
trzech najtańszych w Polsce. Ogłaszane
przetargi dowiodły, że nie ma chętnych
do wykonywania tych usług taniej, niż to
robi MPK. Nie rozumiem zatem pojawia−
jącego się twierdzenia, że to dużo. Tym
bardziej, że ci, co tak mówią, nie określa−
ją, ile to by było w sam raz.
– Do prywatnych busów nikt jednak
nie dopłaca, a bilety w nich są tańsze
i również obowiązują ulgi.
– To dwa różne problemy. Nie chcę nicze−
go sugerować, ale powiem tylko, że MPK
dokładnie ewidencjonuje sprzedaż każ−
dego biletu oraz rozpisuje wszystkie przy−
chody i poniesione obciążenia. Dlatego
mam orientację, jakie są prawdziwe kosz−
ty funkcjonowania przewoźników. Co do
ulg, to każdy przewoźnik – za wyjątkiem
MPK – stosujący ulgi ustawowe, może
uzyskać ich zwrot z Urzędu Marszałkow−
skiego. MPK zwrot ma uzyskać z gminy,
która jest jego właścicielem. W jaki spo−
sób otrzymują ten zwrot prywatni prze−
woźnicy pozostaje ich tajemnicą.
– A jak Pan ocenia propozycję fuzji
MPK z BZK?
– Takie połączenie wcale nie spowoduje,
iż nowy podmiot będzie funkcjonował bez
dopłat. To jasno z raportu wynika. Ow−
szem, takie rozwiązanie pozwoliłoby ob−
niżyć koszty stałe, takie, jak podatki,
koszty energii i ochrony terenu czy kosz−
ty administracji. Ale w sumie będzie
miało ograniczony wpływ na ogólne, i tak
już niskie w porównaniu do podobnych
firm, koszty funkcjonowania. Warto też
wiedzieć, że proces łączenia obu firm po−
chłonąłby sporo pieniędzy na remont bazy
na ul. Przemysłowej.
– Pojawiają się opinie o przeroście
zatrudnienia w administracji MPK...
– Podobne sądy feruje osoba, która chy−
ba nie tylko w MPK Brzesko nigdy nie
była, ale nie wie, na jakich zasadach funk−
cjonują firmy o porównywalnym do na−
szego profilu działalności i wielkości.

Okazuje się bowiem, że proporcja pra−
cowników umysłowych do fizycznych jest
w każdej z tych firm bardzo podobna.
W materiałach przekazanych Radnym
przed posiedzeniami komisji wskazałem
takie firmy i ich wskaźniki zatrudnienia.
Nie twierdzę jednak, że nie należy dążyć
do zmian w tej dziedzinie. Jedną z dróg
ku temu jest informatyzacja.
– No, to jak ma MPK prosperować
w przyszłości?
– Faktem jest, że przewozy komunikacją
zbiorową maleją i jest to zjawisko po−
wszechne w całym kraju. Uważam jed−
nak, że spółka jest potrzebna. Najlepiej
świadczy o tym liczba blisko pół miliona
pasażerów, przewiezionych w roku ubie−
głym. Wtedy do każdego pasażera gmi−
na dopłaciła 1,30 zł. Ponadto ceny na−
szych biletów stabilizują rynek. Konku−
rencja jest zawsze tańsza, ale nietrudno
sobie wyobrazić, co się stanie, gdy zabrak−
nie naszego autobusu i z którejś miejsco−
wości do miasta zostanie tylko jeden bus...
Połączenie z BZK w chwili obecnej jest
nierealne, gdyż wymaga sporych nakła−
dów na przygotowanie infrastruktury
technicznej. Zatem uważam, że MPK
może i powinno funkcjonować samodziel−
nie. Oczywiście, będziemy nadal prowa−
dzić działania optymalizujące opłacalność
przewozów. Sukcesywnie prowadzone jest
liczenie pasażerów i połączenia z fre−
kwencją niższą od 65 pasażerów na 100
kilometrów będą likwidowane. Pragnę
jednak podkreślić, że w roku 2004 pierw−
szy raz od trzech lat zanotowaliśmy
wzrost sprzedaży biletów w proporcji do
ilości przejechanych kilometrów. Liczymy,
że ta tendencja się utrzyma. Istotne jest
też to, że ciążące na spółce zobowiązania
1 stycznia 2005 roku były niemal o poło−
wę mniejsze niż rok wcześniej.

(K)
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MIMO że Generalna Dyrekcja Dróg Krajo−
wych i Autostrad wykupiła już 85 proc. grun−
tów pod przyszły odcinek autostrady z Krako−
wa do Brzeska, to zakończenie inwestycji zgod−
nie z planem w 2008 r. może się odwlec. Protesty
mieszkańców Wierzchosławic koło Tarnowa
odniosły skutek. Naczelny Sąd Administracyj−
ny, do którego się odwołali, uznał ich racje i unie−
ważnił wydaną przed sześciu laty lokalizację
a 4. Urząd Miejski, choć nie miał żadnego udzia−
łu w proceduralnych uchybieniach, prowadził
i nadal kontynuuje mediacje z protestującymi
mieszkańcami, by osiągnięto kompromis i jak
najszybciej przystąpiono do budowy jakże waż−
nej dla gminy autostrady.

AUTOSTRADA
PRZYBLOKOWANA

W związku z artykułem „Kto może
skręcać w lewo”, jaki ukazał się
4 marca 2005 r. w „Dzienniku Pol−
skim”, konieczne jest sprostowa−
nie. W tekście znalazły się nie−
prawdziwe informacje oraz po−
mówienia sugerujące, że przy
wydawaniu zezwoleń na budowę
stacji paliw „Statoil” oraz super−
marketu „Lidl” zostało złamane
prawo budowlane, a działania
Burmistrza Brzeska miały „cha−
rakter przestępstwa”.
Niestety, nie pierwszy raz autorka artyku−
łu, Zofia Sitarz, wykazała się brakiem dzien−
nikarskiej rzetelności. Dając wiarę swemu
informatorowi – panu Bolesławowi Mikołaj−
czykowi, wprowadziła opinię publiczną
w błąd. Ta jednostronna relacja ma się nijak
do prawdy, jaką dziennikarka, gdyby tylko
chciała pofatygować się do tutejszego Urzę−
du Miejskiego, mogła i powinna zweryfiko−
wać z dokumentami dotyczącymi rzeczonej
sprawy. A te jednoznacznie dowodzą, że po−
dejmowane w ramach kompetencji przez
Burmistrza Brzeska decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu za−
równo dla „Terra Casa S.A.” z 21.11.2001 r.,
jak i dla firmy „Lidl” z 6.03.2002 r., zostały
wydane z zachowaniem procedur formalno−
prawnych, w oparciu o obowiązujące prze−
pisy. Dotyczy to także uzyskania akceptacji
przy budowie tegoż obiektu po uzyskaniu
pozytywnej oceny o oddziaływaniu na śro−
dowisko naturalne. Należy w tym wypadku
odwołać się do raportu z kontroli przeprowa−
dzonej przez Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Wojewódzkiego z 17 grudnia 2001 r.
oraz późniejsze aneksy do w/w raportu spo−
rządzone przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska z dn. 5.02.2002 r. oraz
4.09.2003 r., a także opinia z kwietniu
2003 r. wystawiona przez dr hab. Andrzeja
Jodłowskiego, rzeczoznawcę w Ministerstwie
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Raporty te stwierdzają w konkluzji, że „od−
działywanie projektowanej stacji na środowi−
sko zamyka się w granicach działki”. Ponad−
to, po wycięciu starych, nieestetycznych krze−
wów, właściciel stacji paliw zobowiązał się do
posadzenia w tym miejscu już najbliższej wio−
sny nowych krzewów i drzew.
Nieprawdą też jest zarzut, że o zamiarze pro−
wadzonej inwestycji nie zostały powiadomio−
ne wszystkie przewidziane prawem zainte−
resowane strony. Jednak żadna z nich
z możliwości składania uwag i wniosków
w stosownych terminach nie skorzystała.
Gwoli wyjaśnienia, należy przypomnieć, że
decyzje odnośnie organizacji ruchu m.in. na
ulicy Kościuszki podejmuje nadal General−

Kto skręca w lewo?
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
a Urząd Miejski jest tymczasowym zarząd−
cą tej drogi. Wprawdzie Rada Miejska
uchwałą zadeklarowała chęć przejęcia nie−
których dróg, w tym także ul. Kościuszki,
ale żeby drogi te uzyskały status gminnych,
musi być podjęta jeszcze jedna uchwała RM
o włączeniu tych ulic do zasobu dróg gmin−
nych. Uchwała ta zacznie skutkować dopie−
ro po wejściu w życie rozporządzenia Mini−
stra Infrastruktury w sprawie pozbawienia
kategorii dróg krajowych.
Odnośnie zaś zawartych w artykule zarzu−
tów, o błędnej decyzji wydania zgody właści−
cielowi stacji paliw na wykonanie zjazdu na
ul. Kościuszki, należy sprecyzować, że zjazd
ten został zaakceptowany na podstawie opi−
nii Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
(postanowienie z 15.11.2001 r.).
Pragnę przy okazji wyjaśnić, że prawo do
lewoskrętu dla mieszkańców posesji przy ul.
Kościuszki (w pobliżu stacji paliw) nie zosta−
ło zaakceptowane przez właściwie instytucje
zajmujące się regulacją ruchu drogowego.
Zezwolenie na takie rozwiązanie, nawet przy
znacznie zmniejszonym natężeniu ruchu na
ul. Kościuszki po wybudowaniu obwodnicy,
nie było możliwe głównie z powodu bliskości
usytuowania ulic Królowej Jadwigi i Kosy−
nierów, bo mogłoby to mieć wpływ na zwięk−
szenie ilości kolizji w tamtym rejonie. Nie−
możność wykonywania takiego manewru nie
jest jednak aż tak wielką uciążliwością, jak
przedstawia pan Mikołajczyk, bowiem by
zawrócić na ulicę Kościuszki nie trzeba po−
konywać „dodatkowych kilometrów”, gdyż
taki manewr można wykonać choćby na po−
bliskiej stacji paliw.
Nieprawdziwy jest też formułowany zarzut
o braku ze strony Urzędu Miejskiego w Brze−
sku reakcji na składane przez pana Mikołaj−
czyka pisma. Otrzymywał on na nie odpo−
wiedzi, a także został zaproszony na posie−
dzenie Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, podczas której roz−
patrzono wszystkie uwagi i wnioski. Na pod−
stawie cytowanych listów można ponadto
wnioskować, że nadawca nie tylko pomylił
kompetencje Burmistrza Brzeska, Rady
Miejskiej i Starostwa Powiatowego, ale nie
ma on pewności, do którego organu składał
poszczególne pisma.
Przedstawienie problemu na łamach „Dzien−
nika Polskiego” w tak tendencyjny sposób ma
charakter pomówienia i zmusza do refleksji,
o jaki właściwie skręt chodzi oraz komu za−
mieszanie wokół niego ma w istocie służyć.

Bogusław Babicz
Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Brzesku

„Nasz błąd polegał na tym, że o postępowa−
niu nie poinformowaliśmy… jednego miesz−
kańca” – tłumaczył się na łamach „Gazety
Krakowskiej” Zbigniew Rapciak, dyr.
Krakowskiego oddziału GDDKiA.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj−
nego w Warszawie powoduje, że dotychcza−
sowe projekty trzeba będzie wykonać ponow−
nie. Choć dyr. Rapciak zapewnia, że przygo−
towywany już nowy plan a 4 na odcinku od
Szarowa do Tarnowa zostanie zatwierdzony
do końca roku i nie będzie opóźnień z reali−
zacją inwestycji, to jednak, powstałe już na
początku prac, perturbacje nie napawają
optymizmem.
Nie kryje wątpliwości także burmistrz Brze−
ska Jan Musiał, który uważa, że w zaist−
niałej sytuacji, na jaką nie miał żadnego
wpływu, wybudowanie autostrady zapewne
przeciągnie się w czasie.
– Wobec pojawiających się pogłosek o tym, ja−
koby to Urząd Miejski i burmistrz Brzeska byli
odpowiedzialni za powstałe zamieszanie wokół
budowanej autostrady, chcę podkreślić, że
ewentualne pretensje należy kierować nie do
nas, lecz urzędników przygotowujących re−
alizację projektu – wyjaśnia burmistrz Mu−
siał. – Będę jednak robił wszystko, by udało
się jak najszybciej znaleźć kompromis i prace
nie opóźniały się. Autostrada to przecież dla
gminy wielka szansa, której nierozważnym
działaniem nie można przegapić.
Przypomnijmy, że budowa autostrady na pierw−
szym odcinku z Krakowa do Szarowa ma się
rozpocząć w przyszłym roku. Do 2008 r. kolej−
ny fragment 76−kilometrowej A4 miał być za−
kończony zjazdem w Brzesku. Koszt całej in−
westycji, pokrywany ze środków Unii Europej−
skiej i budżetu państwa, wyniesie ok. 2 mld zł.
Okazuje się jednak, że posiadanie pienię−
dzy, które do tej pory stanowiły główną prze−
szkodę w inwestycjach drogowych, to jed−
nak nie wszystko.          ML
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Poprzednio goście z Kalifornii byli w Brze−
sku w maju ub. roku. Od tamtej pory
ustalano szczegóły statutu fundacji, któ−
ra będzie realizować ambitny projekt.
Wydaje się, że najbardziej sporne punk−
ty zostały precyzyjnie sformułowane i nie
budzą wątpliwości. Przede wszystkim,
zgodnie z sugestią władz miejskich i po−
wiatowych, zostały rozstrzygnięte kwestie
praw własnościowych do majątku. Zosta−
nie on przekazany na rzecz fundacji do−
piero po zrealizowaniu przez nią zasad−
niczego celu, czyli po wyremontowaniu
pałacu i uruchomieniu renomowanej
szkoły. Do tego czasu organizacja będzie
mogła dysponować zespołem pałacowo−
parkowym na zasadzie użyczenia.
Nie pozbawiona emocji dyskusja rajców
obu rad ujawniła jednak w niektórych
kwestiach formalnych pewne nieścisłości.
Pojawiły się także konkretne sugestie,
uściślające niektóre zapisy, m.in. dotyczą−
ce liczebności i kompetencji zarządu Fun−
dacji Akademii Götza. Aprobatę zyskały
ponadto dwa istotne wnioski: powołania
instytucji kuratorii ekonomicznej oraz
dołączenia do składu sygnatariuszy fun−
dacji, obecnych na spotkaniu, prawowitych
spadkobierców majątku Götzów – Jana
Włodka (na zdjęciu) i jego siostry Zofii.
Aplauz wzbudziła ich decyzja pozostawie−
nia w pałacu wszystkich dóbr, znajdują−
cych się w nim do tej pory.
Potomkowie dawnych właścicieli przychyl−
nie wypowiadali się na temat programu,
przedstawionego przez Gołębiewskich.
– Słyszeliśmy o rozmaitych, pięknych po−
mysłach, ale tylko ten projekt stanowi jakiś
konkret – mówiła Zofia Włodek. – Bez−
sprzecznie jest to najlepszy plan ze wszyst−
kich dotychczas składanych. Poparcie moje
i brata ma też pomysł utworzenia w pa−
łacu szkoły, która będzie kształcić młodzież
w duchu tolerancyjnego społeczeństwa oby−
watelskiego – dodała.
Niektórzy radni nie kryli w dyskusji swe−
go sceptycyzmu. Do irytacji doprowadziły

Utworzenie fundacji, która zajmie się restauracją Pałacu Götzów i zlokalizowaniem w niej
międzynarodowej szkoły średniej, wydaje się kwestią niedługiego czasu. Podczas lutowego
spotkania z pomysłodawcami projektu, Teresą i Grzegorzem Gołębiewskimi, radni gminy
i powiatu opowiedzieli się za realizacją przedstawionych planów. Konstruowany statut
przyszłej fundacji wymaga jednak dopracowania.

Spadkobiercy
popierają

Gołębiewskich pytania, dotyczące wery−
fikacji ich amerykańskiej fundacji oraz
dotychczasowej działalności. Odpowia−
dając, Grzegorz Gołębiewski podkre−
ślił, że istnieje niewielka grupa osób,
która dąży do unicestwienia realizacji
ich projektu. – Wspólnie z władzami mia−
sta i powiatu rozmawialiśmy ze specja−
listami z Politechniki Krakowskiej, któ−
rzy opracowaliby plan odnowienia pała−
cu. Potwierdzili, że termin uruchomienia
szkoły (wrzesień 2006 r. – przyp. red.)
jest realny, ale do prac należy przystą−
pić już teraz – mówił Gołębiewski. Pod−
kreślił, że od ostatniego pobytu w Brze−
sku jego fundacji udało się uzyskać de−
klaracje wsparcia jej działań m.in. od
Kongresu Polonii Amerykańskiej, Carls−
berga, Instytutu Lecha Wałęsy (będzie
jednym z członków założycieli Fundacji
Akademii Götza), instytucji związanych
z Bankiem Światowym, a także innych
organizacji amerykańskich i australij−
skich. Dodajmy, że z pierwotnie zgłasza−
nego akcesu przystąpienia do fundacji
wycofał się Urząd Marszałkowski Urzę−
du Wojewódzkiego.
– Planujemy podczas najbliższych wa−
kacji zorganizować w Brzesku między−
narodową szkołę letnią, do której do 30−
osobowej grupy młodzieży zaprosimy 10
miejscowych studentów – deklarował
Gołębiewski.
Czy zdołał jednak rozwiać wszelkie wąt−
pliwości niektórych radnych? Z przepro−
wadzonego przez starostę powiatowego,
Grzegorza Wawrykę sondażowego gło−
sowania można by wnioskować, że tak.
Nikt bowiem nie był przeciwny powoła−
niu Fundacji Akademii Götza. Tym nie−
mniej rozstawano się w przekonaniu, że
diabeł tkwi w szczegółach.
W kwietniu dojdzie zapewne do debaty
w tej sprawie podczas sesji rady miej−
skiej i powiatowej.

Marek LATASIEWICZ

126 TYSIĘCY zł na pomoc po−
trzebującym wydała w ub. roku
Caritas, działająca przy Parafii
św. Jakuba w Brzesku. Mimo że
to blisko 10 tys. więcej niż rok
wcześniej, to potrzeby są znacz−
nie większe. Ks. Wiesław Czaja,
opiekun brzeskiego oddziału Ca−
ritas podkreśla, że coraz więcej
osób potrzebuje regularnego
wsparcia ze strony Kościoła. Pod
stałą opieką znajduje się obec−
nie 200 rodzin. Z jadłodajni co−
dziennie korzysta około setka
ubogich. Nie ustaje więc apel do
dotychczasowych i nowych dar−
czyńców o kolejne ofiary. Jednym
z głównych dobroczyńców jest
spółka Carlsberg Polska.

BURMISTRZ BRZESKA ruszy
swoimi rezerwami. 50 tys. zł
przeznaczy na remont stadionu
Okocimskiego Klubu Sportowego.
Jak już informowaliśmy, w lipcu
OKS będzie gościł piłkarskie re−
prezentacje, uczestniczące w fina−
łach amatorskich mistrzostw
Europy. Następne 50 tys. klub
otrzyma od Urzędu Marszałkow−
skiego. Jak podkreśla wicebur−
mistrz Brzeska, Krzysztof Bigaj,
za 100 tys. zł uda się doprowa−
dzić stadion OKS−u do europej−
skich standardów.

PRZEBUDOWA DROGI Brze−
sko – Szczurowa to główny temat
debaty Komisji Bezpieczeństwa
i Obronności Sejmiku Wojewódz−
twa Małopolskiego, która odbyła
się w Brzesku. Trasa ta po wy−
budowaniu będzie najkrótszym
połączeniem z Warszawy na po−
łudnie Polski i do przejścia gra−
nicznego ze Słowacją. Mimo że
wszyscy wskazywali na koniecz−
ność jej modernizacji, to jednak
nikt nie umiał powiedzieć, kiedy
to nastąpi. Ponad dwa lata temu
kosztem 20 mln zł powstał most
na Wiśle w miejscowości Górka,
następnym etapem miała być
przebudowa wspomnianej drogi.
Jednak od dwóch lat nic się w tej
sprawie nie dzieje. Wójt Szczu−
rowej, Marian Zalewski, podkre−
śla, że samorządy zebrały środ−
ki na wykonanie projektu tech−
nicznego drogi. Ma być on gotowy
w tym roku. Ale kiedy projekt
zostanie wdrożony w życie?
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Dzisiaj przypomina ona wielki plac bu−
dowy. Powstają nowe budynki, poprawi−
ła się infrastruktura. W niemal każdym
domu jest telefon, a niedługo popłynie
z kranów woda z nowo budowanego wo−
dociągu. Atuty wiejskiej miejscowości
docenia coraz więcej osób, bo żyje się
w niej coraz wygodniej. Dogodne połącze−
nie z Brzeskiem oraz cisza i spokój spra−
wiają, że Bucze ma szansę nadal się roz−
wijać. Inwestycji tu nie brakuje. Wsi nie
porównuje się z przysłowiową dziurą za−
bitą dechami i nie kojarzy już tylko ze
znakomitymi mistrzami ciesielskimi,
którzy wznosili niejeden dach w kraju
i zagranicą. Oblicze miejscowości zmie−
nia się w błyskawicznym, niespotykanym
wcześniej, tempie. Dla starszych miesz−
kańców jest ono prawdziwą rewolucją.
W ostatnim czasie wykonano szereg no−
wych punktów oświetleniowych, m.in.
w okolicach boiska sportowego. Pieniądze
na ich zamontowanie przeznaczyła Rada
Sołecka, oczywiście, z puli przekazanej
z budżetu miasta. – Panowały tutaj egip−
skie ciemności. Nie sądziłem, że docze−
kam się na mojej ulicy lamp. Dawniej
trudno było wychodzić z domu wieczorem
bez latarki, aby się nie potknąć. Nowe
lampy sprawiły, że czujemy się także bez−
piecznie. Nasz sołtys, Stanisław Milew−
ski zadbał też o utwardzenie drogi do pól,
co ułatwi rolnikom poruszanie się, zwłasz−

Rewolucja w Buczu

Bucze to niewielka miejscowość w gminie Brzesko. Jako małe dziecko spędzałem tam u babci
niemal każde wakacje. Teraz odwiedzam wieś sporadycznie, głównie przy okazji wizyt na
grobach najbliższych. Za każdym razem zauważam, jak bardzo się zmienia.

cza wiosną i jesienią, kiedy częściej pada−
ją deszcze – mówi Władysław Góra,
mieszkający w Buczu od urodzenia.
Już latem tego roku pojawi się kolejny
powód do zadowolenia. Zostanie wówczas
oddany do użytku nowy wodociąg. – Czę−
sto brakowało wody w stud−
niach. Nawet jeśli była, to
z powodu dużego zasiarcze−
nia, można było z niej ko−
rzystać w ograniczonym za−
kresie. Po wykonaniu wodo−
ciągu nie będzie nam
straszna nawet największa
susza – cieszy się pani Zo−
fia, mieszkająca w Buczu
od siedmiu lat.
W sumie koszt wodociągo−
wania wyniesie blisko 560
tysięcy złotych. Do sieci
podłączonych będzie ponad
160 gospodarstw. Każde
z nich dołożyło się do tej inwestycji po
nieco ponad 600 złotych.
– Wybudowanie wodociągu nie byłoby
możliwe, gdyby nie zaangażowanie władz
miejskich. Burmistrz Jan Musiał, wraz
ze swoimi współpracownikami, pozyskali
na tę inwestycję ponad 40 procent środ−
ków z programu SAPARD – mówi soł−
tys, Stanisław Milewski.
Mieszkańcy mają nadzieję, że oddanie
do użytku nowej inwestycji zachęci przed−

siębiorców do tworzenia zakładów pracy.
– Mamy już kilka lokalnych firm. Jed−
nak myślę, że atuty Bucza sprowadzą
wkrótce do tej miejscowości kolejne –
twierdzi sołtys.
Do niedawna wieś miała inne problemy
z wodą. Jednak po lokalnych zalaniach
pozostało tylko niemiłe wspomnienie. –
Naprawdę sporo się zmieniło. Systema−
tycznie czyszczone są rowy, odnawiane
zniszczone przepusty. Sołtys, angażując
niekiedy własny sprzęt, pomógł wielu
osobom w uporaniu się z zapchanymi ro−
wami, a przez to z częstymi podtopienia−
mi – mówi Stanisław Lis.

W kolejce na realizację czekają następ−
ne inwestycje. Może najwcześniej zosta−
nie wdrożona do realizacji hala sporto−
wa przy miejscowej szkole podstawowej.
Kilka lat temu dobudowano do niej nowy
budynek. Przestronne klasy znacznie po−
prawiły komfort nauki. Dotychczasowa
sala gimnastyczna jest zbyt mała i
w żaden sposób nie odpowiada nowocze−
snym standardom.
– Nasza społeczność jest solidarna i my−
ślę, że podoła temu zadaniu – zapewnia
sołtys, Stanisław Milewski. – Władze
miejskie są przychylne temu projektowi.
Burmistrz obiecał, że wesprze tę inicja−
tywę. Wprawdzie jako radny rozumiem,
że od razu nie da się wykonać wszyst−
kich prac i rozpocząć wielu inwestycji jed−
nocześnie. Jednak już staramy się two−
rzyć przyjazny klimat wokół tej budowy.
Mam nadzieję, że – tak jak do tej pory –
samorządowi uda się pozyskać środki
z Unii Europejskiej, które przyśpieszyły−
by tempo prac – dodaje sołtys Milewski.
Bucze modernizuje się, a każda nowa
inwestycja pobudza wyobraźnię gospo−
darnych mieszkańców do realizacji na−
stępnych pomysłów. Jedno, co się nie
zmieniło, ale mam nadzieję, że w takim
stanie pozostanie nienaruszone, to pięk−
ny las, obfitujący w grzyby, jakich nie
znajdzie się nigdzie.

Łukasz WRONASołtys Stanisław Milewski podkreśla solidarność mieszkańców Bucza.

Kompleks szkolny.
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Oszczędzanie czasu
Gdy pojawiła się koncepcja powołania
wyższej szkoły w Brzesku, wiele osób
uważało, że pomysł nie wypali. Równie
liczne było grono podkreślających, że bę−
dzie to szansa dla miasta. – Powstanie
takiej uczelni daje nam możliwość zdo−
bywania wiedzy na miejscu. Dojazdy do
sąsiednich miejscowości zajmują wiele
czasu – mówi studentka Kaśka.
Choć jej zdanie zostało wyrażone już po
otwarciu szkoły, to właśnie ten argument
przeważał nad innymi. – Gdy zgłosili się
do mnie pomysłodawcy utworzenia wyż−
szej szkoły w Brzesku, pomyślałem, że jest
szansa na nobilitację dla naszego mia−
sta. Na uwadze miałem też młodych lu−
dzi, którym bliskość uczelni umożliwi zdo−
bywanie wiedzy na atrakcyjnym kierun−
ku – przypomina burmistrz, Jan Musiał.
Miasto pomogło w powstaniu szkoły.

Taniej…
Nauka kosztuje. Bez względu na to, gdzie
się studiuje. Jednak otwarcie uczelni
w Brzesku stworzyło takie możliwości mło−
dzieży z mniej zasobnych rodzin. – Za moje
studia płaci babcia. Przez jeden rok stu−
diowałem w innym mieście. Niestety, cze−
sne plus koszty dojazdów przewyższały
możliwości finansowe mojej rodziny. Bar−
dzo się ucieszyłem, gdy usłyszałem o otwar−
ciu w naszym mieście wyższej uczelni. Ni−
kogo nie trzeba przekonywać, że zdobywa−
nie wiedzy to w dzisiejszych czasach norma.
Niestety, dla niektórych barierą jest brak
pieniędzy – mówi Tomek.

PŁYWALI, PŁYWALI i wypływali
nowy rekord. Przez 24 godziny 150
osób przepłynęło blisko 70 kilome−
trów. Zmieniały się co 10 minut.
Swój udział mógł zgłosić każdy, kto
lubi wodny sport. Organizatorom
w istocie chodziło bowiem o promo−
cję zdrowego trybu życia. Podczas
pierwszego bicia rekordu w ubiegłym
roku 100 osób w ciągu doby przepły−
nęło niespełna 62 kilometry.

NIE PŁACISZ za wywóz śmieci?
Możesz spodziewać się wezwania
z sądu! Władze Brzeska przystąpi−
ły do stanowczej walki z osobami,
które notorycznie uchylają się od
obowiązku wywozu odpadków. Sza−
cuje się, że dotyczy to 10 proc. miesz−
kańców gminy, którzy najprawdopo−
dobniej korzystają z dzikich wysy−
pisk. Tylko w tym roku na ich
likwidację przewidziano 100 tys. zł.

BRZESCY RADNI będą musie−
li na nowo zająć się uchwałą, doty−
czącą przyznawania stypendiów
dla uzdolnionej młodzieży. Zostaną
one rozdzielone w tym roku po raz
drugi. Burmistrz Brzeska przyzna−
je je uczniom szkół podstawowych
i gimnazjów, którzy osiągają wyso−
kie wyniki w nauce lub sporcie.
Kryteria te są jednak dość „wyśru−
bowane”, dlatego muszą być zmie−
nione. Co roku na fundusz stypen−
dialny przeznaczane jest 10 tys. zł.

JUŻ NIEBAWEM w Brzesku
mogą zniknąć parkingowi. Władze
rozważają postawienie w mieście
parkomatów. Zanim włodarze zde−
cydują się na zmianę, najpierw na−
stąpi próba. W mieście staną dwa
parkomaty, które bezpłatnie na
trzy miesiące wypożyczy firma, zaj−
mująca się ich dystrybucją. Jedno
urządzenie kosztuje 12 tys. zł.

WŁASNY MINIBUS – to po−
mysł władz Brzeska na zapew−
nienie dojazdu do szkół dzieciom
niepełnosprawnym. Do tej pory
podpisywano specjalne umowy
z rodzicami tych uczniów, na pod−
stawie których zwracano im kosz−
ty dowozu. Co roku Gmina wyda−
je na ten cel około 200 tys. zł. Po−
zyskanie autobusu pozwoliłoby
ograniczyć te wydatki. Zwrócono
się do PFRON−u o dofinansowa−
nie zakupu samochodu, który ma
kosztować ok. 70 tys. zł.

Kaśka miała wątpliwości jaką uczelnię wybrać. Na Brzesko zdecydowała się w ostatniej
chwili. Tomkowi studia sponsoruje babcia i stać go tylko na uczenie się we własnym
mieście. Anka Małopolską Szkołę Wyższą w Brzesku wybrała świadomie, bo myślała, że
bez dużego zaangażowania zdobędzie wiedzę. Uczelnia zakończyła już pierwszy semestr.
Wszyscy studenci wiedzą, że dokonali trafnego wyboru. Natomiast ci, którzy liczyli na
ulgową taryfę, bardzo się rozczarowali.

Nauka, nauka, nauka…
Mogłoby się wydawać, że startująca szko−
ła będzie przyjmować dużą liczbę stu−
dentów, właściwie każdego chętnego
i koncentrować się przede wszystkim na
pobieraniu czesnego. Sceptycy szeptali,
że poziom kształcenia będzie stał na
dalszym planie.
– Też miałam takie wyobrażenie, ale
okazało się, że nic z tych rzeczy. Zosta−
łam mile zaskoczona. Już po pierwszych
zajęciach zorientowałam się, że nie bę−
dzie łatwo. Jednak postanowiłam, że nie
będę gdzie indziej szukać szczęścia. Po−
myślałam, że kierunek – europejskie sto−
sunki ekonomiczne to nowoczesna dzie−
dzina. Staram się jak najwięcej uczyć,
żeby w terminie zaliczać każdy kolejny
egzamin – zwierza się Anka.

Przyszłość…
Niewątpliwym atutem jest to, że uczel−
nia zatrudniła wybitnych specjalistów
w dziedzinie ekonomii, nie tylko krajo−
wych, lecz nawet z zagranicy. Chociaż
obecnie zajmuje jedno z pięter budynku
Szkoły Podstawowej nr 2, to władze
uczelni myślą o przyszłości, a więc przede
wszystkim o powiększeniu bazy. W pla−
nach jest budowa nowoczesnego kam−
pusu. Jeśli dotychczasowe zaangażowa−
nie w rozwój uczelni zarówno władz miej−
skich jak i powiatowych, a także
lokalnego biznesu nie zmniejszy się,
przyszłość brzeskiej wszechnicy rysuje
się w jasnych kolorach.

Łukasz WRONA

Trafione decyzje



27

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYmarzec 2005

– Otwierając uczelnię w Brzesku, nie
miała Pani obaw, że projekt nie po−
wiedzie się?
– Przy podejmowaniu każdej decyzji
musimy wkalkulować ryzyko. Z naszą
szkołą ruszaliśmy stosunkowo późno, to
mogło zdezorientować studentów. Jednak
teraz wiem, że było warto. Dużo zawdzię−
czamy burmistrzowi Janowi Musiałowi,
który nas wspierał radą, ale także umoż−
liwiał wynajęcie pomieszczeń w szkołach.
Dużo pomogli też lokalni przedsiębiorcy.
Świat biznesu jest zainteresowany roz−
wojem szkolnictwa wyższego w Brzesku.
Może o tym świadczyć fakt, że mamy 30
osób w radzie patronackiej, w większości
ludzi reprezentujących miejscowy biznes.
Ofiarują oni pomoc dla naszych studen−
tów przy organizowaniu praktyk, a w przy−
szłości – mam taką nadzieję – także
miejsc pracy.
– Obecnie studenci kształcą się na kie−
runku europejskie stosunki ekono−
miczne. Czy uczelnia myśli o posze−
rzeniu oferty edukacyjnej?

– Pierwszy semestr już za studenta−
mi. Jak się spisali brzescy żacy w cza−
sie egzaminów?
– Wypadli dobrze. Wszyscy wykładowcy
podkreślają wysoki poziom, zwłaszcza na
studiach zaocznych. Robią takie porów−
nania między poziomem nauczania
w Brzesku i w innymi uczelniach, w któ−
rych uczą. Niektórzy profesorowie twier−
dzą wręcz, że mamy zdolniejszych studen−
tów. Uważam, że proces dydaktyczny prze−

biega prawidłowo, nie odbiega poziomem
od renomowanych uczelni. Cieszy fakt, że
tylko niektórzy studenci nie poradzili so−
bie z pierwszymi egzaminami. Najwięcej
kłopotów mieli z matematyką, ale mogą
poprawić się w drugim terminie.
– Wysoki poziom paradoksalnie może
nie być atutem dla szkoły. Nie oba−
wia się Pan, że może to odstraszać
przyszłych studentów?
– Nie, bo uważam, że słabe uczelnie
z czasem będą zamykane. Na ten rok
akademicki przyjęliśmy 125 studentów.
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców
Brzeska, nabór był stosunkowo wyso−
ki. Postawiliśmy na jakość, a wykładow−
cy starają się przekazywać jak najwię−
cej wiedzy. Nie będziemy dążyć do tego,
żeby obniżać poziom, a zwiększać licz−
bę studentów. Chcemy konkurować z in−
nymi uczelniami właśnie jakością. My−
ślę, że taka polityka w dłuższej per−
spektywie opłaci się.
– Sama wiedza i wysoki poziom chy−
ba nie wystarczą, aby uczelnia mo−

Stawiamy na jakość

BRZESKA WSZECHNICA

Juwenalia w Brzesku
– Zamierzamy otworzyć nowe kierunki.
Obecnie założyciele pracują nad ich spre−
cyzowaniem. W pewnym sensie powinny
odpowiadać profilowi, który obecnie pro−
wadzimy. Myślimy o dziennikarstwie i ko−
munikacji społecznej, a także pedagogi−
ce społecznej i kulturowej.
– Słyszałem, że wyższa szkoła w Brze−
sku będzie prowadziła też studia po−
dyplomowe?
– Uczelnia w tej chwili prowadzi re−
krutację na kierunek – finanse i ra−
chunkowość oraz higiena i bezpieczeń−
stwo pracy, obydwa w ramach studiów
podyplomowych. Zajęcia mają rozpo−
cząć się już w semestrze letnim. Uru−
chomiliśmy wykłady rektorskie, któ−
re są otwarte dla wszystkich. Cieszą
się dużym zainteresowaniem, szcze−
gólnie nauczycieli i uczniów szkół po−
nadgimnazjalnych.
– Jednak życie studenckie nie opie−
ra się tylko na nauce. Czy uczelnia
organizuje swoim wychowankom
czas wolny od nauki?

– Myślimy o rozwoju życia studenckie−
go. Już powstaje akademicki związek
sportowy. Studenci będą mieli możliwość
wyżyć się sportowo. Jak przystało na
miasto, w którym jest wyższa uczelnia,
myślimy o organizacji Juwenaliów.
W tym roku najprawdopodobniej zbie−
gną się one z Dniami Brzeska. Będzie
wiele atrakcji, ale na razie nie zdradzę
szczegółów. Mam nadzieję, że życie stu−
denckie będzie w Brzesku kwitło.

(ŁW)

Rektor prof. Stanisław Lis:

Kanclerz mgr Barbara Szołtysek:

gła konkurować z innymi placówka−
mi w regionie?
– Dlatego też, oprócz przekazywania wie−
dzy teoretycznej, będziemy pomagali stu−
dentom w zdobywaniu jej praktycznie. Bę−
dziemy organizować liczne praktyki zagra−
niczne. Już podjęliśmy starania o wyjazd
naszych studentów do Parlamentu Euro−
pejskiego w Brukseli. Prowadzi u nas wy−
kłady dr Marian Apostoł, który tam pra−
cuje i obiecał pomóc w zorganizowaniu
w tym miejscu warsztatów. Staramy się
także nawiązać współpracę z uniwersyte−
tami w Wielkiej Brytanii i Portugalii.
– Wyższa Szkoła w Brzesku to prywat−
na uczelnia, która od studentów po−
biera czesne. Czy nie jest to blokada
dla zdolnej, ale biednej młodzieży?
– Dlatego chcemy uruchomić system sty−
pendialny. Mamy zamiar fundować sty−
pendia socjalne oraz sponsorowane, po−
zyskiwane dzięki członkom naszej rady
patronackiej. Myślę, że to pozwoli na zdo−
bywanie wiedzy także studentom z go−
rzej sytuowanych rodzin.        (ŁW)
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LEKARZ w DOMU zamiast
w szpitalu. Brzeska lecznica zre−
formowała tak zwaną całodobo−
wa opiekę medyczną. Do tej pory
na dyżurze nocnym oprócz zespo−
łu medycznego w karetkach pogo−
towia było dwóch lekarzy. Jeden
z nich przyjmował pacjentów
w szpitalu, drugi dojeżdżał do cho−
rego, gdy ten sam nie mógł do−
trzeć do szpitala. Oczywiście, do−
tyczyło to przypadków niezagra−
żających życiu. Po zmianach jeden
lekarz nadal będzie dyżurował
w szpitalu, a drugi w domu pod
telefonem. Zmiany mają przy−
nieść oszczędności rzędu kilku−
dziesięciu złotych rocznie.

KILKADZIESIĄT OSÓB z blo−
ku nr 8 na osiedlu Jagiełły wie−
czór 21 lutego przymusowo mu−
siało spędzić na dworze. Ewaku−
owała ich straż pożarna po tym,
gdy ktoś rozpylił w budynku naj−
prawdopodobniej gaz łzawiący.
Mieszkańcy skarżyli się na dole−
gliwości oddechowe. Po kilkugo−
dzinnej akcji wietrzenia klatki,
lokatorzy wrócili do swoich do−
mów, a policja wszczęła śledztwo.
Na szczęście, nikt nie odniósł ob−
rażeń.

OTRZYMALI PIENIĄDZE, ale
zbytnio się z nich nie cieszą. Brze−
ski ZOZ dostał z Narodowego Fun−
duszu Zdrowia 600 tys. zł za pa−
cjentów, których przyjął ponad
plan w zeszłym roku. Kwota ta
stanowi jednak tylko 60 proc. po−
niesionych przez szpital fak−
tycznych kosztów leczenia tych
osób. Jak mówi Józefa Szczurek,
dyrektorka ZOZ, chorych nie moż−
na było nie przyjąć, gdyż więk−
szość z nich na oddziały trafiała
w stanie zagrożenia życia. Brze−
ski szpital szacuje, że w tym roku,
mimo iż otrzymał większy kon−
trakt, to na pewno go przekroczy.

BRZESKA POLICJA zatrzyma−
ła dwóch narkotykowych dealerów.
19− i 20−latkowi podczas zatrzy−
mania zarekwirowano 57 table−
tek metaamfetaminy, 43 działki
amfetaminy oraz 80 marihuany.
Wartość narkotyków – 4 tys. zł.
Wobec zatrzymanych zastosowa−
no dozór policyjny. Grozi im do 10
lat więzienia.

CAN−PACK i Browar Okocim liderami!

IV EDYCJA Konkursu „Najlepsze
Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce” zo−
stała zakończona. Miło nam poinformo−
wać, że wśród laureatów znalazły się dwie
firmy, mające swe korzenie w Brzesku.
Konkurs, który organizuje Stowarzysze−
nie Gmin i Powiatów Małopolski, wyróż−
nia najważniejsze inicjatywy o wymiarze
społecznym, ważne dla sfery duchowej,
tożsamości, edukacji, jakości życia miesz−
kańców, inwestycje infrastrukturalne,
ekspansywne firmy z nowymi technolo−
giami, tworzące miejsca pracy.
Finał kolejnej edycji konkursu nastąpił
17 lutego podczas specjalnej konferencji
w Magistracie Miasta Krakowa. W uza−
sadnieniu wyróżnienia dla Browaru Oko−

cim napisano: „za systematyczną, dyna−
miczną rozbudowę i unowocześnienie pro−
dukcji, przy jednoczesnym poszanowaniu
środowiska i uczestniczenie w lokalnym
życiu społecznym i kulturalnym. W ostat−
nich latach odznacza się najwyższym
wzrostem sprzedaży w Europie”.
Natomiast Grupę CAN−PACK S.A., jako
jednego z najnowocześniejszych i o naj−
większym udziale na rynku europejskim
producentów opakowań, uhonorowano za:
„systematyczną rozbudowę i unowocze−
śnienie produkcji oraz inwestycje zagra−
niczne. Zakłady w Krakowie i Brzesku
zajmują w rankingach polskich przedsię−
biorców i miejsce wśród producentów opa−
kowań”. Gratulujemy!  (l)

80−letni maturzysta

WYCZYN FRYDERYKA CZERSKIEGO z pew−
nością kwalifikuje się do odnotowania w Księdze Re−
kordów Guinnessa. Pochodzący z Jadownik, pan Fry−
deryk 24 stycznia br. zdobył świadectwo dojrzałości.
i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt,
że 8 marca ukończył 80 lat! Do Liceum Ogólnokształ−
cącego uczęszczał w Tarnowskim Centrum Edukacji,
tam też pomyślnie zdał egzamin maturalny. Wśród
ocen na świadectwie było kilka piątek.
– W mojej rodzinie niemal wszyscy mają wyższe
wykształcenie, więc nie wypadało, bym był jedyny,
który nie ma matury – tłumaczy pan Czerski, który
emerytury doczekał jako kierowca. – Dziadek budo−
wał kościoły w Szczepanowie i Porąbce Uszewskiej,
a znana przed laty piosenkarka Regina Pisarek to
moja bratanica. Dzieci także daleko zaszły, mają
tytuły magistrów i inżynierów – dodaje.
Świeżo upieczonemu absolwentowi liceum można

pozazdrościć aktywności. Kończy pisać książkę o drugiej wojnie światowej, prowadzi
kilkudziesięcioosobowy zespół muzyczny „Złote Nutki”, a teraz marzy mu się studio−
wanie. – Najlepiej w Oxfordzie – mówi, wprawiając słuchaczy w osłupienie. – Chcę
wyjechać do Afryki i tam prowadzić badania astronomiczne. Wierzę, że uda mi się
znaleźć sponsora – nie traci optymizmu. Czy istotnie pan Fryderyk zaskoczy nas
jeszcze większym wyczynem? Życzymy zdrowia i powodzenia!          (m)

POMOC UCZNIOM z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Jadownikach – takie
zadanie wyznaczyło sobie Stowarzysze−
nie „Nasze Gimnazjum w Jadownikach”,
które w lutym otrzymało status organi−
zacji pożytku publicznego. Dzięki temu
organizacja ta ma m.in. możliwość ko−
rzystania z odpisu 1 proc. należnego po−
datku dochodowego. Uzyskane w ten spo−
sób pieniądze będą przeznaczane na po−
trzeby szkoły w Jadownikach. Członkowie
stowarzyszenia chcą finansować remon−
ty, zajęcia pozalekcyjne, fundować stypen−

Procent dla gimnazjum

dia socjalne, naukowe i nagrody. Mają
zamiar pomagać także uczniom niepeł−
nosprawnym oraz kupować pomoce dy−
daktyczne i książki. Prezesem Stowarzy−
szenia „Nasze Gimnazjum w Jadowni−
kach” jest Marian Śmietana.
Jeśli ktoś zdecyduje się na wsparcie or−
ganizacji częścią swojego podatku, ale nie
potrafi dokonać odpowiednich wpisów
w swoim oświadczeniu PIT, członkowie
stowarzyszenia pomogą w tym. W tej
sprawie można kontaktować się pod nr
tel. (603) 634 823.           (w)
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KLUB FILMOWY, działający
na Krytej Pływalni w Brzesku,
zaprasza na projekcję filmu Mela
Gibsona „Pasja”. Seanse będą
odbywały się o godzinie 19.00,
w następujących terminach: 12,
13, 19, 20, 21 marca. Cena biletu
– tylko 4 zł. Istnieje także możli−
wość organizacji projekcji dla grup
zorganizowanych w innym czasie.
Więcej szczegółów można uzyskać
w sekretariacie Krytej Pływalni
pod numerem 68 65 002.

SŁODYCZE, zabawki, ubrania
oraz koce trafiły do Domu Dziecka
w Jasieniu. Dary, warte ok. 1,6 ty−
siąca dol., dostarczyli przedstawi−
ciele Stowarzyszenia Przyjaciół
Miasta Brzeska i Okolic z Chica−
go. Nie były to pierwsze podarun−
ki Polonii dla tej placówki. Chica−
gowska organizacja w swej niespeł−
na rocznej działalności przekazała
różnym instytucjom pomoc na
kwotę ok. 10 tys. dol.

Pozytywna ocena ludowców

BRZESKI ODDZIAŁ Polskiego Stron−
nictwa Ludowego dokonał oceny dzia−
łań samorządu Gminy Brzeska za po−
łowę bieżącej kadencji. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. przedstawiciele
władz miejskich z burmistrzem Janem
Musiałem, poseł na Sejm RP Wiesław
Woda oraz przewodniczący Rady Miej−
skiej Lech Pikuła.
Była to ocena pozytywna, w której pod−
kreślano osiągnięcia obecnego samorzą−
du, realizującego poważne inwestycje
w dużej mierze finansowane ze środków
Unii Europejskiej. – To zasługa tych
władz, że ściągnięto do gminy tak dużo
pieniędzy z zewnątrz. Opozycja zazdro−

ści tych osiągnięć, bo to są autentyczne
sukcesy – mówił Lech Pikuła w swoim
wystąpieniu, przypominając te najważ−
niejsze projekty: kanalizacja opadowa
i sanitarna Osiedla Zielonka, kanaliza−
cja Okocimia, wodociągowanie Bucza,
kanalizacja Wokowic i części Jadownik,
uzbrojenie Pomianowskiego Stoku.
Również poseł Wiesław Woda wyso−
ko ocenił działalność służb burmi−
strza Brzeska, przygotowujących
wnioski o fundusze unijne. – To tym
bardziej godne jest uwagi, że od 1990
roku sukcesywnie ogranicza się rolę
samorządów lokalnych i pomniejsza
środki – podkreślał.

Istebna 2005

MINIONE FERIE ZIMOWE upłynęły
dla kilkudziesięcioosobowej grupy mło−
dzieży z Brzeska pod znakiem sportu
i rekreacji. Caritas przy Parafii Miłosier−
dzia Bożego zorganizo−
wała tygodniowy wy−
poczynek dla 46 osób.
Była wśród nich gru−
pa młodzieży, a także
rodzice ze swoimi po−
ciechami. Pięciu
uczniom w całości po−
kryto koszty pobytu
dzięki dotacji przyzna−
nej na ten cel przez
Urząd Miasta.
Wśród wspaniałej zi−
mowej scenerii,
w zdrowym górskim
mikroklimacie uczest−
nicy zimowiska zgłębi−
li tajniki narciarstwa pod okiem pana
Janusza Folmera. Odwiedzili ciekawe
miejsca w okolicy takie, jak: Galeria
Sztuki Nieprofesjonalnej Tadeusza Ruc−
kiego, Izba Regionalna – Chata Kawu−

Wiceburmistrzowi

Bogdanowi Dobranowskiemu

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
przekazują

Burmistrz Brzeska i Pracownicy Urzędu Miejskiego

S P R Z E D A M

Mieszkanie własnościowe,
przy ul. Legionów Piłsudskiego

– kawalerka – 25 m kw.

Tel. 074 84 56 553

ODESZLI
w lutym

Janina PŁACHTA (lat 93, Jasień)
Maria GICALA (92, Jasień)
Bronisława BABRAJ (89, Brzesko)
Władysław TOTA (86, Poręba Spyt.)
Maria MARMOL (86, Jadowniki)
Anna MACHOWSKA (82, Brzesko)
Adam NAZIMEK (82, Jasień)
Janina DUCH (81, Jasień)
Józefa STAWIARSKA (75, Jadowniki)
Michał DOBRANOWSKI (71, Brzesko)
Jadwiga JAROSZ (69, Brzesko)
Józef JAPA (69, Jadowniki)
Władysław JANCZY (67, Brzesko)
Halina PIEKARZ (57, Poręba Spyt.)
Leszek GROCHOLA (53, Jadowniki)
Marek FILIPEK (45, Jadowniki)
Wiesław BRZEZINA (39, Okocim)

loków, Panorama Beskidzka w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej. Szczególną atrak−
cją był góralski kulig z pochodniami, za−
kończony ogniskiem. Opiekę pedagogicz−

ną nad młodzieżą oraz duchową nad
całością przedsięwzięcia sprawował ks.
Józef Mularz, zaś kierownikiem i or−
ganizatorem zimowiska był Tadeusz
Olchawa. (o)

Humory uczestnikom zimowiska dopisywały...
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Po zorganizowaniu ok. 400 żołnierzy
      ze starych roczników Wojskowej Służ−
by Ochrony Powstania i 150 z Wojsko−
wej Służby Kobiet w końcu 1944 roku
stan Armii Krajowej w obwodzie wyno−
sił około 60 oficerów, 430 podoficerów,
2600 szeregowców.
Źle przedstawiał się stan broni i amu−
nicji, ponieważ wystarczało jej mniej
więcej na uzbrojenie 3 do 4 plutonów.
Żołnierzy podzielono na kompanie plu−
tony, drużyny i oddziały specjalne jak

saperzy, łączność, sanitariusze, patro−
le dywersyjne. W oddziałach prowadzo−
no szkolenie, kursy podoficerskie, gro−
madzono i konserwowano broń, amuni−
cję, przygotowano butelki zapalające
z benzyną. Każda kompania i pluton
miały wyznaczone zadanie na wypadek
powstania. Opracował je na rozkaz
Komendy Okręgu z Krakowa Komen−
dant Obwodu na wiosnę 1943. Rok póź−
niej zostały one zmienione, gdy powstał
plan akcji „Burza”. Po scalaniu i pod−
porządkowaniu oddziałów NOW i BCh
Armii Krajowej, wiosną 1944 roku po−
wstało nowe dowództwo Obwodu „Ba−
tuta” Brzesko. W jego skład weszli: Ko−
mendant Obwodu kpt. Franciszek Bloh,
ps. „Soplica”; z−ca Komendanta por. Al−
bert Kryszczuk, ps. „Skała”; II z−ca Ko−
mendanta por. Paweł Chwała, ps. „Skó−
ry”; adiutant ppor. J. Żółty – Lewniow−
ski, ps. „As”; oficer wyszkolenia kpt.
Tadeusz Kura ps. „Lis II”.

Brzeskie podziemie (2)

Kontynuujemy publikację Władysława Skalskiego, prezesa Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Brzesku. Tekst
powstał na podstawie wspomnień porucznika Alberta Kryszczuka „Skały”, zastępcy komendanta obwodu AK „Batuta”.

Obwód składał się z 10 placówek, któ−
 re pokrywały się z gminami zbioro−

wymi: Brzesko, kryptonim Bożywoj, miało
220 żołnierzy pod dowództwem por. Flo−
riana Filipa, ps. „Poraj”; Czchów, kryp−
tonim Cezary, 420 ludzi pod komendą
por. Eugeniusz Biłego, ps. „Grodzisz”;
Dębno, kryptonim Dawid, 280 osób pod
kierownictwem ppor. Jana Kawy, ps.
„Kresowiak”; Iwkowa, kryptonim Ignac,
160 walczących pod dowództwem Fran−
ciszka Ojczyka, ps. „Złocki”, a później

Franciszka Tarnowskiego ps. „Orlicz”;
Szczurowa, kryptonim Szczepan, 260
osób, którymi kierował por. Wacław Ples,
ps. „Wal”; Szczepanów, kryptonim Ste−
fan, 250 żołnierzy, dowódca – por. Józef
Borowiec ps. „Jumak”; Wojnicz, krypto−
nim Władysław, 431 ludzi pod komen−
dą st. sier. Melchiora Kozakiewicza, ps.
„Swen”; Zakliczyn, kryptonim Zygmunt,
507 osób pod kierownictwem por. Kazi−
mierza Styrny, ps. „Sławomir”; Borzę−
cin, kryptonim Bolesław, 200 żołnierzy
dowodzonych przez por. Adama Barto−
sza, ps. „Kmicic”; Uszew, kryptonim
Urban, 260 walczących pod rozkazami
por. Jana Sadego ps. „Mirek”.

W konspiracji ważną rolę odgrywali
łącznicy, którzy przenosili rozkazy,

meldunki, prasę konspiracyjną. Rozbu−
dowano sieć łączności „w górę” do In−
spektoratu w Tarnowie i „w dół”, do pla−
cówek. Główny punkt kontaktowy, zbior−

nica Obwodu do roku 1943 była w miesz−
kaniu Sobola ps. „Tur” w Brzesku, a po−
tem do końca okupacji u Henryka Rusina
w Sufczynie. Miejscem komunikacji z In−
spektoratem w Tarnowie była początko−
wo perfumeria Nowińskiej przy ul. Wało−
wej, a w 1944 r. kościół Misjonarzy przy
ulicy Krakowskiej.
Łącznikami Obwodu do Inspektoratu
w Tarnowie byli: Czapkiewicz ps. „Sprę−
żyna”, Genowefa Czapkiewiczowa ps.
„Juna”, por. Zenon Soból ps. „Tur”, Wikto−
ria Soból ps. „Ewa”, ppor. Żółty–Lewniow−
ski ps. „As”, Henryk Rusin ps. „Strzała”,
Stanisław Jedynak ps. „Ola”, Jan Micha−
łek ps. „Antos”. Z placówek do Obwodu
przesyłano meldunki przez gońców i tak
np. ze Szczurowej przyjeżdżał Władysław
Karaś ps. „Tarzan”, z Wojnicza Władysław
Hajdo ps. „Granat”, Maria Nowak ps.
„Wiera” z Rudki, rodzina Rubinów z Suf−
czyna, Stanisław Jedynak z Porąbki, Jan
Wołek z Woli Dębińskiej, Teofil Batko
z Sufczyna, który był w latach 1942−1944
kierownikiem propagandy Obwodu.

Okupant pod karą śmierci kazał od−
dać Polakom wszystkie aparaty ra−

diowe, jednak było wielu śmiałych, któ−
rzy przechowywali radioodbiorniki i pozwa−
lali słuchać zaufanym osobom. W Brze−
sku znajdowały się one u Wojaka i Soboła.
Biuletyny radiowe pierwszy zapoczątkował
na terenie Brzeska Stanisław Czapkiewicz
ps. „Sprężyna”. W leśniczówce w Jadowni−
kach Mokrych do wiosny 1942 roku ukazy−
wał się tygodnik konspiracyjny „Odwet”.
W październiku 1943 Komenda Obwodu
„Batuta” zaczęła wydawać własne czaso−
pismo „Ku Wolności”, a później „Świt”. Przy−
gotowywano je na powielaczu na „Maholu”
koło Czchowa do stycznia 1945 roku. Głów−
nym redaktorem był student podchorąży
Świder. W Szczurowej nauczyciel Rabasz−
kiewicz i „Tarzan” tworzyli z ramienia Pla−
cówki AK „Szczepan” „Biuletyn Informa−
cyjny”, który rozprowadzano również na
teren Koszyc i Nowego Brzeska.
W pierwszych latach akcja dywersyjno –
sabotażowa była raczej samorzutna, nie−
zorganizowana. Dopiero pod koniec 1942
powstały specjalne oddziały dywersyjne.
Na początku 1944 stworzono taki pod do−
wództwem por. Adama Bartosza ps. „Kmi−
cic”. Jego zastępcą był st. sier. Teofil Heb−
da ps. „Błyskawica”. Jednostki te wyko−

Partyzanci Plutonu „Janina”.
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nywały dywersję w urzędach, mleczar−
niach, ambulansach pocztowych, kasach
gminnych, karały chłostą wysługujących
się gorliwie Niemcom sołtysów, wójtów,
strzygły dziewczęta zadające się z Niem−
cami, rozbijały bimbrownie, niszczyły
maszyny, uszkadzały przewody telefonicz−
ne, likwidowały prowokatorów i szpiegów.

Duże wrażenie zrobił na ludności Brze−
 ska i okolicy pierwszy śmiały napad

w maju 1942 roku patrolu dywersyjnego
NOW pod dowództwem „Orlika” na kasę
Urzędu Skarbowego, pocztę i magistrat
w Brzesku. Zabrano pieniądze, zniszczono
centralę telefoniczną i księgi magistrackie.
Głośny był też śmiały atak „Kmicica” i „Bły−
skawicy” na kasę targową w Zakliczynie
w porze obiadowej w czerwcu 1944 roku.
W maju 1944 pluton partyzancki „Janina”
pod dowództwem sierż. Józefa Wojdaka, ps.
„Wis” zrabował ambulans pocztowy.
Głównym zadaniem AK, według Naczel−
nego Dowództwa, było przygotowanie się
do ogólnonarodowego powstania. W końcu
1943 roku upadł ten pomysł, a pojawiła
się koncepcja akcji „Burza”. Głównym za−
daniem AK stało się nękanie tylnych stra−
ży niemieckich na zapleczu frontu i wystę−
powanie w roli gospodarzy wobec Armii
Czerwonej. Na czas realizacji planu Inspek−
torat Tarnowski został przemianowany na
16 pp. w ramach 6 Dywizji AK, w skład
którego wchodziły 1 Batalion „Barbara”, II
Batalion „Batuta” Brzesko i III Batalion
„Drewniaki” Dąbrowa Tarnowska.
W połowie lipca 1944 roku Komenda Ob−
wodu „Batuta” otrzymała rozkaz organi−
zowania plutonów partyzanckich. Pierwszy
pod kryptonimem „Janina” działał już w la−
sach radłowskich pod dowództwem por.

SPROSTOWANIE
W poprzedniej części wspomnień zostały błęd−
nie podane nazwiska pierwszego komendan−
ta obwodu ZWZ, a później AK – kpt. Wojcie−
cha Kapustki oraz Naczelnego Wodza gen.
Władysława Sikorskiego. Przepraszamy.

Gomoły ps. „Jawor”. Druga jednostka st.
sier. Teofila Hebdy ps. „Błyskawica” orga−
nizowała się i działała w lasach koło Ja−
stwi, potem przeniosła się w rejon Okoci−
mia, a następnie w okolice Jaworska. Trzeci
pluton pod dowództwem ppor. „Turka” dzia−
łał w południowej części powiatu, w okoli−
cach Zakliczyna i Czchowa. 1 sierpnia sto−
czył walkę z Niemcami koło Zawady Lan−
cokorońskiej. Zabito 2 Niemców, zdobyto 2
pistolety maszynowe i motocykl.

W celu pozyskania broni powstał
wspólny plan Placówki Czchów

i Iwkowa rozbicia 56−osobowej ochrony
zapory Czchów. Akcję przeprowadzono
w nocy z 27 na 28 lipca 1944 roku, po
uprzednim zniszczeniu linii telefonicznej.
Dwóch Niemców zostało zabitych, z pol−
skiej strony nie było żadnych strat. Zdo−
byto 80 karabinów, 8 pistoletów, 2 auto−
maty i kilka granatów. Do największego
starcia doszło 5 października w lasach
stróżowskich koło góry „Mogiła”. Znajdo−
wało się tam zgrupowanie por. „Skore−
go”, w sile 2 plutonów. Dowódcą i pluto−
nu był ppor. „Meteor” (warszawiak), II
plutonem kierował ppor. „Limbicz”, a je−
go następcą został podch. Mikołaj Biłyk,
„Twaróg”. Już od kilku dni prowadzono
szkolenie bojowe, budowano bunkry
z drzewa. W domku, służącym za schro−
nienie dla służby leśnej, urządzono punkt
sanitarny. Lekarzem był student medy−
cyny Mossoczy. W godzinach popołudnio−
wych, 5 października oddział żandarme−
rii niemieckiej w sile około 100 ludzi nie−
spodziewanie zaatakował to miejsce.
Drużyna służbowa została natychmiast
rzucona do walki. Równocześnie wysłano
patrole rozpoznawcze na skraj lasu. Żan−
darmi mając przewagę ognia, ale nie zna−
jąc sił i nie chcąc się zbytnio narażać,

Komendant Obwodu kpt. Wojciech
Kapustka ps. „Rawicz”.

Ppor. Karol Bernacki ps. „Bór”, oficer NOW−AK

Por. Stefan Bereziuk ps. „Czaqrnecki”,
oficer NOW−AK.

Józef Hieronim Retinger „Salamandra
– „Brzoza”, emisariusz rządu brytjskiego.

zaczęli po kilku godzinach wycofywać się
w kierunku Woli Stróskiej. Walka zakoń−
czyła się o zmierzchu około godziny 16.30.
Poległ młody lekarz Władysław Mosso−
czy, z żołnierzy AK zginęli: Franciszek
Chrzan, Pitala, Baca, Wołek z Borowej,
zmarł ciężko ranny strzelec „Jaś”. Stra−
ty Niemców w tej bitwie, według infor−
macji Placówki Zakliczyn, wyniosły oko−
ło 15 rannych i zabitych.

Władysław SKALSKI „Ryś”
Prezes Zarządu Oddziału Światowego

Związku Żołnierzy AK w Brzesku
C.D.N.
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Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

W (O)ŚRODKU KULTURY

11−15. III, godz. 18.15
APARTAMENT     USA
Reżyseria: Paul McGuiqan
Kiedy Matthew (Josh Hartnett) ujrzał Lisę
(Diane Kruger), wszystko inne przestało
się dla niego liczyć. Zobaczył ją przez okno
sklepu, w którym pracował, w dzielnicy
Wicker Park w Chicago. Oczarowany po−
szedł za nią. Poznali się i wkrótce zako−
chali w sobie. Ich związek wydawał się
doskonały – do momentu, w którym Lisa
nagle zniknęła bez śladu...

18−22.III, godz.18.15
UPIÓR w OPERZE  USA/W. Brytania
Reżyseria: Joel Schumacher
Tajemniczy głos wzywa młodziutką chó−
rzystkę Christine Daaé do ujawnienia świa−
tu swego skrywanego talentu. Samotna
dziewczyna, której domem jest opera, ule−
ga czarowi zagadkowej postaci. Jedynie
nauczycielka baletu, Madame Giry, wie, że
nieznajomym, w którym Christine upatruje
swego „anioła muzyki”, jest Upiór, oszpe−
cony geniusz muzyki, nawiedzający piw−
nice teatru i straszący tamtejszych arty−
stów. Gdy obdarzona krewkim talentem
diva Carlotta porzuca spektakl w samym
środku próby kostiumowej, Christine musi
ją zastąpić. Jej występ na premierze urze−
ka zarówno publiczność, jak i Upiora, który
postanawia uczynić z nastoletniej prote−
gowanej nową gwiazdę opery. Młoda so−
pranistka może jednak liczyć również na
wpływy i zaloty majętnego patrona teatru,
wicehrabiego Raoula de Chagny.

***

Zdrowia, szczęścia,
humoru dobrego,
A przy tym wszystkim
stołu bogatego,
Mokrego dyngusa,
smacznego jajka
I niech te święta
będą jak bajka.

Żeby śmiały się pisanki,
Uśmiechały się baranki,
Mokry Śmingus zraszał skronie,
Dużo szczęścia sypiąc w dłonie.

Z okazji świąt życzenia składają
Dyrekcja i Pracownicy MOK

– TE DWA MIASTA są czymś absolut−
nie fascynującym, szczególnie dla człowie−
ka z innej kultury. Wyrosły w kręgu arab−
skim i trwają w Islamie do dziś – mówił
na otwarciu wystawy „Maroko – Fes
i Marrakesz – brzuchy miast” autor foto−
grafii, Marek Angiel.
Zaprezentowany zbiór zdjęć ma charak−
ter dokumentacyjny. Jedynie oddaje spe−
cyfikę miejsca, bez intencji oceniania czy
komentowania. Fotograf świadomie zasto−
sował tytuł, nasuwający turpistyczne sko−
jarzenia. – Człowiek wchodzi do świata,
który go zaskakuje. Ulice mają szerokość
od 70 cm do 2 m. Chodzimy w tunelach
kilkupiętrowych, sypiących się domów,
wśród ścieków i smrodu. Wonieją garbar−
nie, a tuż obok pachnie słodko ciasto. To
jak wejście do brzucha. Siedzimy w fer−
mencie – komentuje metaforę.
Wszystkie fotografie mają charakter
impresji. Stanowią zapis chwili. Autor

Brzuchy miast
w Maroku szybko przekonał się, że obiek−
tywność nie istnieje. Światło, wpadające
przez każdą szczelinę, załamuje się i wie−
lokrotnie odbija od pionowych płaszczyzn,
przechodzi przez filtr pyłu i kurzu, drga
w żarze powietrza i liże miękkie gobeli−
ny. Białe ściany żółkną, by za moment
rozbłysnąć błękitem.
Ta zmienność dała twórcy odwagę do
przerobiienia fotografii. Elektronicznie
przetworzone nabrały walorów akwareli.
Zmiękczenie kontrastów, osłabienie siły
światła nadało im ciężką, duszną atmos−
ferę. Paradoksalnie, ta ingerencja wzmoc−
niła tylko realizm i podniosła wartość
dokumentalną zdjęć.
Wernisaż poprzedził koncert Krzyszto−
fa Szydłowskiego i Franciszka Muc−
ka, przywołujący etniczne rytmy Afryki
oraz pokaz multimedialny Marka An−
giela, prezentujący specyficzny krajobraz
i warunki naturalne Maroka.  ID

Z MYŚLĄ o NAJMŁODSZYCH pra−
cownicy Powiatowej i Miejskiej Bibliote−
ki Publicznej w Brzesku zorganizowali
szereg imprez. 3 lutego najmłodsi wzięli

Biblioteka dzieciom

P R E T E K S T E M
była 80. rocznica uro−
dzin Zbigniewa Her−
berta. W sali MOK−
u recytowano i śpie−
wano utwory poety,
a dr Marek Karwa−
la (na zdjęciu) z Aka−
demii Pedagogicznej

w Krakowie wygłosił wykład o jego twór−
czości. Przygotowana przez PiMBP oraz
MOK impreza wzbudziła tak liczne za−
interesowanie, iż wbrew wcześniejszym
planom przeniesiono ją z pomieszczenia
w piwnicy do większej sali na piętrze. (D)

Wieczór z Herbertem

udział w karnawałowym balu przebierań−
ców w sali MOK−u. Przygotowano poczę−
stunek i szereg konkursów.
Dwa tygodnie później siedmio– i ośmio−
latki ze Szkoły Podstawowej nr 2 spo−
tkały się z Wiolettą Piasecką, autorką
książek dla dzieci oraz, wydanej ostat−
nio, biografii Andersena „W poszukiwa−
niu szczęścia”. Przebrana za wróżkę pi−
sarka (na zdjęciu) opowiadała baśnie.
W ostatni dzień miesiąca w Szkole Pod−
stawowej w Jasieniu swoje książki pre−
zentował uczniom Andrzej Grabowski.
Zaś w samym budynku biblioteki wciąż
można oglądać wystawę poświęconą
Claudowi Monetowi. (I)

S P R O S T O W A N I E

W lutowym wydaniu BIM−u w gronie
osób, które zakupiły podczas XIII Finału
WOŚP stauetkę „gryfa”, błędnie podali−
śmy nazwisko Pana Eugeniusza Cieśli,
z firmy ZUMEC.  Przepraszamy.

Niezgodnie z pierwotnym planem działal−
ności Klubu Kina Alternatywnego, brze−
skie kino, z powodów od niego niezależ−
nych, kilkakrotnie wyświetliło w lutym film
„Wesele”, przewidziany na termin później−
szy. W związku z zaistniałą sytuacją, reper−
tuar czerwcowy klubu ulegnie zmianie.
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W lutowym numerze Brzeskiego Magazy−
nu Informacyjnego został zamieszczony ar−
tykuł Dominika Zająca pt. Dlaczego wybra−
łem Tarnów?, będący krytyką Liceum Ogól−
nokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Jako
uczeń tej szkoły oraz radny MRG, czuję się
zobowiązany do odpowiedzi na postawione
zarzuty, dotyczące nie tylko funkcjonowania
szkoły, ale także samego grona pedagogicz−
nego czy też młodzieżowej społeczności.
Wspomniany artykuł stanowi wyraz bez−
pardonowego ataku na LO poprzez po−
sługiwanie się subiektywnymi ocenami,
półprawdami czy wyssanymi z palca „fak−
tami”, z których większość to albo fałszy−
we uogólnienia, wynikające z pojedyn−
czych, marginalnych wypadków lub zwy−
czajne kłamstwa. (...)
Autor porównuje liceum w Brzesku ze
„światłymi” szkołami bocheńskimi czy
tarnowskimi. Zapomina jednakże, że
działają one w większych miastach, gdzie
statystycznie musi mieszkać więcej do−
brych pedagogów czy olimpijczyków. Zna−
nym liceom (zwłaszcza z bogatymi tra−
dycjami) znacznie łatwiej jest więc ścią−
gnąć do swojej szkoły co wybitniejsze
jednostki i później uzyskiwać wysokie
miejsca w rankingach. w mniejszych miej−
scowościach takie działania zawsze na−
potkają trudności ze względu na zupeł−
nie inną liczbę kandydatów. Gdybyśmy
jednak porównali średni poziom szkół tar−
nowskich, brzeskich i bocheńskich na pew−
no byłby on bardzo podobny (jeżeli nie
z korzyścią dla naszego LO).
Dominik Zając oskarżenia kieruje głów−
nie pod adresem nauczycieli. Sugeruje więc
gronu pedagogicznemu (którego także nie
miał okazji poznać...) jego niekompeten−
cję (humanistom) lub wygórowane wyma−
gania (wykładającym przedmioty ścisłe).
Są to oczywiste kretyństwa (bo jak to ina−
czej nazwać?). Mogę zapewnić, że zdecy−
dowana większość nauczycieli (o ile nie
wszyscy) to ludzie przykładający się do
swojej pracy, działający na miarę swoich
możliwości i zwyczajnie starający się osią−

Dlaczego
wybierają Tarnów?

OD REDAKCJI. Zamieszczony w lutowym BIM−ie artykuł „Dlaczego wybrałem Tarnów?”,
autorstwa Dominika Zająca, nie rozszedł się bez echa. Zobowiązany do obrony własnej
szkoły poczuł się uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Natomiast była
pedagog okocimskiego ogólniaka, w oparciu o fatalne dla Brzeska najnowsze wyniki rankingu
szkół ponadgimnazjalnych, wybrała oryginalny sposób podzielenia się swymi uwagami. Jej
wiersz koresponduje z odważnymi poglądami adepta sztuki dziennikarskiej.

gnąć najlepsze wyniki. Zawsze są gotowi
wyjaśnić dane interesujące zagadnienie czy
też mobilizować do pracy.
Chciałbym ponadto zwrócić uwagę na poję−
cie „liceum ogólnokształcące”, które ozna−
cza, że kończący je absolwent powinien znać
podstawy większości dziedzin naukowych.
Myli się więc autor, uważając, że skoro jest
humanistą, może lekceważyć np. matema−
tykę. Jeżeli, jego liceum mu na to pozwala,
to daje mu ono wykształcenie półśrednie tj.
uboższe o wiele niezbędnych rzeczy. Chciał−
bym zaznaczyć, że także wolę historię czy
język polski, ale nie znaczy to, że mam nie
rozumieć nic z przedmiotów ścisłych –
zresztą wymagania z nich, na poziomie pod−
stawowym wcale nie są znowu takie.
Trzeba się niestety zgodzić z twierdzeniem,
że połączenie LO z „liceopodobnymi” nie
przyniosło nikomu korzyści (oprócz oszczęd−
ności – samorządowcom) i chyba jest to je−
dyna słuszna teza w całym tekście. Nato−
miast skojarzenia z „wielkim bratem” są
jak najbardziej nie na miejscu. Chociażby
na razie nikt nie zamieszcza teleekranów
ani nie istnieje Policja Myśli (jeżeli już od−
wołujemy się do Orwella). Bardziej poważ−
nie – na całym świecie chroni się tak różne−
go rodzaju obiekty i zawsze prowadzi to do
zwiększenia bezpieczeństwa. (...)
Pojawiają się też tak absurdalne oskarże−
nia np. autorowi nie podobają się panie w se−
kretariacie. Rozumiem, że biedak, pragnął
kawy, ciasteczek i rozmowy o swoich zain−
teresowaniach (co zapewne otrzymał w Tar−
nowie...). Takie problemy przystoją pacjen−
tom szpitala dla obłąkanych a nie uczniowi
LO. (...)
Przyjmując nawet ad hoc dobre intencje au−
tora, abstrahując od kłamstw przez niego
rzuconych, rzeczony artykuł nie przyniósł
nic dobrego LO a jedynie go pogrążył
w oczach pewnej części communis opinio.
Jeżeli ktoś życzyłby sobie lepszej szkoły (któ−
ra na pewno nie jest zupełnie idealna) to
powinien podsuwać pomysły jej reformy
a nie atakować od zewnątrz. (...)

Adrian Martyna

Naiwna rymowanka
o ważkim problemie

W okocimskim parku starym
Pałac stał. w nim pobierali,
Jak dziadów obyczaj każe,
Nauki młodzi szkolarze.
Gimnazjum w dworzyszczu Götza
Wiek prawie uczniów oświeca.
Dziadów, ojców, dzieci, wnuki−
Pokolenia dla nauki
Szły z Brzeska i okolicy
Do sławnej tej wszechnicy,
Która miastu chlubą była,
Bo mądrych ludzi kształciła,
Co mieścinę naszą małą
W kraju, w świecie rozsławiają.
Lecz wracają wspomnieniami
Do alejek z magnoliami
I różanymi klombami,
Studni, drzewa królewskiego,
Kaplicy – domu Bożego,
Palmiarni oraz „folwarku”
W najdalszym zakątku parku,
Kamiennego, drewnianego
Holu, wokół którego
Galerii młodzi stali –
Dlatego wszyscy się znali.
Stąd przyjaźnie, co przetrwały
Po dziś dzień, a ludziom dały
Poczucie przynależności
Do tej małej społeczności.
I choć życie wciąż się zmienia,
Uczniom drogie są wspomnienia.
Tu poznali mistrzów dzieła:
I Kossaka i Popiela.
Koledzy, belfrzy, przeżycia
Są częścią naszego życia,
Więc wracamy z każdą wiosną
Przypomnieć przeszłość radosną.
„Panta rei” Heraklitowe
Dało jednak znać o sobie.
Alma Mater miejsce zmienia
I oblicze swe odmienia.
Już nie pałac a budynek,
„Soc – budynek”, jakich wiele:
Duże okna płaski dach,
PCV – aż myśleć strach.
Jednak coś się nie zmieniło,
Choć uroku już nie było,
Lecz przetrwały obyczaje,
Tradycje wypracowane
Przez minione pokolenia.
Wysoki poziom kształcenia
Dawał szkole prymat w mieście.
Odmieniono to nareszcie,
Chociaż blisko sto lat trwała
Chluba miasta, lecz uchwała
Status Wszechnicy zmieniła:
Do Zespołu Szkół wcieliła.
Młodzi – blisko dwa tysiące,
Belfrów – prawie setki dwie:
„Czyś ty uczeń nasz? Czy nie?”
Każdy sobie, każdy sam.
„Po co ja się uczyć mam”
Nikt mnie tu nie ma na oku,
Jakoś będzie, ujdzie w tłoku.”
Ranking wskazał miejsce takie:
Rok do tyłu – trzysta z hakiem.
Teraz nie ma Szkoły wcale
W zestawieniu – no cóż – ale...
Gdyś nie słuchał woli ludu
Czas, Gżegżółko, wołać: „CUDU!!!”

Kronikarz JKM Gżegżółki I
Skałotocz Palczak
(Barbara Pala)
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W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia
2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności
i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji,
Stowarzyszenie Kulturalno−Oświatowe „Piast” w Woli Rzędziń−
skiej k. Tarnowa, organizuje szkolenie i stopnia w zakresie HACCP
Szkoleniem winni być objęci: właściciele gospodarstw rolnych produku−
jących żywność na sprzedaż; właściciele i pracownicy sklepów spożyw−
czych; właściciele i pracownicy małej gastronomii; pracownicy stołówek
Koszt szkolenia – 25 zł. Uczestnik szkolenia otrzyma ponadto płytkę
CD zawierającą całokształt tematyki HACCP oraz informacje na temat:
1. Funduszy Strukturalnych – możliwości pozyskania środków fi−
nansowych na wsparcie następujących działań: renty strukturalne;
wspieranie gospodarstw niskotowarowych; wspieranie przedsięwzięć
rolno−środowiskowych; zalesianie gruntów rolnych; dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardów UE; ułatwienie startu młodym
rolnikom; różnicowanie działalności rolniczej;
2. Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej.

Wszystkich zainteresowanych, prosimy o kontakt
Biuro Senatorskie, Tarnów, ul. Piłsudskiego 5

tel. (014) 628 68 90

Zaproszenie na szkolenie
SIATKÓWKA. II−ligowy byt siatkarzy Okocimskiego nadal nie
jest pewny. Niestety, po dwóch zwycięskich meczach z AZS
Rafako Racibórz nie udało się wygrać jednego z trzech kolej−
nych spotkań. Stawką play off było utrzymanie się w II lidze
bez konieczności rozgrywania w kwietniu meczów barażowych.
W decydującym, piątym pojedynku we własnej hali podopiecz−
ni Józefa Gewendy zagrali poniżej oczekiwań i możliwości, ule−
gając zasłużenie 1:3.
12.02.05: OKS – AZS Rafako Racibórz 3:0
(25:23, 25:20, 25:22)
13.02.05: OKS – AZS Rafako Racibórz 3:2
(25:21, 21:25,19:25, 25:22, 15:7)
19.02.05: AZS Rafako Racibórz – OKS 3:1
(21:25, 25:22, 25:9, 25:20)
20.02.05: AZS Rafako Racibórz – OKS 3:1
(25:22, 22:25, 26:24, 25:19)
23.02.05: OKS – Rafako Racibórz 1:3
(21:25, 15:25, 28:26, 23:25)
OKS: P. Mardoń, Bednarz, Skrzypinski, Śrutowski, Rakoczy,
Poprawa, B. Gawenda, Baniak (libero), Petrykowski, Płaza.

SUPERLIGA KRĘGLARSKA. Sezon rozpoczęty znakomicie,
od dwóch zwycięstw, ekipa TKKF Sokół zakończyła fatalnie.
Passę porażek zakończyła przegrana z liderem rozgrywek – Alfą
Vector Tarnowo Podgórne 2:4, przy remisowych pojedynkach.
Ostatecznie brzeszczanie z dorobkiem 4 pkt. zajęli 6. miejsce
i zostali zdegradowani do I ligi. Jedną z przyczyn takiej sytu−
acji był – jak podkreśla prezes Adam Malaga – niestabilny
skład drużyny oraz brak w ekipie Pawła Polichta. Najbardziej
skutecznym i najrówniej grającym zawodnikiem był w całym
sezonie Krzysztof Soból. Po zmianach regulaminowych w no−
wym sezonie drużyna musi wystawić do meczów 6 zawodników
oraz jednego rezerwowego. Skompletowanie składu może oka−
zać się największym problem Sokoła.

TENIS STOŁOWY. W sali TKKF „Sokół” Brzesko rozegrano
II Memoriał im. Tadeusza Serwatki. Uczestniczyło w nim po−
nad 40 zawodników, dopingowanych przez wiernych kibiców te−
nisa stołowego. W poszczególnych kategoriach wiekowych naj−
lepszymi okazali się: powyżej 50 lat: 1. Zbigniew Kowalczyk,
2. Bogumił Kulka, 3. Tadeusz Lechowicz; do 50 lat: 1. Krzysz−
tof Kociołek, 2. Jarosław Kociołek, 3. Paweł Strojny; do lat 18:
1. Marcel Kociołek, 2. Krzysztof Zuzia, 3. Piotr Czyżycki.
Ozdobą turnieju był finałowy pojedynek braci Kociołków – Krzysz−
tofa i Jarosława. Wśród uczestników zabrakło ubiegłorocznego
zwycięzcy, kontuzjowanego Feliksa Dudy.

PIŁKA NOŻNA. Kolejny sukces odniosła drużyna sędziów, re−
prezentująca Podokręg Brzeski OZPN. Po zdobyciu Puchar Se−
natora Józefa Sztorca, zespół prowadzony przez trenerów Hen−
ryka Matrasa i Piotra Piotrowskiego (kierownik – Andrzej
Maślanka), zwyciężył w międzynarodowym turnieju w Gorlicach.
Ekipa z Brzeska pokonała w finałowym meczu reprezentację
sędziów krakowskich w rzutach karnych 4−3. W regulaminowym
czasie gry mecz zakończył się remisem 2−2. W półfinale brzeski
zespół wygrał 4−1 z Limanową. W turnieju wzięło udział 12
drużyn, w tym ekipy z Bardejowa i Lwowa. Reprezentacja Brze−
ska występowała w składzie: Marek Maślanka (najlepszy bram−
karz turnieju), Jacek Wielgosz, Piotr Pytka, Tomasz Kita (król
strzelców), Sławomir Pudło, Grzegorz Migdał, Adam Urbański,
Mariusz Stolarz, Krzysztof Pietras.

Opr. Marek KOTFIS

STOWARZYSZENIE Sportowo−Kulturalne w Jadownikach or−
ganizuje 16 kwietnia 2005 roku i Półmaraton Ziemi Brzeskiej
o Puchar Starosty Powiatowego. Intencją pomysłodawców, bę−
dących wielkimi pasjonatami i popularyzatorami kultury fizycz−
nej wśród mieszkańców swej miejscowości, jest włączenie tej
imprezy na stałe do kalendarza sportowych wydarzeń regionu.
Start i meta usytuowane zostaną przed budynkiem Szkoły Pod−
stawowej nr 1 w Jadownikach. Biegowi głównemu towarzyszyć
będzie rywalizacja „krasnali” na dystansie 150 m, dzieci na
1000 m oraz młodzieży na 5000 m. Rozpoczęcie współzawod−
nictwa pierwszej grupy najmłodszych zawodników nastąpi o go−
dzinie 8.30. Kolejne biegi rozpoczną się o 8.50 i 9.30. O 10.30
zawodnicy wystartują do biegu głównego na dystansie 21 km.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr (14) 66 34 119;
66 31 146 lub 68 66 632.

W związku z przystąpieniem Gminy Brzesko do ogólnopolskiej
akcji „Przejrzysta Polska”, Biuro Promocji i Rozwoju Urzędu
Miejskiego w Brzesku opracowuje katalog firm z terenu Gminy
Brzesko. Będzie on udostępniony na stronie internetowej Gminy
Brzesko. Mogą znaleźć się w nim zarówno firmy na terenie gmi−
ny, jak i zarejestrowane poza nią, ale świadczące usługi na jej
terenie. Osoby, zainteresowane zamieszczeniem w katalogu in−
formacji o swoim przedsiębiorstwie, prosimy o kontakt z Biu−
rem Promocji i Rozwoju w UM (Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok.
nr 12, tel/faks 66 301 88, e−mail: promocja@brzesko.pl). Wpis
jest bezpłatny.
Katalog będzie obejmował firmy świadczące następujące usługi:
komunalne (w tym wywozu odpadów komunalnych, pielęgnacji
zieleni, ekspertyz z zakresu ochrony środowiska); geodezyjne;
budowlane; doradztwa finansowego; transportowo−komunikacyjne;
energetyczne; prawne; pogrzebowe; projektowe.
Prosimy o uwzględnienie w zgłoszeniu następujących informacji o fir−
mie: nazwa, adres, telefon, e−mail, strona www, regon, krótki opis
oferowanych usług, nazwisko osoby reprezentującej firmę.

Zaproszenie do katalogu firm

SPORT


