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Podczas III Diecezjalnego Święta Chleba
można było posmakować najlepszych

wyrobów piekarni  z Brzeska i okolicy.
Pomysłowość piekarzy była imponująca.

Fot. Marek Kotfis
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Wiadomo, że nikt nie lubi płacić podatków. Tym bardziej one irytują, gdy fiskus
upomina się o czynsz za... wykorzystywane powietrze. Pomysł ustawodawcy

nie jest nowy, bo tego rodzaju haracz wymyślono blisko dwadzieścia lat temu. Jed−
nak dopiero teraz, kiedy desperacko szuka się wszędzie pieniędzy na pokrycie zde−
fraudowanych przez kolejnych ministrów milionów, przypomniano sobie o zapo−
mnianej już peerelowskiej ustawie. Wzywa ona do egzekwowania opłat od przedsię−
biorców, którzy reklamowe szyldy swych firm lub kooperantów umieścili nad
chodnikami. I nie ma znaczenia czy tablica lub neon wiszą trzy, pięć, czy dziesięć
metrów nad komunalną powierzchnią. Ustalono stawki, zlecając egzekucję opłat
lokalnym samorządom. Ściągnięte pieniądze w założeniu mają pokrywać część
kosztów utrzymania naszych dróg.
Zrozumiałe jest więc oburzenie szczególnie drobnych przedsiębiorców i handlow−
ców, dla których wydanie każdej dodatkowej złotówki może przekraczać granicę
ekonomicznego rozsądku. Niektórzy zabrali się więc za demontaż barwnych re−
klam coca−coli, piwa okocimskiego, oleju castrol. I oczywiście, klną siarczyście na
egzekutorów prawa z Urzędu Miejskiego, nie uwzględniając żadnych okoliczności
łagodzących, do jakich należy uchwalenie jednej z najniższych taryf z sugerowa−
nych przez ustawodawcę stawek. Rada Miejska ustaliła bowiem za zajęcie metra
powierzchni drogowej opłaty na wysokości dwóch, a nie dziesięciu złotych.

To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia żaba, jaką ustawodawca funduje samo−
rządowcom. Politycy najpierw deklarują tworzenie dobrego klimatu dla przed−

siębiorczości, a następnie uruchamiają finansowe hamulce. Bezpośrednio nie oni
jednak spijają konsekwencje swych nierozważnych decyzji. Biją one wprost w lo−
kalną władzę wykonawczą i Brzesko – niestety – w tym przypadku nie jest wyjąt−
kiem. Właściwie sytuacja jest bez wyjścia, bo nieprzemyślanej ustawy nie można
nie wdrożyć w życie. I to bez względu na to, że najprawdopodobniej wpływy z opłat
za chodnikowe reklamy nie pokryją kosztów ściągania tych należności, nie mówiąc
już, że nie wystarczą na załatanie choćby jednej dziury w miejskich drogach. By jak
najbardziej zminimalizować obciążenia z tego tytułu dla podatników, burmistrz
Brzeska zdecydował się podjąć inicjatywę zmniejszenia opłat do poziomu najniż−
szej z możliwych stawek. Jednocześnie, dołączając się do krytyki przedsiębiorców,
władze gminy sygnalizują o problemie parlamentarzystom. Innych instrumentów
nie posiadają.

Mają je natomiast partie polityczne, którym łatwiej wpływać na zmiany nietra−
fionych ustaw. Jednak lokalne oddziały wiodących ugrupowań wolą wyko−

rzystywać zaistniałą sytuację do autopromocji i, by pod pozorem wspierania przed−
siębiorców, ostrze krytyki skierować w samorząd lokalny i burmistrza. Paradok−
salnie, liderzy tych partii, celowo nie wskazując na prawdziwe źródło konfliktu,
stali się jedynym beneficjentem tej nieszczęsnej ustawy. Z czego, oczywiście, zarówno
dla właścicieli brzeskich biznesów, jak i użytkowników gminnych dróg, nie wynika
literalnie nic...

Marek Latasiewicz

Kto potrzebuje
reklamy?
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– Pozyskanie z zewnątrz tak dużych środ−
ków w tak krótkim czasie to niewątpliwie po−
wód do dumy – mówi burmistrz Jan Musiał.
– Świadczy ono o kompetencji pracowników
Urzędu Miejskiego, którzy przygotowywali
właściwe, najbardziej przekonujące komisje
unijne wnioski.

Etap I: 3,7 mln euro
Gros pozyskanych pieniędzy przeznaczane
jest na realizację programu „Spójność Spo−
łeczno−Gospodarcza PHARE 2002”, obejmu−
jącego budowę sieci kanalizacyjnej o długo−
ści 45 kilometrów. W ramach tych robót, na
które Unia Europejska przeznaczyła ok. 3,7
mln euro, ruszyły prace kanalizacyjne w po−
łudniowej części Brzeska (fragment Pomia−
nowskiego Stoku i osiedla Zielonka), Okoci−
miu (dwie trzecie miejscowości), Jasieniu−Po−
mianowej oraz budowa i modernizacja ponad
5 kilometrów dróg.
Na tak gigantyczną skalę nigdy wcześniej
nie prowadzono w gminie inwestycji.
– Pozyskane pieniądze pozwoliły rozpocząć
prace bardzo kosztowne, ale naprawdę nie−
zbędne – twierdzi burmistrz Musiał. – Prze−
cież jednym z największych problemów wie−
lu mieszkańców naszej gminy jest ciągle nie−
dobór sieci kanalizacyjnej. Bez nowoczesnej
infrastruktury nie można też myśleć o szyb−
kim rozwoju miasta i gminy, o wiele trudniej
pozyskiwać inwestorów – tłumaczy Jan Mu−
siał i, by przekonać, jak ważne do realizacji
tego przedsięwzięcia były unijne pieniądze,
dodaje: – Na skanalizowanie w stu procen−
tach gminy potrzebujemy 140 mln złotych,
a wolnych środków na wszystkie inwestycje
w rocznym budżecie posiadamy zaledwie 2,5
mln. Bez dotacji w ogóle nie ruszylibyśmy
z pracami, o których konieczności wykona−
nia nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki
temu zarówno standard życia mieszkańców
gminy znacznie się podniesie,  jak również
sam region zyska na atrakcyjności...

Tajemnice
promocji

Nigdy wcześniej nie udało się Brzesku pozyskać z zewnątrz tyle pieniędzy na kluczowe
inwestycje związane z rozbudową infrastruktury gminy, co w ostatnich trzech latach.
Blisko 19 mln złotych, jakie dzięki staraniom miejscowych samorządowców, gmina
otrzymała z funduszy Unii Europejskiej, stawia Brzesko w krajowej czołówce. Ale
niebawem gmina nie będzie mieć sobie równych, bowiem na kolejny, drugi oraz trzeci
etap prac związanych z realizacją „Programu rozwoju gospodarczego gminy Brzesko”,
Unia przekaże następnych kilka milionów euro. Rozpatrywanie wniosków poddawane
jest właśnie końcowym procedurom zatwierdzającym.

Etap II: milion euro
Najważniejsze, że brzescy samorządowcy nie
spoczęli na laurach. Już kilka miesięcy później,
idąc za ciosem, przedstawili następny wniosek
o unijne dotacje. Wywalczono kolejny niecały
milion euro!
– Nie ukrywam, że była to miła niespodzianka
– przyznaje burmistrz. – Ze złożeniem odpo−
wiednich dokumentów zdążyliśmy dosłownie
w ostatniej chwili. Właściwie, już nikt nie liczył
na to, że nasz projekt zostanie przyjęty, a tym−
czasem udało się 30 kwietnia otrzymać prome−
sę na przyznanie środków z funduszy przed−
akcesyjnych. Ale chcę podkreślić, że z pewno−
ścią nikt nie dał nam tego miliona na ładne
oczy, lecz dlatego, że wniosek był profesjonalnie
przygotowany.
Dzięki kolejnej dotacji będzie można wdrożyć
w życie drugi etap programu kanalizacyjnego.
Za pozyskane w dużej części pieniądze –
25 procent wartości projektu musi być wkła−
dem własnym gminy – zostanie uzbrojona w ka−
nalizację burzową i sanitarną druga część Po−
mianowskiego Stoku. Zakres robót obejmuje bu−
dowę 14,6 km kanalizacji. Pozwoli to m.in.
uzbroić 5−hektarowy teren, który w planie za−

gospodarowania przestrzennego przeznaczony
jest pod handel, rzemiosło oraz usługi związane
z transportem. Po sprzedaży działek – stosow−
ną uchwałę podjęła Rada Miejska podczas wrze−
śniowej sesji – przy nowych inwestycjach go−
spodarczych powinno znaleźć pracę co najmniej
kilkadziesiąt osób. Już teraz wiele firm, zarów−
no brzeskich, jak i pochodzących z zewnątrz,
zainteresowanych jest nabyciem tych terenów.
– Wykonanie kanalizacji jest bezwzględnie in−
westycją najkosztowniejszą, ale bez uzbrojenia
działek znacznie trudniej byłoby znaleźć na−
bywców na nie za odpowiednio wysoką cenę –
podkreśla burmistrz Musiał. – Istotne jest tak−
że to, że sprzedając następnie te tereny firmom
komercyjnym pozyskamy dla gminy kapitał,
który będzie służył jako wkład własny w reali−
zacji kolejnych przedsięwzięć. Do zrobienia bo−
wiem ciągle jest jeszcze sporo.
To prawda, bo warto przypomnieć, że po zre−
alizowaniu obu etapów projektu, do skana−
lizowania pozostanie aż 47 procent terenów
gminy. Znacznie lepiej jest z wodociągami,
którymi objęte jest już ok. 90 procent gmin−
nych posesji. Nic dziwnego więc, że plano−
wane są następne inwestycje.

O uzbrojony Pomianowski Stok
niebawem będą się bić inwestorzy.
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W CZOŁÓWCE
Wrześniowy numer magazynu sa−
morządowego „Wspólnota” przed−
stawił ranking najlepszych gmin
polskich w pozyskiwaniu środków
zagranicznych w 2003 r. W klasy−
fikacji wydatków z tych środków
na 1 mieszkańca Brzesko plasu−
je się na 24. miejscu w kraju, ale
wśród gmin Małopolski ustępuje
tylko Myślenicom. Natomiast,
uwzględniając wydatki ze środków
zagranicznych jako procent wydat−
ków inwestycyjnych, nasza gmi−
na zajmuje 18. miejsce w kraju,
nie mając sobie równych w woje−
wództwie. Klasyfikacje te nie
uwzględniały dotacji pozyskanych
w roku 2004.

„Wspólnota” – 18.09.2004

Etap III: ponad 4 miliony euro
Na początku września do Urzędu Miejskiego
nadeszła kolejna dobra informacja. Komisja
unijna, rozpatrująca wnioski o dotacje na in−
westycje związane z poprawą infrastruktury
regionu, zaakceptowała brzeski projekt reali−
zacji trzeciego etapu „Programu rozwoju go−
spodarczego”. To wyjście naprzeciw potrzebom
gminy, ale także uznanie dla dotychczas wy−
konanych inwestycji. Wartość całego przed−
sięwzięcia to 4.450.000 euro, a ostateczne de−
cyzje w sprawie sfinansowania prac mają za−
paść jeszcze w tym roku. Projekt obejmuje
budowę 42,94 km kanalizacji sanitarnej i desz−

czowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci
wodociągowej oraz modernizację 30 tys. me−
trów kwadratowych nawierzchni drogowych.
W Brzesku prace zostaną wykonane – jeszcze
w przyszłym roku! – na osiedlach:
– Stare Miasto (ul. Kościuszki, Jagiełły, Pił−
sudskiego, Mickiewicza, Asnyka, Matejki,
Wyszyńskiego, Grunwaldzka, Głowackiego,
Kręta, Zielona);
– Słotwina (ul. Na Górkach, Rzemieślnicza,
Parcelowa, Kołłątaja, Jana Pawła II);
– Solskiego (ul. Spokojna, Garbarska, Błę−
kitna, Partyzantów, Słoneczna oraz inne ulice
osiedlowe);
– Leśna (ul. Poprzeczna, Wiosenna, Letnia).
Ponadto kanalizacją zostaną objęte Wokowi−
ce oraz północna część Jadownik – ulice: Sta−
ropolska, Wschodnia, Środkowa i Zachodnia.

Przyspieszenie i kosmetyka
Oczywiście, efekty tych inwestycji nie będą
zauważalne od razu, chociaż wielu mieszkań−
com gminy będzie się
żyło wygodniej –
mówi burmistrz Mu−
siał. – Wiele proble−
mów ekologicznych
zostanie jednak roz−
wiązanych natych−
miast, a prawdziwe
przyspieszenie roz−
woju naszej gminy
nastąpi, kiedy zainte−
resują się nami inwe−
storzy. Wierzę, że to
kwestia najbliższego
roku, może dwóch lat
– prognozuje, pod−
kreślając jednocze−
śnie, jak ważne dla
tej dynamiki będzie
uruchomienie autostrady. Nic więc dziwne−
go, że gmina mocno zaangażowała się w po−
moc Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w przygotowaniu wykonania
zjazdu w Brzesku.
Burmistrz nie zapomina też o innych potrze−
bach mieszkańców. Zastrzegając, że zbyt
skromny budżet nie pozwoli na zrealizowa−
nie wszystkich zamierzeń w najbliższych
miesiącach, zapowiada jednak, że po nadro−
bieniu zapóźnień w kanalizowaniu przyjdzie
czas na inne, bardziej widoczne przedsięwzię−
cia. – Sporo do zrobienia jest przy moderni−
zacji dróg, na naprawy czekają chodniki,
będziemy budować kolejne sale gimnastycz−
ne przy szkołach w Jasieniu, Okocimiu i Bu−
czu. Konieczna jest instalacja lamp oświetle−
niowych, a także trzeba pomyśleć o zagospo−
darowaniu brzeskiego Rynku – wylicza.
Nie zdradza jednak, gdzie na realizację tych
planów znajdzie potrzebne pieniądze. Nie do−
ciekamy, ale mamy nadzieję, że tak, jak do tej
pory, nie będzie go opuszczać dobra passa.

MAREK LATASIEWICZ

SPOSÓB NA SUKCES
Gmina posiada strategię rozwoju
oraz wieloletni plan inwestycyjny.
Dlatego każda pojawiająca się
możliwość pozyskania dodatko−
wych środków jest analizowana
pod kątem ustalonych w tych do−
kumentach priorytetów. Zada−
niem biura promocji jest analizo−
wanie możliwości uzyskania do−
finansowania oraz badanie
sytuacji na rynku funduszy pomo−
cowych. Działania te są prowadzo−
ne we współpracy ze społecznością
lokalną, organizacjami, przedsię−
biorcami, a nawet miastami part−
nerskimi. Dwukrotnie w ciągu ty−
godnia grupa robocza podejmuje
decyzje o ilości i rodzaju wniosków,
które mają być opracowane.

„Gazeta Prawna” − 8.09.2004

Burmistrz Jan Musiał zdaje
się mówić słowami piosenki z
repertuaru Golec uOrkiestra:
„Tu na razie jest ściernisko...”

Prace kanalizacyjne
idą pełną parą.

Osiedle Zielonka sporo
skorzystało ze środków

pozyskanych z Unii.
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Ile gmina zyska?
Właśnie ten ostatni punkt debaty wywołał
wśród radnych najwięcej kontrowersji.
Łącznie do zbycia przygotowano cztery
działki, z których największa zajmuje 2,6
ha powierzchni. Są to tereny już uzbrojo−
ne, a więc przygotowane pod nowe inwe−
stycje. Zdecydowaną przeciwniczką pozby−
wania się ziemi przez gminę była Anna
Kądziołka−Kukurowska: – Czy ta zie−
mia nie powinna pozostać w rękach gminy,
chociażby w perspektywie przyszłej budo−
wy zjazdu z autostrady? Ile gmina zyska
na tej ziemi? Przecież te grunty będą mieć
olbrzymią wartość za 10−15 lat! Na co,
wreszcie, te pieniądze przeznaczymy? –
pytała radna. Również Krzysztof Du−
dziński dzielił się ze zgromadzonymi swy−
mi obawami: – Zastanawiam się, czy gmi−
na nie zyskałaby więcej, dzieląc te działki
w inny sposób...

Z myślą o własnych inwestycjach
Z odpowiedzią na wszystkie nurtujące rad−
nych pytania pospieszył wiceburmistrz
Bogdan Dobranowski. – Po to te dział−
ki nabyliśmy, po to uzbroiliśmy i przekwa−
lifikowaliśmy z rolnych, żeby je jak najle−
piej wykorzystać. Potrzebujemy tych pie−
niędzy, by mieć wkład własny do
następnych inwestycji – mówił. – Chciał−
bym uspokoić wszystkich tych, którzy oba−
wiają się powstania na tych terenach ko−
lejnych supermarketów. By tego uniknąć,
będą odpowiednie zapisy w aktach nota−
rialnych i dokumentacji przetargowej. A co
do zjazdu z autostrady, to te grunty nie
mają z nim nic wspólnego – zapewniał wi−
ceburmistrz. – Natomiast podziały geode−
zyjne pozostały bez zmian. Wytyczono tyl−
ko nową drogę. Nie było sensu dzielenia
działek na mniejsze, gdyż inwestorów inte−
resują najbardziej działki około 3−hektaro−
we – stwierdził Bogdan Dobranowski.
Radni wyrażali też swoje obawy co do sa−
mej formy przetargów. Chcieliby wszyst−
kie działki zbyć w przetargach ustnych,
tzw. „młotkowych”. Ostatecznie poparto jed−
nak projekty uchwał, które zakładały, iż
trzy działki sprzedane zostaną w przetar−
gu pisemnym, a jedna w ustnym. Wprowa−
dzono jednakże dodatkowy zapis, mówiący

Działki na sprzedaż
8 września odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Miejskiej.
W bogatym programie obrad znalazły się m.in. informacja i ocena przy−
gotowania placówek oświatowych do roku szkolnego, nadanie statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, zmiany w Statucie Gminy
Brzesko, a także uchwała, wyrażająca zgodę na zbycie kilku atrakcyjnych
dla przyszłych inwestorów działek na Pomianowskim Stoku.

o tym, że w komisji przetargowej zasiadać
będą radni. Uchwały przyjęto dziesięcio−
ma głosami „za”, przy ośmiu „przeciw” i jed−
nym „wstrzymującym się”.

Prywatne leczenie w Szczepanowie
Na wniosek Samodzielnego Publicznego Ze−
społu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Rada
Miejska podjęła uchwałę w sprawie prze−
kształcenia Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Szczepanowie. Lekarze w nim pracujący
zainteresowani są utworzeniem niepublicz−
nego ZOZ−u. Gmina wypowiedziała w tej kwe−
stii swoje zdanie, iż nie jest zainteresowana
przejęciem tego obiektu oraz usytuowaniem
tam gminnego publicznego lub niepubliczne−
go zakładu. Trzech szczepanowskich lekarzy
ma zatem „zielone światło” do podjęcia prak−
tyk medycznych na własny rachunek.

Mniej biznesów
Brzescy rajcy zapoznali się także z analizą
drobnej i średniej przedsiębiorczości w gmi−
nie. Z informacji przekazanych przez podin−
spektor Krystynę Dudę z Wydziału Spraw
Społecznych i Ewidencji Gospodarczej wyni−
ka, iż mimo niezłej koniunktury gospodar−
czej nie zwiększa się grupa osób decydują−
cych się na własny biznes. Obecnie liczba
przedsiębiorców nieznacznie przekracza
1900, z czego ok. 40 % para się handlem,
30 % budownictwem, 20 % należy do gałęzi
transportu, a 10 % do produkcji. Oczywiście
oazą dla rozwoju działalności gospodarczej
jest samo Brzesko. Tutaj zarejestrowanych
jest 1292 przedsiębiorców. Nikogo nie dziwi
jednak zahamowanie ilości rejestrowanych
firm. Na rynku nie ma już tyle miejsca dla
nowych, kreatywnych biznesmenów, jak to
bywało w pierwszych latach transformacji
gospodarczej. Wówczas spontanicznie i lawi−
nowo powstawały firmy, gdyż brakowało na−
wet podstawowych usług oraz towarów pro−
dukcji krajowej. Obecnie rynek jest już wy−
pełniony małymi firmami, a konkurencja
między nimi jest olbrzymia.
Podczas wrześniowej sesji radni zaakcepto−
wali również utworzenie Młodzieżowej Rady
Gminy Brzesko i jej statut. Równocześnie
zaistniała konieczność dokonania nieznacz−
nych zmian w Statucie Gminy Brzesko.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

– Oczywiście, nie chcemy wchodzić
w kompetencje władz samorządowych
i nie zamierzamy ingerować w prowa−
dzoną przez nie polityką rozwoju gmi−
ny, tym niemniej chcemy wyrażać swe
stanowisko w sprawach, do jakich
związek zawodowy został powołany –
twierdzi Henryk Łabędź, który zastą−
pił Czesława Kwaśniaka, od dłuższe−
go czasu przebywającego na zwolnie−
niu lekarskim. – Będziemy więc prze−
kazywać swe opinie w sprawach
przekształceń własnościowych w spół−
kach komunalnych, a także wskazywać
inne sposoby generowania zysków
przez nie, niż tylko poprzez podwyżki
opłat za świadczone usługi. Nie będzie−
my obojętni wobec wszelkich spraw,
dotykających osoby najbiedniejsze i naj−
bardziej oczekujące pomocy. Dlatego bę−
dziemy sugerować samorządowi, w ja−
ki sposób przeznaczać środki budżeto−
we na ich wspieranie.
Przewodniczący Łabędź podkreśla, że
w czasie pełnienia swej misji w Brzesku
dołoży wszelkich starań, by – podobnie
jak w Tarnowie – stosunki między NSZZ
„Solidarność” i prezydentem miasta oraz
starostą powiatu, także z brzeskim sa−
morządem były normalne.
Jedną z pierwszych spraw, jaką prze−
wodniczący Łabędź zajął się w Brze−
sku, było przygotowanie ulgowych bile−
tów na przejazd komunikacją miejską
dla emerytów i rencistów.
– Nie potrafię określić, jak długo to za−
stępstwo potrwa, bo uzależnione to jest
od tego, jak długo nie będzie mógł pod−
jąć pracy pan Kwaśniak – dodaje prze−
wodniczący Łabędź, który dyżury
w brzeskiej delegaturze „Solidarności”,
przy ul. Głowackiego 51 pełni w każdy
poniedziałek od godz. 10 do 13.

Łabędź
zastępuje
Kwaśniaka

W Urzędzie Miejskim doszło do spo−
tkania burmistrza Jana Musiała
z Henrykiem Łabędziem, szefem
tarnowskiej „Solidarności”, a od po−
łowy września pełniącym także obo−
wiązki przewodniczącego brzeskiej
delegatury. Omówiono problemy
związane ze współpracą miejscowej
organizacji związkowej z organami
Urzędu, która w ostatnim czasie nie
układała się najlepiej.
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RADNI POWIATOWI niemal jed−
nogłośnie podjęli decyzję o pozbawie−
niu mandatu radnego Czesława Midę,
po tym, jak uprawomocnił się wyrok
w jego sprawie, zasądzony przez Sąd
Okręgowy w Tarnowie. Przypomnijmy,
iż radnego uznano winnym przekro−
czenia uprawnień i działania w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej
w trakcie przetargu na dostawę sprzę−
tu komputerowego do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1. Mida peł−
nił wówczas funkcję wicestarosty.

OKOŁO 40 młodych ludzi z kilku−
nastu krajów zjechało do Brzeska, by
dyskutować o przyszłości stowarzysze−
nia Rodzina Kolpinga. Miejsce debaty
wybrano nieprzypadkowo, gdyż wła−
śnie tutejszy Młody Kolping uważany
jest za jedną z najprężniej działających
organizacji. Stowarzyszenie od lat zaj−
muje się rozwiązywaniem problemów
natury społecznej.

WSZYSCY UCZNIOWIE jadow−
nickiego gimnazjum podpisali się pod
apelem, potępiającym niedawny akt
terrorystyczny, który miał miejsce
w Biesłanie, w Osetii Północnej. Mło−
dzież rozesłała treść oświadczenia do
wszystkich polskich szkół, chcąc w ten
sposób zaangażować gimnazjalistów
z całego kraju w akcję, której celem jest
zaprotestowanie przeciwko włączaniu
dzieci w gry polityczne dorosłych.

POWIATOWA i Miejska Biblioteka
Publiczna od lat zmaga się z panującą
w jej pomieszczeniach ciasnotą. Nie ma
miejsca na spotkania z pisarzami, usta−
wienie nowego sprzętu komputerowe−
go. Ba, nawet zakupywany księgozbiór
z trudem upychany jest na półkach.
Władze miasta obiecują, że podczas
dyskusji nad przyszłorocznym budże−
tem sprawa budowy nowego obiektu
dla bibliotekarzy zostanie poruszona.

W TURNIEJU PIŁKARSKIM
w zaprzyjaźnionej Szazhalombatcie
uczestniczyła drużyna brzeskich mło−
dzików. Na boisku nasz zespół nie miał
sobie równych i zwyciężając powtórzył
ubiegłoroczny sukces. Niestety, tym ra−
zem okazałe trofeum nie dotarło do Brze−
ska. Rywale złożyli protest i okazało się,
że wskutek niedopatrzenia opiekunów
drużyny i niejasnego regulaminu za−
wodów, w naszej ekipie znalazło się
dwóch chłopców starszych o kilka mie−
sięcy od obowiązującego limitu wieku.
Za rok będzie okazja do rewanżu.

DEGUSTACJE pieczywa, regionalnych
potraw, występy zespołów folklorystycz−
nych – to tylko niektóre atrakcje, trze−
ciego już, Diecezjalnego Święta Chle−
ba. Uroczystego otwarcia Brzeskich
Dożynek dokonał bp Wiktor Skworc
podczas mszy św., celebrowanej na pla−
cu Kazimierza Wielkiego.
W trakcie festynu rodzinnego zorga−
nizowanego w pierwszy weekend

3 WRZEŚNIA odbyły się na Słotwinie uroczystości patriotyczne, upamiętniające
rocznicę bombardowania pociągu na tutejszej stacji kolejowej. Po mszy św. nastąpiła
okolicznościowa akademia, po której samorządowcy, lokalni politycy oraz przedsta−
wiciele brzeskich instytucji złożyli wiązanki kwiatów pod obeliskiem, upamiętniają−
cym wydarzenia sprzed 65 lat.

września nie zabrakło konkursów
i zabaw dla dzieci. Wystąpili też Kra−
kowiacy Ziemi Brzeskiej oraz Mało−
polanie z Zespołu Szkół Ponadgimna−
zjalnych nr 1 w Brzesku. Każdy mógł
także spróbować różnych gatunków
chleba, upieczonego z tegorocznego
ziarna. Natomiast na miłośników
tradycyjnej polskiej kuchni czekał ta−
lerz żuru galicyjskiego.

W rocznicę bombardowania

Smakowanie chleba…

Fot. I. Węglowski
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OD 16 DO 20 WRZEŚNIA z partnerską
wizytą w niemieckim Langenenslingen
przebywała delegacja brzeskich samorzą−
dowców. W programie wizyty znalazły się
m.in. zwiedzanie miasta i instytucji gmi−
ny oraz zapoznanie z aktualnymi inwe−
stycjami i planami rozwoju.

Radni na czele z wiceburmistrzem Brze−
ska, Krzysztofem Bigajem, mieli oka−
zję obejrzenia jednej z najlepszych nie−
mieckich stadnin koni Marbach, zamku
Lichtenstein, wybudowanego wyłącznie do
zwiedzania oraz niewielkiego miastecz−
ka studenckiego Tubingen. Gości z Brze−
ska podjęła także tamtejsza Rada Gmi−
ny w miejskim ratuszu. – Na spotkaniu

6 WRZEŚNIA br. minister Edukacji
Narodowej i Sportu dokonał wpisu do
rejestru niepaństwowych uczelni zawo−
dowych Małopolskiej Szkoły Wyższej
z siedzibą w Brzesku. Jako jedyna tego
typu placówka w regionie prowadzić bę−
dzie studia na kierunku Ekonomia ze
specjalnością Międzynarodowe Stosunki
Ekonomiczne. Uroczysta immatrykula−
cja pierwszych studentów nastąpi
z końcem października.
Przypomnijmy, że absolwent Małopol−
skiej Szkoły Wyższej otrzyma tytuł za−
wodowego licencjata na kierunku Eko−
nomia, specjalność Międzynarodowe
Stosunki Ekonomiczne. Każdy ze stu−
dentów zapozna się ze współczesnym
środowiskiem międzynarodowym, kon−
centrując się zwłaszcza na wiedzy
i umiejętnościach niezbędnych na ryn−
ku pracy po przystąpieniu Polski do

Unii Europejskiej. Osoby, które ukoń−
czą tę specjalność, będą posiadały zdol−
ność podejmowania samodzielnej dzia−
łalności gospodarczej na rynku krajo−
wym i zagranicznym. Kształcenie w tej
specjalności stworzy typ nowoczesnego
menedżera międzynarodowego, umie−
jącego rozwiązywać zarówno problemy
gospodarki krajowej, jak i szeroko ro−
zumianej międzynarodowej współpra−
cy gospodarczej. Celem specjalności
Międzynarodowe Stosunki Ekonomicz−
ne jest wykształcenie specjalistów me−
rytorycznie przygotowanych do pracy na
rynku globalnym, a w szczególności
w europejskim obszarze gospodarczym.
Wykładowcami Małopolskiej Szkoły
Wyższej w Brzesku będą nauczyciele
akademiccy z Akademii Ekonomicz−
nej w Krakowie, Szkoły Głównej Han−
dlowej w Warszawie, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a także specjaliści
stosunków międzynarodowych Parla−
mentu Europejskiego, Akademii Dy−
plomatycznej MSZ, Urzędu Komite−
tu Integracji Europejskiej, Buckin−
gham University w Wielkiej Brytanii,
Oxford Uniwersity.
Dla niezdecydowanych rektorat Mało−
polskiej Szkoły Wyższej w Brzesku
obiecuje zrobić wyjątek i przedłużyć
termin rekrutacji. Ale to już naprawdę
ostatni dzwonek…

Z DRUGĄ wizytą w Brzesku przebywa−
ła delegacja urzędników z Bośni i Herce−
gowiny. Goście z Bałkanów zapoznawali
się z metodami prowadzenia inwestycji
ekologicznych, sposobami zbiórki i zago−
spodarowania odpadów komunalnych.
Szkolenie zorganizowała amerykańska
agencja USAID, która postrzega Brze−
sko jako jedną z najlepszych gmin w kraju
pod względem realizacji przedsięwzięć,
związanych z ochroną środowiska.
– Do wyboru naszej gminy przyczyniły się
zapewne nagrody i wyróżnienia, jakie
w ostatnim czasie otrzymaliśmy – „Na−
sza Gmina w Europie” oraz „Gmina Przy−
jazna Środowisku” – twierdzi Henryk
Piela, kierownik referatu Gospodarki Ko−
munalnej i Ochrony Środowiska UM
w Brzesku. – Organizatorzy spotkania
podkreślali ponadto, iż mają do czynie−
nia z gminą, w której realizuje się inwe−

Nabór
jeszcze trwa

Małopolska Szkoła Wyższa

stycje komunalne z dużym rozmachem
i przy udziale finansowania zewnętrzne−
go. Obecnie możemy się pochwalić roz−
budowanym systemem segregacji odpa−
dów, zbiórką odpadów organicznych czy
programem usuwania produktów azbe−
stowych – dodaje kierownik Piela. Bo−
śniacy poznali bardzo szerokie spektrum
działań, związanych z realizacją inwesty−
cji, począwszy od interpretacji przepisów
ochrony środowiska, na procedurach wy−
dawania pozwoleń na budowę kończąc.
Wizyta robocza samorządowców z Bał−
kanów okazała się także doskonałą oka−
zją do promocji Brzeska. Goście zwie−
dzili miasto, wyrażając jednocześnie za−
dowolenie z pobytu i zachwyt urokiem
piwnego grodu. Kto wie, może kiedyś
kontakty szkoleniowe zamienią się
w partnerską wymianę z którymś z bo−
śniackich miast?         ( iw)

obecny był burmistrz Langenenslingen,
skarbnik oraz przedstawiciele miejsco−
wej rady. Wysłuchali oni prelekcji brze−
skich samorządowców na temat rolnic−
twa, szkolnictwa, samorządów osiedlo−
wych oraz pozyskiwania środków
z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

i inwestycji realizowanych
w Brzesku – mówi Kinga
Szapel−Zachara z Biura
Promocji i Rozwoju UM.
Brzeszczanom zaprezento−
wano ponadto wielofunk−
cyjny, trzypiętrowy dom lu−
dowy, w którym siedzibę
znalazło wiele organizacji
społecznych. Funkcjonuje
tam scena, sala filmowa,
remiza strażacka. Wszyst−
ko jest urządzone niezwy−

kle ergonomicznie. Niespełna 5−tysięczne
miasteczko, utrzymujące się głównie z rol−
nictwa, dysponuje również nowoczesną
halą sportową. Langeneslingen stanowi
dla Brzeska także wzorzec realizacji in−
westycji komunalnych, związanych z bu−
dową sieci kanalizacyjnych, infrastruktu−
ry drogowej, chodników itp.

(iw)

Samorządowcy w Langenenslingen

Uczą się od Brzeska



9

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNYpaździernik 2004 W BRZESKU I OKOLICY

TRADYCYJNIE obchodzone co roku
Święto Działkowca odbyło się 18 wrze−
śnia na terenie Pracowniczych Ogródków
Działkowych „Pod Dębami”. Przy wspól−
nym ognisku zgromadzili się niemal wszy−
scy użytkownicy tamtejszych działek, za−
rząd oraz zaproszeni goście.
– W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku
wspaniały Dom Działkowca, udało się go
wyposażyć i zagospodarować teren dooko−
ła – cieszy się prezes POD „Pod Dęba−
mi”, Piotr Kamysz. – Jest to doskonałe
miejsce do zabaw dla dzieci i młodzieży.
Ustawiliśmy piaskownicę, wyasfaltowa−
liśmy alejkę i zamierzamy jeszcze posta−
wić huśtawkę – dodaje szef zarządu.

JUŻ PO RAZ TRZECI mieszkańcy osie−
dla Stare Miasto mieli możliwość wzię−
cia udziału w rodzinnym wyjeździe zor−
ganizowanym przez przewodniczącego za−
rządu osiedla Adama Kwaśniaka. Tym
razem 21 sierpnia 50−osobowa grupa tu−
rystów z osiedla wyruszyła do Zakopane−
go, gdzie z przewodnikiem tatrzańskim,
dr Krzysztofem Kosińskim przeszła Do−
linę Kościeliską. Zwiedzono Jaskinię
Mroźną – jedną z najpiękniejszych jaskiń
tatrzańskich o długości ponad 400 m,
a także urokliwy Wąwóz Kraków. Niektó−

POWYŻSZY CYTAT z wiersza ks. Twar−
dowskiego oddaje sens organizowania im−
prez, stykających ze sobą ludzi zdrowych
i niepełnosprawnych. Po raz drugi Stowa−
rzyszenie „Ostoja”, Starostwo Powiatowe,
Burmistrz Brzeska oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej zaprosili 12 września wszystkich
chętnych na II Powiatowy Piknik Integra−
cyjny, który odbył się na ranczu „Pasja”.
Na scenie wystąpili uczestnicy warsztatów
oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum
w Jadownikach. Dzieci brały udział w kon−
kursach – rozgrywały mecze w „piłkarzyki”
i ping ponga, rzucały do celu oraz ilustrowa−
ły własne marzenia. Dla nich przeznaczono
też pokaz strażacki i jazdę konną. Jednak
największą popularnością, także wśród do−
rosłych, cieszyło się malowanie twarzy...
Fenomenem tegorocznej imprezy był liczny
udział mieszkańców Brzeska oraz zlikwi−
dowanie niewidzialnych barier, gdyż w za−
bawie uczestniczyli wszyscy na równych za−
sadach. Najpopularniejszym motywem prac
plastycznych, wykonanych przez najmłod−
szych, było uśmiechnięte serce…   id

Przedstawiciele działkowców wystąpili
też z ofertą do wielu instytucji i zamie−
rzają udostępnić część swego terenu dla
najmłodszych. – Mamy tutaj bardzo do−
bre warunki, więc wszystkich chętnych
zapraszamy do odwiedzenia naszego ogro−
du – zachęca Piotr Kamysz.
W uroczystości obchodów Święta
Działkowca wzięli udział, obok dział−
kowców także zaproszeni goście,
wśród których nie zabrakło burmi−
strza Jana Musiała, który pogratu−
lował zarządowi POD zapału w re−
alizacji inwestycji poprawiających es−
tetykę i funkcjonalność ogrodu.

(iw)

rzy wycieczkowicze odbyli przejażdżkę
bryczką. Popołudnie spędzono, uczestni−
cząc w licznych koncertach, jakie w tym
czasie odbywały się w ramach XXXVI Mię−
dzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich.
W czasie spaceru po Krupówkach podzi−
wiano uliczne korowody uczestników fe−
stiwalu oraz kiermasze sztuki ludowej.
Oczywiście, wszystkie atrakcje przebiła
wspaniała panorama Tatr.
Dla niektórych uczestników sierpniowej
wycieczki był to jedyny wyjazd z Brzeska
w czasie minionych wakacji.

Działkowcy świętowali

Stare Miasto w Zakopanem

Groził detonacją
9 WRZEŚNIA około godz. 13 do sklepu
„Albert” przy ul. Królowej Jadwigi w Brze−
sku wtargnął 57−letni mężczyzna, infor−
mując pracowników, iż zdetonuje ładu−
nek wybuchowy, jeśli natychmiast nie
otrzyma 10 tysięcy zł. Bomba miała być
rzekomo ukryta w pudełku kartonowym
na terenie sklepu. Groźby potraktowano
niezwykle poważnie, natychmiast powia−
damiając o tym fakcie policję.
– Funkcjonariusze podjęli rutynowe czyn−
ności, polegające na zabezpieczeniu miej−
sca zdarzenia oraz ewakuacji z marketu
personelu i osób kupujących – relacjono−
wał Lucjan Pałucki z Komendy Powia−
towej Policji w Brzesku. – Równocześnie
przystąpiono do przeszukania obiektu,
w wyniku którego nie ujawniono żadnego
ładunku wybuchowego.
Mężczyzna został obezwładniony przez
ochroniarzy, a następnie zatrzymany
przez policję. Sprawcy zamieszania,
mieszkańcowi wsi Rudy Rysie w powie−
cie brzeskim, przedstawiono zarzut usi−
łowania wymuszenia rozbójniczego. –
Jednocześnie ustala się stan zdrowia
zatrzymanego – dodaje Pałucki.
Wiele jednak wskazuje na to, iż mężczy−
zna cierpi na zaburzenia psychiczne.   (iw)

„Nierówni”
potrzebują siebie…
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Wandal wytycza trasę
Z tym problemem walczyć jest niezwykle
trudno. Potwierdzają to instytucje odpo−
wiedzialne za utrzymanie w należytym
stanie „oznakowania pionowego” w na−
szym mieście. Wszechobecni amatorzy
mocnych wrażeń, dokonywanych zazwyczaj
pod osłoną nocy, są prawdziwą zmorą dro−
gowców. – Akty wandalizmu pojawiają się
najczęściej w tych samych miejscach i wy−
znaczają trasy powrotów młodzieży z dys−
kotek – mówi Jan Mleczko z Wydziału
Infrastruktury Technicznej i Komunalnej
Urzędu Miejskiego. – Takie newralgiczne
punkty znajdują się np. przy ulicach Kon−
stytucji 3 Maja, Czarnowiejskiej, na sty−
ku Solskiego i Kopernika.
W tym roku musiano już wymienić sie−
dem znaków. Najczęściej są one zamalo−
wywane sprayami, obracane wokół osi,
wyrywane z ziemi razem z fundamentem
lub mają wykrzywione tarcze. Niedawno

Stoi przy drodze
na jednej nodze...

Jak niezbędne są dla kierowców i pieszych nikomu tłumaczyć nie trzeba.
Zapewniają bezpieczeństwo na naszych ulicach, porządkują ruch, stano−
wią wymowny element powszechnie obowiązujących przepisów. Znaki
drogowe. Niestety, bywają również przedmiotami, na których swe emo−
cje wyładowują młodociani wandale. Najgorsze, że nie tylko niezwykle
trudno schwytać sprawców dewastacji, ale także przekonać, jak wielkie
zagrożenie dla użytkowników dróg publicznych stanowią zniszczone zna−
ki lub ich brak. Czy jednak rzeczywiście musimy być bezradni?

specjalna ekipa musiała dokonywać na−
prawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżo−
waniu ulic Czarnowiejskiej, Okulickiego
i Królowej Jadwigi. Koszt takiej operacji
to 500 zł. Utrzymanie oznakowania pio−
nowego dróg nie jest tanie. – Sama tar−
cza jednego tylko znaku kosztuje około
180 zł, ale wraz ze słupkiem i monta−
żem to koszt w granicach 220 zł – wyli−
cza Stefan Repetowski z UM, zajmu−
jący się oznakowaniem dróg na terenie
sołectw. – Rocznie na wymianę uszkodzo−
nego oznakowania wydaje się z budżetu
gminy kwotę rzędu 8−9 tys. zł. Oczywi−
ście, pomijając fakt wymiany znaków,
które utraciły swą czytelną formę ze „sta−
rości”. Jest to zupełnie inny problem i wy−
nika z trwałości materiałów, jakie zosta−
ły użyte do produkcji tarczy.
Złośliwość wandali dała się mocno we
znaki kierowcom i urzędnikom w 2002
roku, kiedy to dwukrotnie wymieniano
rozbite lustro na skrzyżowaniu ulic Bro−
warnej i Okocimskiej. Nowe spełniało
swoją funkcję zaledwie przez... trzy dni!
Koszt jednego zwierciadła to ok. tysiąc
złotych. Domorośli imprezowicze nie
oszczędzali także innych, np. tych usytu−
owanych przy ul. generała Okulickiego.
Na szczęście, wysokie ceny złomu nie ku−
siły zbytnio zbieraczy do wzbogacania się
na przydrożnym mieniu. Tylko w 2003 r.
odnotowano wzrost tego typu zjawiska.
Wówczas zdarzało się, że złodzieje odci−
nali całe znaki tuż przy ziemi, by móc
później kilkukilogramowy słupek sprze−
dać w punkcie skupu. Obecnie proceder
ten nie jest popularny wśród amatorów
cudzej własności.

Setka w ciągu roku
Przedstawiciele Zarządu Dróg Powiato−
wych, słysząc o „znakowym” wandalizmie,
załamują ręce. – To jest już chyba jakieś
zdziczenie. Oznakowanie jest niszczone

świadomie i dzieje się tak niemal w ca−
łym powiecie. W każdy poniedziałek liczy−
my straty po sobotnio−niedzielnych wybry−
kach – żali się dyrektor ZDP, Grzegorz
Wołczyński. – W ciągu roku skala znisz−
czeń sięga stu znaków, a straty 10 tys. zł.
Nie jesteśmy w stanie postawić ludzi przy
wszystkich znakach, by ich pilnowali –
dodaje z rozgoryczeniem.
Wszystkie większe akty dewastacji są
zgłaszane na policję. Jednak rzadko uda−
je się ustalić sprawców zniszczeń. – Po−
stępowania często są umarzane ze wzglę−
du na znikomą szkodliwość społeczną czy−
nu, choć w efekcie powstaje olbrzymie
zagrożenie. Brak np. znaku zakazu w new−
ralgicznym miejscu oznacza zniknięcie
informacji o niebezpieczeństwie, a co za
tym idzie zagrożenie dla uczestników ru−
chu – wyjaśnia dyrektor.

Leżą pokotem...
Także policjanci przyznają, iż złapanie
wandali jest niezwykle trudne. – Młodzi
ludzie, widząc radiowóz, poruszają się
spokojnie, nie czynią nic złego. Niestety,
nie możemy być obecni wszędzie – mówi
naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Ko−
mendy Powiatowej Policji w Brzesku, pod−
inspektor Zbigniew Baruś. – Gdy zauwa−
żymy jakiekolwiek braki w oznakowaniu,
natychmiast zgłaszamy ten fakt admini−
stratorowi drogi. Pamiętam sytuację, gdy
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 od Brze−
ska w kierunku Mokrzysk chuligani poło−
żyli prawie wszystkie znaki. Na szczęście,
szybko udało się je ustawić na nowo –
dodaje funkcjonariusz. – Chciałbym jed−
nak przestrzec tych, którzy niszczą znaki
drogowe. Właśnie poprzez taki proceder
te osoby wpływają na zmniejszenie bez−
pieczeństwa nas wszystkich.
Tekst i fot. IRENEUSZ WĘGLOWSKI
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– Jak Ksiądz zareagował na propo−
zycję biskupa objęcia brzeskiej pa−
rafii?
– Kiedy dowiedziałem się o tej propo−
zycji, tylko zapytałem, o którą parafię
chodzi. W mieście są bowiem trzy pa−
rafie. Biskup wtedy powiedział: „św. Ja−
kuba”. Odrzekłem, że skoro ksiądz bi−
skup uważa, iż sobie poradzę, to propo−
zycję przyjmuję.
– Nie miał Ksiądz żadnych obaw?
– Na pewno, Brzesko jest dla mnie du−
żym wyzwaniem, ale nie jestem takim
„świeżym” proboszczem. Za mną jede−
naście lat proboszczowania w Krynicy.
Pewnie, że tamta parafia była znacznie
mniejsza. Liczyła tylko tysiąc wiernych,
a tutaj jest jedenaście tysięcy. Ale mam
też świadomość, że sam tu nie będę rzą−
dził. Jest zespół księży. Będąc probosz−
czem w Krynicy, na pewno nabyłem do−
świadczenia. A takim olbrzymim do−
świadczeniem dla księdza jest na pewno
budowa kościoła. Obojętnie w jakich cza−
sach się buduje, zawsze jest to doświad−
czenie, które zahartuje człowieka.
– Wybudował Ksiądz kościół oraz
schronisko młodzieżowe w Krynicy.
W brzeskiej parafii na pewno będzie
mniej prac budowlanych.
– Ale pewne prace trzeba będzie wyko−
nać. Nawet biskup już to zaznaczył, że
będzie rozbudowa plebanii, wznoszonej
kiedyś w innych warunkach. Teraz trze−
ba ją dostosować do obecnych realiów.
Jeśli chodzi o kościół, jest on bardzo pięk−
ny, prawie wykończony. Brakuje paru ele−
mentów, między innymi nowej chrzciel−
nicy, żyrandoli. Gdy prace dokończymy,
będzie można świątynię konsekrować.
– Zapoznał się już Ksiądz z parafią?
– Na razie się przyglądam. Gdy obejmo−
wałem parafię zaczął się czas „zawieru−
chy” szkolnej, podział godzin dla kateche−
tów. Początek był trudny, bo nie wiedzia−
łem, ile jest szkół i kto gdzie uczy. Zaczęły
się też sprawy urzędowe, związane z za−
meldowaniami. To było męczące, ale biu−
rokracja jest i trzeba ją przeskoczyć.
Jeśli zaś chodzi o życie parafii, to chy−
ba nie ma drugiej z tak rozwiniętą dzia−
łalnością duszpasterską różnego rodza−

Zarażę was
turystyką!

Z księdzem Józefem Drabikiem, nowym proboszczem parafii św. Jakuba
i NMP Matki Kościoła w Brzesku rozmawia Łukasz Wrona

ju. Jest w tej parafii bardzo dużo orga−
nizacji i stowarzyszeń. Postanowiłem
sobie, że wkrótce, po kolei, będę chciał
się spotkać z każdą grupą, aby przed−
stawiły swoją dotychczasową działal−
ność, a także plany na przyszłość i ocze−
kiwania wobec mnie.
– Mówi się, że jak przychodzi nowy
proboszcz, to wyznaje zasadę „spa−
lonej ziemi”, czyli zmienia to, co było
dotychczas…

– Nie można krytykować wszystkiego
i mówić, że to co robiono wcześniej, ro−
biono źle, a teraz ja tu jestem opatrz−
nościowym mężem. To nie o to chodzi.
Buduje się przecież na dorobku tych
pokoleń, które były przede mną. Było−
by wielkim błędem zaczynać wszystko
od podstaw. Coś już jest zrobione i na
tym trzeba budować. Na pewno jest
trochę inne spojrzenie, inna wizja i każ−
dy to musi zaakceptować. Ja też zo−
stawiłem parafię i powiedziałem swo−
jemu następcy, aby robił tak, jak on
uważa. Na pewno zobaczy wiele rze−
czy, których ja nie dostrzegałem. Ma to
dobre strony, że przychodzi nowy i wie−
le nowego widzi. Ale nie należy nisz−
czyć starego, lecz jedynie wprowadzić
nowego ducha.

– Ksiądz Zygmunt Bochenek nadal
będzie mieszkał w parafii. Czy bę−
dzie Ksiądz czerpał z jego doświad−
czeń?
– Na pewno będę szukał jego dorady,
żeby „wejść dobrze w tę parafię”. Mu−
szę go pytać o wiele rzeczy. Choćby same
sprawy administracyjne wymagają kon−
sultacji. Trzeba się wreszcie znaleźć
w tych papierach. Ks. Bochenek ma te−
raz wolną rękę jako emeryt. Sądzę, że
będzie chciał, jak sam zaznaczył, pomóc
w parafii. Ale też należy mu się wypo−
czynek, bo każdy z nas czeka na emery−
turę. Jednak dopóki ks. Bochenek chce
w jakiś sposób pomóc, będziemy z tej
jego pomocy korzystać.
– Czy ma ksiądz jakieś motto, któ−
rym się kieruje w życiu?
– Biskup nie odwołał mnie z funkcji
duszpasterza wczasowo−turystycznego
diecezji, a mam takie motto turystycz−
ne, którym są słowa mojego autoryte−
tu, bł. Piotra Frasattiego: „Nie tylko
w dal i wzwyż, ale także i w głąb”. Nie
można tylko się wspinać, nie można
tylko wypłynąć na szerokie wody, ale
trzeba sięgać w głąb, do wnętrza. To jest
takie piękne.
– Ksiądz jest miłośnikiem gór. Między
innymi organizował Ksiądz wyjścia
w Sylwestra na Jaworzynę, by tam
o północy przywitać Nowy Rok mszą
świętą. Czy turystyką górską będzie
Ksiądz chciał zarazić brzeszczan?
– Liczę na to, że wspólnie pojedziemy
tam na powitanie Nowego Roku. Poja−
wię się tam jako gość, a o zaproszenie
nie muszę się martwić. Przez 16 lat or−
ganizowałem te wyjścia na Jaworzynę.
Z roku na rok liczniejsze i bardziej po−
pularne. Myślę, że nie pojadę sam
z Brzeska, tylko pokaże się stąd licz−
niejsza delegacja. Tym bardziej, że moi
nowi parafianie przecież zawsze się tam
pojawiali.
– Czego Księdzu należy życzyć?
– Przede wszystkim siły ducha. Chciał−
bym nie zawieść tych, którzy pokładają
we mnie jakąś ufność.
– Tego więc życzę i dziękuję za roz−
mowę.

Ks. proboszcz Józef Drabik.
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W mieście na początku roku 1914 po−
wstały dwie organizacje wojskowe: „Po−
lowa Drużyna Sokoła” i „Strzelec”. Ich
celem była walka o niepodległą Polskę.
Polowa Drużyna Sokoła powstała w wy−
niku starań oddziału Sokoła, którego pre−
zesem był Piotr Górowski. Współorga−
nizatorami drużyny byli: Władysław
Cyga, Zygmunt Sobczański, Włodzimierz
Albinowski, Stanisław Sukiennik
i Szczęsny Chrapczyński. Drużyna, liczą−
ca 13 osób w pełni uzbrojonych i wypo−
sażonych, wyjechała przed 15 sierpnia
1914 r. z Brzeska do Tarnowa. Przed od−
jazdem żegnana była w kościele mszą
św. oraz wręczeniem medalików z Mat−
ką Boską. Swoje przemówienie proboszcz
ks. Roman Mazur zakończył słowami:
„do widzenia w wolnej Polsce.” Następ−
nym etapem podróży był Lwów, gdzie
brzeska drużyna weszła w skład Legio−
nu Wschodniego. Po jego rozwiązaniu
część osób podlegających poborowi zo−
stała wcielona do armii austriackiej.
Reszta wróciła do Brzeska.
Drugą organizacją wojskową było Towa−
rzystwo „Strzelec”. Stanowiło ono filię
„Strzelca” w Krakowie i pozostawało pod
wpływem Józefa Piłsudskiego. Organiza−
cja ta została założona w Brzesku 1 mar−
ca 1914 r. przez prof. Struczewskiego, Ru−
dolfa Maaka, Jana Górę, Jana Staronia,
Ernesta Witicha, Mieczysława Arabskie−
go i Tadeusza Korsaka−Grabowskiego.
Drużyna „Strzelca” liczyła 46 członków.
6 sierpnia 1914 r. do Krakowa wyjechało
14 jej członków, reszta w wyniku mobiliza−
cji została powołana do armii austriackiej.
Dla polskich żołnierzy z 57. Pułku, ma−
szerującego przez Brzesko na front, pro−
boszcz ks. Roman Mazur odprawił mszę
św. w kaplicy na Słotwinie. Wszyscy po−
wołani do wojska z parafii przystąpili do
spowiedzi. Z powodu nagłej mobilizacji od−
bywała się ona w nocy.
Ponieważ Brzesko leży na skrzyżowa−
niu szlaków komunikacyjnych, przez
miasto odbywał się ciągły ruch wojsk.
Na dziedzińcu plebańskim, w stodole i
w stajniach kwaterowało wojsko.
W Okocimiu ze swoim sztabem zatrzy−
mał się gen. Dunkl (niektórzy piszą jego
nazwisko: Dankl). W lesie słotwińskim,
na północ od toru kolejowego, z rozka−
zu komendanta miasta przygotowano
stanowiska obronne.

12 WRZEŚNIA w Świetlicy Wiejskiej
w Porębie Spytkowskiej odbył się III
Przegląd Dorobku Kulturalnego miesz−
kańców tej wsi, zatytułowany „Moja Miej−
scowość – Moja Miłość”. W trakcie wy−
stawy zaprezentowano prace plastyczne
– graffiti, szkice, collage, rysunek na szkle,
witraże itp., a także rękodzieło artystycz−
ne – makaty, wyroby ze sznurka, wikliny,
słomy, rzeźby, tkactwo, kowalstwo oraz
wiele innych. Autorzy najładniejszych
prac otrzymali nagrody książkowe z rąk
burmistrza Jana Musiała oraz dyrek−
torki MOK, Małgorzaty Cuber.
TEGO SAMEGO DNIA porębska świe−
tlica zorganizowała tradycyjną imprezę
„Wyżynek u dziedzica”. Obrzęd ten przy−

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA nr 2
w Brzesku wspólnie ze
stacją paliw Statoil zor−
ganizowały konkurs pla−
styczny zatytułowany
„Bezpieczeństwo dziecka
na drodze”. Kampania
promująca rozważne za−
chowania najmłodszych
uczestników ruchu drogo−
wego jest elementem
ogólnopolskiego turnieju
przygotowanego przez
sieć Statoil. Dzieci mogły
wziąć w nim udział na
dwa sposoby: w szkole
lub indywidualnie, wyko−
nując pracę plastyczną.
W SP nr 2 w akcji wzięły udział wszystkie „pierwszaki”. Komisja konkursowa postano−
wiła nagrodzić hulajnogą obrazek Anny Rymarczyk z kl. Ia (II miejsce). Natomiast
zdobywczynią głównej nagrody, czyli roweru i kasku, okazała się uczennica kl. I b, Klau−
dia Nalepa (na zdjęciu). Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali, ufundowane przez
Statoil, „Kodeksy młodego rowerzysty”, odblaski oraz słodycze, a także wzięli udział
w krótkiej pogadance na temat bezpieczeństwa w ruchu ulicznym przeprowadzonej przez
naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego KPP, podinspektora Zbigniewa Barusia.     (iw)

Przegląd porębskich artystów

bliżył publiczności Zespół Pieśni i Tańca
„Porębianie”. Wyżynek rozpoczynał się
z chwilą ścięcia ostatnich snopów zboża,
z którego dziewczęta pletły dorodny wie−
niec i, niosąc go na głowie wśród przyśpie−
wek i tanców, przekazywały dziedzicowi.
Po tych wszystkich ceremoniach dziedzic
musiał dać dziewczętom talarów na wian−
ki i wstążki, zaś kobietom na czepce a żni−
wiarzom wyprawiał zasłużoną zabawę
z muzyką i białymi kołaczami.
Organizatorzy imprezy dziękują sponso−
rom, którzy ufundowali nagrody dla dzie−
ci: Firmie Transportowej Krzysztofa Ra−
chwała, sklepowi Zbigniewa Nowaka,
Stanisławowi Nalepce, cukierni „Rafael−
lo” oraz Krytej Pływalni.         (IW)

Bądź bezpieczny na drodze

W lecie 1914 roku rozpoczęły się dzia−
łania wojsk austriacko−niemieckich
i rosyjskich, dające początek I wojnie
światowej. Jak wielu Polaków, tak
i mieszkańcy Brzeska znaleźli się
w zasięgu jej działania.
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Do widzenia
w wolnej Polsce

10 listopada 1914 r. ogłoszono ewakuację
Brzeska. Wojsko i urzędnicy austriaccy opu−
ścili miasto. 15 listopada miasto zostało
zajęte przez wojska rosyjskie. Komendant
oświadczył burmistrzowi Wisłockiemu,
„aby mieszkańcy byli spokojni o siebie,
gdyż oni przyszli oswobodzić Polaków z nie−
woli niemiecko−żydowskiej”. 17 listopada,
gdy do Brzeska przybyły większe siły ro−
syjskie, rozpoczął się rabunek, napady na
sklepy i domy żydowskie. Ponieważ był to
wtorek, dzień targowy, do rabunku dołą−
czyli się chłopi z okolicznych wiosek, a tak−
że nieliczni mieszczanie, którzy kupowali
zrabowany towar.
Jednak już w nocy z 18 na 19 listopada,
po krótkiej wymianie ognia, Rosjanie wy−
cofali się z miasta, a rano wkroczyli do
niego Austriacy. Do 23 listopada toczyła
się bitwa na granicy Jadownik i Szcze−
panowa. 22 listopada artyleria rosyjska
przez pół godziny ostrzeliwała miasto.
Kilka budynków zostało uszkodzonych.
Granaty spadły również na kościół, ple−
banię i budynki gospodarcze, ale nie wy−
rządziły poważniejszych szkód.
24 listopada Brzesko zostało ponownie
zajęte przez Rosjan, którzy rabowali to,
co jeszcze pozostało. Front przesunął się
w stronę Tymowej. Do Brzeska przywo−
żono rannych i zabitych oraz przyprowa−
dzano jeńców austriackich.
W czasie pobytu Rosjan w Brzesku kilka−
naście domów zostało spalonych, przeważ−
nie żydowskich, inne uszkodziły pociski
artyleryjskie. Kilku Żydów, broniących swo−
ich domów, zostało pobitych. Przed wyco−

faniem się Rosjanie spalili mosty na
Usznicy, w pobliżu Jadownik i Okocimia.
15 grudnia nastąpił odwrót wojsk rosyj−
skich i Brzesko ponownie znalazło się
w rękach austriackich. Po wkroczeniu Au−
striaków, w pałacu okocimskim kwatero−
wał sztab IV Armii z jej dowódcą arcy−
księciem Fryderykiem i generałem Me−
cansoffy, nazywanym „Wieszatel”.
Z rozkazu tego ostatniego na rynku zo−
stała ustawiona szubienica. M.in. 31
grudnia 1914 roku powieszono na niej
Piotra Lizaka, mieszkańca Skrzydlnej,
„za wskazanie pozycji austriackich”. Ska−
zanego przygotowywał na śmierć ks. Sta−
nisław Papkiewicz, katecheta z Kamion−
ki Strumiłowej, który w tym czasie prze−
bywał w Brzesku. Oprócz Piotra Lizaka
powieszono jeszcze 5 osób.
Szubienica stała na rynku do kwietnia
1915 roku. Usunięto ją dopiero na inter−
wencję biskupa Sapiehy i matki Grisen−
stein, zakonnicy Sacre Coeur ze Zbylitow−
skiej Góry, kuzynki cesarza Wilhelma.
Wyroki na innych skazanych wykonywa−
no więc gdzie indziej. Jedna z ofiar zo−
stała powieszona na „Trzciance” za sto−
dołą plebańską. W „Pamiętniku wojny”
Szczęsny Chrapczyński pisał o jeszcze
jednej egzekucji, wykonanej 2 marca
1915 roku w pobliżu cmentarza żydow−
skiego. Powieszono tam dwóch niedoro−
zwiniętych mężczyzn. Jeden miał około
18, drugi około 30 lat.
W czasie działań wojennych większa część
mieszkańców cierpiała niedostatek. Pro−
dukty, zwłaszcza żywność, były sprzedawa−

ne na kartki. By zaradzić niedostatkowi
oraz by rozdział żywności był równomier−
ny, na posiedzeniu Rady Miejskiej w 1916
roku, w porozumieniu ze starostą Stani−
sławem Chylińskim, powołano Komisję
Aprowizacyjną dla miasta. Na jej czele
stanął Jan Władysław Brzeski. Komisja
ta posiadała prawo wydawania zarządzeń,
dotyczących zaopatrzenia miasta w żyw−
ność i materiały opałowe. Wiadomo, że z ra−
mienia komisji wypiekiem i sprzedażą chle−
ba zajmował się Franciszek Soja.
Komisja utworzyła dwie kuchnie – jedną
dla ubogich chrześcijan, drugą dla biednych
Żydów. Zarząd nad nimi sprawowały osob−
ne komitety. Nieco później powstała kuch−
nia dla inteligencji oraz utworzona z ramie−
nia starostwa „Pomoc dla urzędników”.
Nauczyciele z powiatu brzeskiego założyli
sklep udziałowy pod nazwą: „Spółka na−
uczycielska”. Kierownikiem był Marceli
Cisak, dyrektor Szkoły Żeńskiej.
Pomoc dla młodzieży szkół powszechnych
i dzieci świadczył także „Oddział Miejsco−
wy Amerykańskiego Wydziału Ratunkowe−
go i Polsko−Amerykańskiego Komitetu Po−
mocy Dziecku”. Na czele komitetu, który
zajmował się rozdzielaniem darów, stał
proboszcz ks. Roman Mazur. Uczniom gim−
nazjum spieszyli z pomocą nauczyciele oraz
dyrektor Składnicy Kółek Rolniczych, prof.
Franciszek Kwak, katecheta ks. Jan Czuj,
a także starosta Stanisław Chyliński.
W pobliżu targowicy znajdował się obóz
jeńców rosyjskich i włoskich. Komendantem
obozu był kapitan Schöllich. Jeńcy rosyjscy
zajmowali się pracami stolarskimi i gospo−
darskimi, a nawet urządzili w pawilonie
okocimskim dwa koncerty. Włosi budowa−
li cmentarz wojskowy i trudnili się wyra−
bianiem figurek z gipsu i betonu.
W IV armii austriackiej, której sztab sta−
cjonował w pałacu, jako kapelan wojskowy
służył pochodzący z Brzeska ks. Jan Za−
chara (na zdjęciu wśród kapelanów armii).
Spośród tych, którzy wyruszyli z Brzeska
na wojnę, wielu nie powróciło. Zginęli na
różnych frontach. Pozostałością po I woj−
nie światowej w Brzesku jest cmentarz
wojskowy, wybudowany przez jeńców wło−
skich, ukończony i poświęcony w 1916
roku (zdjęcie przedstawia procesję w dniu
poświęcenia) oraz grób żołnierzy austriac−
kich w parku pałacowym, w pobliżu daw−
nej stajni i ujeżdżalni koni, a dziś hali
sportowej OKS. Walki żołnierzy o odzy−
skanie niepodległości w latach 1914−1920
upamiętnia także Grób Nieznanego Żoł−
nierza, znajdujący się przy ulicy Kościusz−
ki, dawniej Bocheńskiej.

MICHAŁ KOTRA

Tekst powstał na podstawie pracy
magisterskiej autora: „Porozbiorowe
dzieje parafii Brzesko 1772 – 1945”

Kapelani IV Armii Austriackiej stacjonującej w Brzesku. Rok 1915.
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– W naszej rodzinie kultywowano tra−
dycje patriotyczne. Stanisław był har−
cerzem. Zawsze podobało mu się woj−
sko – ze łzami w oczach wspomina sio−
stra Stanisława Kolasińskiego.
Rodzina mieszkała w Mokrzyskach.
W domu nigdy się nie przelewało. Oj−
ciec Ferdynand Feliks pracował w ko−
palni węgla w Ostrawie Morawskiej,
matka – Anna, z domu Madej – zaj−
mowała się gospodarstwem. Trójka
dzieci: Helena, Stanisław i Zofia, sied−
miokilometrową drogę do szkoły
w Brzesku pokonywała pieszo. – Kiedy
Staszek był w starszych klasach, ojciec
kupił mu rower – wspomina pani Zofia
i żywo obrusza się na zachowanie mło−
dzieży. – Naród, wychowanie, język, tra−
dycje są najważniejsze w życiu – doda−
je.
Sama wstąpiła do AK. W rodzinie nikt
o tym nie wiedział. AK−owcy znali się
trójkami. Nawet rodzice nie orientowali
się, że dzieci konspirują. Jej mąż, An−
toni, przeszedł Oświęcim, Ravensbrück
i Sachsenhchausen. Jego brat – Stefan
Fedor walczył w Normandii u genera−
ła Maczka. Ich siostra zmarła w wię−
zieniu w Tarnowie. Do dziś nie wiado−
mo w jakich okolicznościach. Jej nagie
i porzucone na cmentarzu ciało odna−
lazł grabarz i powiadomił ojca. Kiedy
pytam, czy należała do AK, Zofia Fe−
dor przecząco kręci głową, ale zaraz po−
prawia się: – Nie wiem.
Także Stanisław Kolasińki nie mówił
o wszystkim rodzinie. – Oni mieli to
w sobie, żeby trzymać tajemnicę – opo−
wiada moja rozmówczyni. W życiorysie
jej brata jest wiele nieodkrytych, bia−
łych plam…

***
W 1935 r. Kolasiński zdaje egzaminy
maturalne w Gimnazjum Ogólno−
kształcącym w Brzesku. Nie zastana−
wia się długo. Plany życiowe ma spre−

Cichociemny
„Śmiga”

– Po zdaniu matury poszedł na zawodowego... z serca poszedł – opowiada
Zofia Fedor. Co sprawiło, że jej brat trzykrotnie jako ochotnik zgłaszał się do
wojska? Pierwszy raz – w 1935 r., potem już w czasie wojny, w Wielkiej
Brytanii został cichociemnym. Po raz ostatni porzucił wszystko w 1951 r.
i zgłosił się do Niemiec, do delegatury organizacji „Wolność i Niezawisłość”.

cyzowane już od dłuższego czasu. 20
września wstępuje do wojska na Dy−
wizjonowy Kurs Podchorążych Rezer−
wy przy 82. Pułku Piechoty w Brześciu
nad Bugiem. Szkołę Podchorążych w Ko−
morowie kończy 1 października 1938 r.
Jako 22−letni podporucznik dostaje
skierowanie do Wilna na stanowisko
dowódcy plutonu.

***
– Proszę sobie wyobrazić – na 1200
osób skończył szkołę w Komorowie na
15. pozycji – z dumą komentuje sio−
strzeniec – Ryszard Fedor. Jego mat−
ka, pani Zofia tak wspomina lata mię−
dzywojenne: – Wtedy oficer nie mógł się
ożenić z byle kim. To musiała być pan−
na wykształcona, z dobrego domu. Na
co ze śmiechem Ryszard Fedor odpo−
wiada: – Mamo, ale on się przecież
wtedy nie ożenił.

***
We wrześniu 1939 r. kończy się okres
spokoju. 31. kompania, walcząc
z Niemcami, cofa się na południe w kie−
runku Węgier. 23 września Stanisław
Kolasiński zostaje trafiony kulą w pra−
we udo. Na szczęście, kość nie została
uszkodzona. Ranny sam zakłada opa−
trunek uciskowy i traci przytomność.
W takim stanie, w półsiedzącej pozy−
cji spędza dwie doby. Odnajdują go chło−
pi, którzy przyszli pogrzebać umarłych.
To oni transportują go do szpitala po−
lowego w Zamościu. Okazuje się, że dru−
ga kula przeszła na wylot przez odsta−
jący nad karkiem płaszcz.
Cała dywizja usiłuje tymczasem prze−
bić się na Węgry. Jej dowódca – gen.
Wincenty Kowalski idzie do natarcia
w pierwszym szeregu. Zostaje ciężko
ranny.

***
Trzy kobiety – Anna, Helena i Zofia Ko−
lasińskie – mieszkają w tym czasie na
ul. Starowolskiego w Tarnowie. Pewnego

dnia rozlega się dzwonek. Za drzwia−
mi nikogo nie ma, ale wypada zza nich
kawałeczek papieru pakunkowego
z wiadomością: „Żyję. Jestem w Zamo−
ściu”. Rodzina postanawia czekać.
– Aż wreszcie któregoś dnia wchodzi.
Taki biedny, zawszony, brudny – z roz−
rzewnieniem w głosie wspomina Zofia
Fedor. Rana się jeszcze nie zagoiła.
Doktor Lis przychodzi zmieniać opa−
trunki. Rekonwalescent przyjmuje od−
wiedziny. – Mieliśmy pokój z kuchnią,
a jak ci panowie przychodzili, mówili
mi: „Zosiu! Idź do kuchni!” Żebym nic
nie słyszała – opowiada pani Zofia.
Jedni radzą, by zostać w kraju i wstą−
pić do rodzącej się konspiracji, inni
namawiają do służby poza granicami.

***
– Obie z Helą odprowadzałyśmy go na
stację. Był siarczysty mróz. W domu nie
było mężczyzny, więc kolega pożyczył
mu ubranie cywilne – opowiada Zofia
Fedor. Zimą, 5 stycznia 1940 roku, ra−
zem z Michałem Wolnikiem Stanisław
Kolasiński przechodzi przez góry na
Węgry. Do mieszkania na Starowolskie−
go dociera kartka pocztowa: „Rubikon
przeszliśmy szczęśliwie. Młodych
świerków przybywa, że aż las pachnie”.
Trzy kobiety, mimo tej wiadomości
wciąż boją się o brata i syna. Pewien
spokój przynosi dopiero nadesłane
z Portugalii pudełeczko sardynek, z ad−
resem napisanym znajomą ręką.
Tymczasem sytuacja w Tarnowie się po−
garsza. W 1941 r. Niemcy nakazują
tworzenie zamkniętych dzielnic żydow−
skich. Panie Kolasińskie otrzymują na−
kaz wyprowadzenia się z mieszkania
w ciągu 24 godzin. Ich lokum zajmują
Niemcy. One zaś zamieszkują w daw−
nej, pożydowskiej dzielnicy.

***
Przez Węgry Stanisław Kolasiński uda−
je się do Jugosławii. Z portu w Splicie
wypływa na statku „Patria” do Marsy−
lii. Tam dostaje skierowanie do 8. Puł−
ku Piechoty 3. Dywizji w Plelan le
Grand. Pod naporem Niemców Polacy
cofają się. Z grupą żołnierzy 20 czerw−
ca 1940 r. Stanisław Kolasiński wypły−
wa z portu w Cruasik angielskim okrę−
tem wojennym do Wielkiej Brytanii.
W nowej sytuacji rozpoczyna służbę
w brygadzie strzelców w Biggar w Szko−
cji. Obejmuje tam dowództwo plutonu
5. Kompanii.

***
W Tarnowie matce i siostrom Stanisła−
wa Kolasińskiego jest coraz ciężej.
Trudno o chleb, masło, jarzyny. O mię−
sie nie ma co marzyć. Pani Zofia Fedor
do dziś wspomina smak i zapach po−
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midora, którego gdzieś udało się zdo−
być.
Wciąż nie wiadomo, co dzieje się z sy−
nem i bratem. Niepokój na krótko ła−
godzą kartki pocztowe napisane jego
ręką. Jedna dociera z Francji, inna z Li−
zbony. Treść nie jest ważna. Wystar−
czy, że wiedzą – Stanisław żyje. Pocz−
ta jest kontrolowana. Nie można pisać
otwarcie. Wiadomość z Hiszpanii to
tylko jedno zdanie: „Hiermit bestätige
ich Empfang drei Liebesgaben”. (Ni−
niejszym potwierdzam przyjęcie trzech
darów miłosierdzia.)

***
We wrześniu 1942 r. Stanisław Kola−
siński po raz drugi zgłasza się na ochot−
nika do walki. Tym razem, po przeszko−
leniu w zakresie dywersji, jako cicho−
ciemny, zostaje zrzucony w nocy z 13 na
14 marca 1943 r. w rejonie Zwolenia (na
wschód od Radomia). Razem z pozosta−
łymi spadochroniarzami kieruje się do
stacji kolejowej. Pociągiem jadą do
Warszawy. W drodze zostaje zatrzyma−
ny przez gestapo. Ma przy sobie fiolkę
z cyjankiem. Przesłuchanie trwa 3 go−
dziny. Dokumenty wystawione na na−
zwisko Stanisław Wilkosz nie wzbu−
dzają podejrzeń. Brakuje jedynie kar−
ty pracy. Przyszły dywersant tłumaczy,
iż niedawno przyjął się do pracy i jesz−
cze mu jej nie wyrobiono. Po stwier−
dzeniu konieczności upomnienia opie−
szałego pracodawcy, Niemcy puszcza−
ją go wolno.
W Warszawie czeka na niego „ciotka”
– łączniczka z AK. Tutaj przechodzi
okres aklimatyzacji. Musi przystoso−
wać się do funkcjonowania w okupowa−
nym kraju.
Na wiosnę zgłasza się do Kedywu (Kie−
rownictwo Dywersji) Komendy Okręgu
Lwów. Jako „Śmiga” dowodzi I Oddzia−
łem Dyspozycyjnym. Dokonują akcji dy−
wersyjnych. W swoim, sporządzonym po
latach, życiorysie Stanisław Kolasiń−
ski wspomni jedynie wysadzenie zbior−
ników z ropą na Zamarstynowie (dziel−
nica Lwowa). Swojej rodzinie nie opo−
wie też o działaniach likwidacyjnych
i odwetowych przeciw UPA. Jego sio−
strzeniec, Ryszard Fedor, przypomina
sobie jedną z oszczędnych opowieści
wuja: – Nieraz, kiedy w nocy wyszedł
na wzgórze we Lwowie, to po piętna−
ście domów się paliło.
W obawie przed Ukraińcami ludność
chroni się do kościołów. AK−owcy z od−
działu „Śmigi” zakładają siatki na
okna, aby uniemożliwić wrzucanie gra−
natów do środka.

***
Anna, Helena i Zofia nadal mieszkają
w Tarnowie. Nie otrzymują już żadnych

wiadomości. – Stale tylko modliłyśmy
się do Boga, żeby Stanisław żył – wspo−
mina Zofia Fedor.
Tymczasem na lwowskiej ulicy Stani−
sława Kolasińskiego spotyka znajomy
z Tarnowa. Cichociemny przechodzi obo−
jętnie. Musi pozostać anonimowy.
Przed zrzutem złożył przysięgę na rotę
AK. Nie może kontaktować się z rodzi−
ną ani przyjaciółmi. Nie wie, czy mat−
ka i siostry żyją.

***
Przed akcją „Burza” Stanisław Kola−
siński zostaje dowódcą oddziału leśne−
go, tworzącego się we wsi Prusy. Nie
zdążył jednak wziąć udziału w walce.
Niemcy otaczają bunkier, w którym
schował się wraz ze swoimi żołnierza−
mi. Grożą użyciem granatów. Polacy
wychodzą. Na dole zostaje broń. Jed−
nak hitlerowcy tego nie zauważają. Całą
grupę biorą za cywili i gnają pod kon−
wojem do pociągu. Trasa wiedzie przez
Wiedeń do Hamburga. Tam więźnio−
wie trafiają do obozu pracy „Focke”.
Przymusowo pracują przy usuwaniu
skutków bombardowań alianckich. Po−
tem, wciąż pod fałszywym nazwiskiem
Wilkosz, Stanisław Kolasiński zosta−
je przydzielony do „Organisation Todt”.
W końcu udaje mu się uciec. Cztery dni,
w czasie nalotów dywanowych, spędza
w dołach ziemniaczanych pod Hambur−
giem. Na przełomie kwietnia i maja
1945 r. przez front przedziera się do
wojsk brytyjskich. W maju trafia do
Szkocji. Miesiąc później zostaje dowód−
cą kompanii w ramach 4 Warszawskie−
go Batalionu Strzelców Spadochrono−
wych.

***
16 września 1946 r. Armia Polska na
wychodźstwie zostaje rozwiązana.
Alianci zgadzają się na nowy podział
świata. Wkrótce zapadnie żelazna kur−
tyna nad znakomitą częścią Europy.
Polscy żołnierze na Zachodzie mają
szczęście. Nie trafią do katowni UB,
nie dotkną ich wyroki śmierci. Panuje
jednak rozżalenie i powszechna złość.
Czują, iż w Jałcie sprzedano ich i Pol−
skę. Brytyjczycy pozostawiają ich sa−
mym sobie. Stanisław Kolasiński prze−
chodzi wtedy Polski Kurs Przysposo−
bienia i Rozmieszczenia. Po
demobilizacji zostaje tapicerem. Jed−
nak – jak komentuje pani Zofia Fedor:
– Nie szło mu to. Wraz z pozostałymi
żołnierzami spodziewa się wybuchu
kolejnej wojny i konfliktu Zachodu
z ZSRR. 10 listopada 1951 r. wyjeżdża
do Niemiec Zachodnich i działa w or−
ganizacji „Wolność i Niezawisłość” płk
Rzepeckiego. Przewidywania nie
sprawdzają się. Po dwóch latach po−

wraca do Londynu. Zakłada delikate−
sy. Sprzedaje je i zostaje kierownikiem
sklepu „Parade Delicatessen”. Po 1956
roku zaczyna odwiedzać rodzinę w kra−
ju, która wcześniej, z obawy przed re−
presjami władz komunistycznych, bała
się przyznać, iż posiada krewnego – ci−
chociemnego.

***
W 1976 roku Stanisław Kolasiński po−
znaje swą przyszłą żonę. Wszystko jest
tak, jak przed wojną. Ona pochodzi z do−
brego domu, jest wykształcona. Skoń−
czyła Instytut Szkół Plastycznych we
Lwowie. Na emigracji pracuje charyta−
tywnie. W 1983 r. jej mąż jest już eme−
rytem. Razem odwiedzają kraj.
Stanisław Kolasiński nie jest bezczyn−
ny. Lista jego funkcji z roku na rok się
wydłuża: członek, wiceprezes i prezes
Koła Spadochroniarzy Cichociemnych
AK, członek Koła Szkoły Podchorążych
Piechoty, przewodniczący Głównej Ko−
misji Weryfikacyjnej AK, sekretarz Pre−
zydium Rady Naczelnej AK, członek za−
łożyciel Fundacji AK.
Niestety, Krystyna Kolasińska zaczy−
na chorować na raka. Razem planują,
że swój majątek przekażą szpitalowi
onkologicznemu w Polsce. Chora umie−
ra 29 czerwca 1994 r. – Myślę, że on
się załamał z tej samotności – mówi
Zofia Fedor.
Po dwóch latach – 11 listopada 1996 r.
jej brat powraca na stałe do kraju. Za−
mieszkuje u niej, w Zbylitowskiej Gó−
rze. Po ośmiu dniach umiera. Zgodnie
z życzeniem zmarłego rodzina poddaje
ciało kremacji.

***
Majora Stanisława Kolasińskiego, ka−
walera orderu Virtuti Militari V klasy,
dwukrotnie uhonorowanego Krzyżem
Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi
z Mieczami oraz innymi odznaczenia−
mi, pochowano na cmentarzu w Tarno−
wie Krzyżu. Zgodnie z zapisem testa−
mentowym jego majątek przeznaczo−
no dla Szpitala Onkologicznego przy ul.
Garncarskiej w Krakowie.

IWONA DOJKA

MJR STANISŁAW KOLASIŃSKI
urodził się 16 XI 1916 r. w Mokrzyskach.
Gimnazjum Ogólnokształcące ukończył
w Brzesku. Po wojennej tułaczce na stałe
w rodzinne strony powrócił 11 XI 1996 r.
i zamieszkał w Zbylitowskiej Górze. Po 8
dniach zmarł. Pamiątki po bohaterskim
oficerze jego rodzina przekazała do archi−
wum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Brzesku.
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Od pierwszych dni po objęciu mandatu se−
natorskiego aktywnie uczestniczę w życiu
politycznym i społecznym. Biorę udział
w spotkaniach z wyborcami, utrzymuję z ni−
mi stały kontakt w ramach przyjęć intere−
santów, tak w biurze, jak i w jego filiach.
Udzielam odpowiedzi osobiście na ich uwagi
i skargi. Interwencje w ich sprawach kie−
ruję do właściwych urzędów i instytucji. Nie
traktuję tych spotkań jako ustawowego obo−
wiązku, lecz jako moralne zobowiązanie za
wyborcze zaufanie.
Podczas pełnienia dyżurów przyjąłem po−
nad 3000 interesantów w biurze oraz bli−
sko 1000 w filiach. Te spotkania i dyżury,
bezpośrednie rozmowy, są dla mnie inspi−
racją do opracowania i zgłaszania na fo−
rum Senatu oświadczeń oraz podejmowa−
nia innych działań. Podczas 63 odbytych
posiedzeń Senatu zgłosiłem 158 oświad−
czeń, zadałem 211 pytań, 18 razy byłem
sprawozdawcą parlamentarnym, a 76 razy
zabierałem głos w dyskusji.
Wśród poruszanych tematów dominowały te,
które dotyczyły: likwidacji zakładów i sytu−
acji ich pracowników, sytuacji wsi i rolnic−
twa, ochrony rodzimej produkcji, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, regulacji podat−
kowych, stanu i problemów edukacji i spor−
tu. To tylko niektóre tematy podejmowanych
działań. Trudno przecenić ich skuteczność,
choć ujmując statystycznie, co druga podję−
ta sprawa miała pozytywny finał. Bogactwo
wniosków i postulatów nurtujących środowi−
ska i pojedynczych obywateli staram się wy−
korzystać w pracach Komisji Skarbu Pań−
stwa i Infrastruktury, Zdrowia i Polityki Spo−
łecznej oraz Parlamentarnego Zespołu ds.
Restrukturyzacji Energetyki.
Wśród spraw indywidualnych na czoło wy−
bijają się głównie sprawy mieszkaniowe, za−
trudnienia, konflikty sąsiedzkie, przewlekłość
postępowania sądowego, refundacja sprzętu
rehabilitacyjnego i medycznego, świadczenia
kombatanckie, likwidacja azbestu i skutków
jego składowania, pomoc powodzianom
i umocnienie wałów przeciwpowodziowych,

Trzeci rok
działalności Senatora

Czas biegnie nieubłaganie szybko. To już trzy lata mijają od wyborów 2001
roku. Ten czas to okres organizacji, powołania biura i jego 14 filii we wszyst−
kich miastach powiatowych i w większych gminach tarnowskiego okręgu
wyborczego. To okres trudnej, codziennej pracy, obfitującej w wiele wyda−
rzeń o charakterze zarówno ogólnokrajowym, jak i lokalnym. To kontakt
z ludźmi polityki i biznesu. To czas spotkań ze zwykłymi ludźmi, miesz−
kańcami województwa, rolnikami, załogami zakładów pracy, sportowca−
mi, strażakami, młodzieżą, nauczycielami, rencistami i emerytami.

prośby o wsparcie finansowe i rzeczowe róż−
nych przedsięwzięć kulturalnych, oświato−
wych, sportowych, religijnych, służby zdro−
wia. Bardzo szeroką pomoc staram się udzie−
lać lokalnym samorządom w rozwiązywaniu
problemów z jakimi borykają się one w swojej
codziennej działalności.
Jako Senator RP trzeźwo oceniam rzeczy−
wistość gospodarczą kraju i wyrażam dez−
aprobatę dla nieprzemyślanych, błędnych
decyzji rządu. Jestem członkiem opozycji
parlamentarnej, ale opozycji konstruktyw−
nej. Nie neguję wszystkiego, co proponują
rządzący, lecz staram się pracować ze
wszystkimi, którym nasze sprawy – sprawy
wsi i głównie rolnictwa są programowo bli−
skie. Nie odrzucam idei i istoty integracji
z Unią Europejską, ale nie popieram i nie
będę popierał ślepo każdych poczynań rzą−
du w tym kierunku. Nie cieszą mnie puste
zapowiedzi polityków, ich dyplomatyczne
gesty. Dobitnym tego przykładem jest neoli−
beralna polityka powstałych po 1989 roku
rządów, a szczególnie w ostatnich 8 latach.
Politycy tych prawicowo−lewicowych opcji –
liberałowie szczycą się z zahamowania in−
flacji, lecz zarazem przemilczają fakt, iż od−
bywa się to głównie kosztem wsi i rolnictwa.
Dziś rząd buduje program oszczędności bu−
dżetowych do 2007 roku. I jak się zdaje, kosz−
ty całej operacji jak zwykle poniosą najbar−
dziej przez życie doświadczeni i wcale nie
najbogatsi: renciści i emeryci, ludzie ubez−
pieczeni w KRUS, a więc rolnicy. Na to mo−
jej zgody nie ma. Nie mogę, bowiem prze−
chodzić obojętnie obok ludzkich spraw. Jed−
nakże, kiedy publikowane są najświeższe
rankingi popularności, to w nich prym wio−
dą te ugrupowania polityczne, których los
najbiedniejszych niewiele obchodzi, a które
posiłkując się różnymi metodami socjotech−
nicznymi starają się uzyskać tylko i wyłącz−
nie jak najwyższe poparcie społeczne. Po wy−
borach okazuje się, że wyborcy to dla nich
„przypadkowe społeczeństwo”.
Jestem człowiekiem, który twardo stąpa po
ziemi. Nie należę do kasty polityków, którzy

za wszelką cenę trzymają się stołków. Rze−
czy nazywam po imieniu. Poglądy wyrażam
wprost, jak przystało na chłopskiego syna.
W sprawach zasadniczych dla mojej partii
działam bez ogródek i stanowczo. Zdaję so−
bie sprawę z tego, że moje działania nie przy−
sparzają mi przyjaciół. Widomym tego zna−
kiem było wykluczenie mnie z PSL. Doko−
nała tego garstka ludzi, lecz rozpatrując moje
odwołanie, delegaci na Kongres PSL w taj−
nym głosowaniu przekreślili tamten wyrok.
Czy czytelny sygnał delegatów zakończy
proces pozbycia się niepokornego i niewy−
godnego senatora, pokaże najbliższa przy−
szłość. Ja jednak w dalszym ciągu będę sobą
i ze wszech sił będę walczył o pozycję Stron−
nictwa. Dziś o kondycji naszej partii świad−
czą publikowane rankingi. Już przekroczy−
liśmy in minus magiczną liczbę tzw. błędu
statystycznego. Chociaż dane te zostały
zweryfikowane 13 czerwca w eurowyborach,
to trudno popadać w hurraoptymizm.
Szanowni czytelnicy! Życie polityczne na−
brało tak szaleńczego tempa, a zarazem tak
się skomplikowało, że stanęliśmy przed per−
spektywą przedterminowych wyborów. Nie
bez winy są sami politycy, bowiem to oni
destabilizowali scenę polityczną. Przygoto−
wując się do wyborów apeluję do Was, aby−
ście przyglądali się kandydatom. I bynaj−
mniej nie chodzi mi o konkurs piękności.
Wręcz przeciwnie. Apeluję do Was, aby w naj−
bliższych wyborach do parlamentu głoso−
wać na lokalnych kandydatów. Oni najle−
piej znają problemy, jakie przyjdzie im roz−
wiązywać w najbliższym czasie. Tarnów,
tarnowski okręg wyborczy na pewno wart
jest tego, aby za sprawą „miejscowych” wy−
szedł z cienia i stał się z prawdziwego zda−
rzenia, ośrodkiem społeczno – kulturalnego
i przemysłowego rozwoju.
Serdecznie dziękuję wszystkim za dotych−
czas okazaną pomoc i wsparcie w wykony−
waniu mandatu Senatora. Bardzo liczę na
dalszą Waszą życzliwość.

Józef Sztorc
Senator RP
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Od rana do późnego wieczora odbywa−
ły się tutaj liczne konkurencje dla dzie−
ci, młodzieży oraz rodziców. Wystąpiła
Miejska Orkiestra Dęta, Zespół „Mali
Jadowniczanie”. Nie zabrakło również
atrakcji zaserwowanych przez straża−
ków z Komendy Powiatowej PSP
w Brzesku. Najmłodsi mogli obejrzeć
zainscenizowaną akcję gaszenia poża−
ru, obsługę sprzętu hydraulicznego,
a także zobaczyć panoramę miasta
z wysokości ratowniczego podnośnika.
Atrakcją II Międzyosiedlowego Pikni−
ku Rodzinnego stała się loteria fanto−
wa, w której do wygrania było wiele cen−
nych nagród, przekazanych przez spon−
sorów. Główne trofeum stanowiły…
drzwi wejściowe z drewna mahoniowe−
go o wartości 3 tys. zł. Nie zabrakło rów−
nież uczestników „I Brzeskich Zawo−
dów w Jeździe na Muszli Klozetowej”.
Pierwsi do tego konkursu stanęli prze−
wodniczący osiedli. Poza konkurencją
okazały się panie – ex aequo pierwsze
miejsce zajęły Maria Kądziołka (osie−
dle Kościuszki−Ogrodowa) i Katarzyna
Pacewicz−Pyrek (osiedle Brzezowieckie).
Zasadniczym celem tegorocznego pik−
niku było zgromadzenie środków na
urządzenie placów zabaw dla dzieci.
Udało się zebrać ok. 4 tys. zł. Organi−
zatorzy pikniku pragną tym samym
podziękować wszystkim sponsorom –
ludziom dobrego serca za wsparcie i po−
moc w jego organizacji.         (iw)

29 sierpnia na łąkach pomiędzy osiedlem Ogrodowa, a sklepem Albert
w Brzesku odbył się II Międzyosiedlowy Piknik Rodzinny. Znakomitą zabawę
dla dzieci oraz starszych przygotował Zarząd Osiedla „Kościuszki−Ogrodowa”
przy współpracy władz samorządowych oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.

Sponsorzy:
Burmistrz Brzeska, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, „Apex” Gawlik & Kuta – producent drzwi i okien, Carlsberg
Okocim S.A., Zakład Elektro – Instalacyjny Stanisław Kobyłecki, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LEGRO” s.c., Komen−
da Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Wiesława Porwisza, Zasada
Trans Spedition sp. z o.o., Zakład Masarski Zbigniew Chabura – Rylowa, Hotel i Restauracja „August”, „JAWOR” Usługi
Remontowo – Budowlane Wacław Jawor, Apteka Marii i Krzysztofa Dudzińskich, Apteka „VITA” pp. Krupów, PPU
„MATIK” SA, „Kompromis” Biuro Finansowe, Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddział Brzesko, Kantor Wymiany
Walut K. Piwowarski, Brzeska Oficyna Wydawnicza A. R. Dziedzic, pani Ewa Rybicka, firma „BOMAS” B.Baranek, PUH
„Mark”, Stacja Paliw „Jaga”, hurtownia „BŁYSK” – Stanisław Bączek i Jan Klimek, „STATOIL” – kierownik Stacji Paliw
w Brzesku p. Robert Sieniatecki, FHUPG „WIMPERGA” Sabina Góral, „Chem−Pak” – Marek Więckowski, salon Idei
w Brzesku, Bank Przemysłowo – Handlowy Brzesko, PZU S.A. Brzesko, piekarnia pp. Filipków Rzezawa, piekarnia
A. Halik, Zakład Energetyczny w Bochni, Foto Zaczyńscy, Foto „Lambert”, kwiaciarnia „ASTER” Teresa Kuzak, Frutoland,
hurtownia „Maribo”, PUP „Kwant−II” Brzesko, BIG−PEN, Jajdrób – Zakład Uboju Drobiu – Jasień.

MIĘDZYOSIEDLOWY PIKNIK RODZINNY

Zarobili
na plac zabaw



Jako pierwsza grała, ćwicząca
w MOK−u, kapela metalowa Hay−
maker. Muzycy skupili się na zna−
nych, angielskojęzycznych stan−
dardach. Jednak już bocheńska
DeFormacja, oprócz ambitnego,
polskiego rocka w wydaniu m.in.
Perfektu, zaprezentowała własne,
autorskie kompozycje. Ambitne
teksty z przesłaniem wprowadziły
liryczny nastrój na resztę wieczo−
ru. W rodzimym języku śpiewali
także The Crucis ze Szczucina, któ−
rzy przekonywali do aktywności
życiowej. Ich utwory adresowane
były szczególnie do młodej publicz−
ności, jak zazwyczaj stanowiącej
liczebną większość na masowych
imprezach na placu Kazimierza
Wielkiego.

Rock nie umarł...
...a na brzeskim „Pożegnaniu Lata” miał się wręcz znakomicie.
Świadczy o tym dobór zespołów muzycznych.

Wraz z zapadnięciem wieczoru sce−
nę oddano „gościom specjalnym”.
Szybko pojawiło się na niej logo –
głowa wilka o przekrwionych śle−
piach. Na tym tle wystąpił, miesz−
kający w Jasieniu, Cameron Ve−
gas wraz z zespołem. 45−letni Wa−
lijczyk zaangażował do współpracy
miejscową młodzież: klawiszowca
Bartosza Kusiora, gitarzystę
Daniela Osmędę oraz basistę
Karola Niemca. Po raz pierwszy
w jego towarzystwie pojawił się też
perkusista Futra z Ryby Adam
Musiał. Chórek, potężne brzmie−
nie oraz syntezator zabrał publicz−
ność w czasową podróż wstecz, do
stylu lat 80−tych. Po refleksyjnych
tekstach DeFormacji, apelującej:
Ludzie! Otwórzcie oczy!, wniosek,

BRZESKO POŻ
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iż życie jest jak dziwka z ust Came−
rona Vegasa brzmiał niezbyt ory−
ginalnie i – może na szczęście? –
nieprzekonywająco. Brzmienie ze−
społu mogło jednak porwać…
Tymczasem główna gwiazda wie−
czoru – Ewelina Flinta pokazała
się z jak najlepszej strony. Nie
stroniła od bisów. Pokazała nową,
odmienną od komercji telewizyj−
nej, osobowość muzyczną. Ze sce−
ny ponownie biła młodość i ener−
gia. Oprócz znanych z radia prze−
bojów, wokalistka zaśpiewała
klasykę. Silny, lekko zachrypnię−
ty głos zabrzmiał wprost niewia−
rygodnie w piosence Janis Joplin,
zaś Simply the best z repertuaru
Tiny Turner nad wyraz efektow−
nie zakończył wieczór.
Jeszcze rok temu krytycy muzycz−
ni bili na alarm, obwieszczając
triumf popowej komercji, by teraz
pisać o renesansie „ciężkiego
brzmienia”. Brzeskie „Pożegnanie
Lata” nie tyle rehabilitowało rocka,
co pokazało, że jest to dziedzina mło−
dych, którzy wciąż mają światu coś
do zakomunikowania. ID

ŻEGNAŁO LATO
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Na spotkanie po latach przybyli: Anna Lewandowska, Antoni Łopuch (wychowawca klasy), Elżbieta Daca, Maria Gołąb, Zofia
Majewska, Helena Matląg, Genowefa Bobakowska, Maria Durlak, Marian Mrzygód, Krystyna Kanownik, Bolesław Smoleń, Maria
Sikora, Sabina Stokłosa, Stanisława Marcinek, Danuta Stelmach, Danuta Borowiec, Stanisława Cabała, Irena Wolnik, Halina
Chmura, Maria Kluba, Władysława Dadaś, Krystyna Jabłońska, Krystyna Filipek, Maria Tobiasz.

22 osoby (same kobiety!) uczestniczyły w zjeździe absolwentów brzeskiego Technikum Ekonomicznego, które egzamin dojrzałości
zdawały w 1954 roku. Spotkanie, do którego doszło 28 sierpnia, rozpoczęła msza św., odprawiona przez ks. Franciszka Kostrzewę.
Następnie odwiedzono groby zmarłych profesorów, udano się też do pałacu, w którym mieściła się szkoła. Udział w zjeździe wzięły:
Maria Biel, Maria Duśko, Aleksandra Fijałkowska, Wanda Foryś, Teresa Gajda, Genowefa Góral, Zofia Jurgala, Maria Kantor,
Maria Kasprzyk, Anna Kowalska, Lucyna Kuras, Maria Legutko, Franciszka Libera, Stanisława Martyna, Maria Mleczko, Janina
Myszka, Janina Ptak, Maria Pyrek, Wiktoria Rylewicz, Zofia Rzechowicz, Alicja Szyc, Aleksandra Zawrotniak.

1954−2004

b r z e s c y  a b s o l w e n c i

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM EKONOMICZNE
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Ojciec pana Edwarda, jako ochotnik
z 1920 r. otrzymał pracę na poczcie

w Łucku. Dlaczego akurat tam? Otóż,
w tej miejscowości przebywał już w cha−
rakterze osadnika jego brat. Razem słu−
żyli w wojsku w czasie wojny bolszewic−
kiej. Matka przyjechała tam na nowy ob−
szar osiedleniowy. Wtedy się poznali.
Edward urodził się w 1925 r. jako pierw−
szy z synów tego małżeństwa. W Łucku
skończył sześcioklasową podstawówkę
i gimnazjum. Jako czternastolatek poznał
smak wojny. Pamięta doskonale 1 wrze−
śnia 1939 r., gdy miał iść do szkoły. Okaza−
ło się, iż zajęć nie będzie, a niedługo potem
rozpoczęły się bombardowania. Dla ojca
pana Edwarda wybuch wojny nie był za−
skoczeniem. Jako pracownik poczty już wie−
le dni wcześniej został wyposażony w broń
i spodziewał się najgorszego. Nie chciał jed−
nak tym faktem niepokoić rodziny. Łuck
nie doczekał się jednak spodziewanej oku−
pacji niemieckiej. Najpierw, 17 września,
wkroczyła tam Armia Czerwona. – W cią−
gu dwóch lat pobytu wojsk radzieckich
i NKWD cała rodzina mamy i taty została
wywieziona, w charakterze osadników, do
Archangielska – wspomina Edward Mi−
lewski. – Ja w tym czasie kończyłem za−
wodową szkołę samochodową.

Gdy miał 16 lat niemiecki Urząd Pra−
 cy zawiadomił młodego mechanika

o konieczności podjęcia pracy w wojsko−
wych warsztatach HKP. Najpierw był po−
mocnikiem, a następnie mechanikiem.
Miał jednak wybór – podjęcie tej pracy
bądź wyjazd do Rzeszy. W efekcie po−
został w warsztatach do 1943 roku.
W tym okresie często wyjeżdżał z eki−
pą, sprowadzającą uszkodzone samo−
chody z terenu Ukrainy i Białorusi.
Widywał wtedy ogromne cmentarze
żołnierzy radzieckich i niemieckich.
Robiło to wstrząsające wrażenie.

Przybysz
z Wołynia

Urodził się przed niespełna osiemdziesięcioma laty na Wołyniu, przeżył tułaczkę
wojenną, był szanowanym fachowcem – mechanikiem, pracował przy budowie
Nowej Huty oraz brzeskich osiedli mieszkaniowych. Mowa o Edwardzie
Milewskim, który dzisiaj wiedzie spokojne życie, zajmuje się maleńkim
gospodarstwem rolnym w Buczu i z łezką w oku wspomina minione czasy.

Gdy otrzymał prawo jazdy, Edwarda
Milewskiego skierowano do Radomia,
gdzie przygotowywał transport samocho−
dów do włoskiego Neapolu. Wówczas,
wraz z sześcioma innymi robotnikami,
podjął decyzję o ucieczce. Dzięki pomocy
kolejarzy dostali się do pociągu, jadące−
go do Krakowa. Tutaj czekała już na nie−
go rodzina ojca. Następnie udał się do
Bucza, gdzie zamieszkiwała babka. Ku
swemu zaskoczeniu, odnalazł tam rodzi−
nę, która uciekła z Ukrainy. Na wsi do−
czekał końca wojny, by w 1945 roku do−
stać skierowanie na instruktora kursu
traktorzystów Państwowego Przedsię−
biorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych
w Krakowie. Ukończył kurs na ciągniki
typu „Farmall”, „John Deere”, „Fordson”.
– Przez rok szkoliłem traktorzystów woj−
skowych i cywilnych. Później całym pocią−
giem z ciągnikami skierowano nas za
Wrocław. Tam mieliśmy zaorać bezpań−
skie pola, leżące odłogiem od czasu woj−
ny. Byłem wtedy brygadzistą – wspomi−
na pan Edward.
Kolejnym etapem wspinaczki po szcze−
blach zawodowej kariery było podjęcie
pracy w krakowskim „Dzienniku Polskim”
w charakterze kierowcy w przedsiębior−
stwie wydawniczym. W roku 1950, jako
doświadczonego szofera, skierowano pana
Edwarda do prac przy budowie Nowej
Huty: – Jeździłem wówczas na pierw−
szych w Polsce samochodach „Star”. Do−
woziłem robotników, nieraz z bardzo od−
ległych zakątków kraju. Spędziłem tam
siedemnaście lat.
W 1967 r. Edwarda Milewskiego przenie−
siono do nowo utworzonej placówki Trans–
Bud w Brzesku, gdzie jako kierowca prze−
pracował ostatnie trzynaście lat przed
przejściem na emeryturę. – Pamiętam do−
skonale, jak powstawały brzeskie osiedla
mieszkaniowe, ale budowaliśmy też szkoły
i zakłady pracy – mówi z nutką nostalgii.

Nigdy nie był natomiast dumny z posia−
dania legitymacji partyjnej. Nie wstydzi
się jednak o tym mówić: – Przez dwadzie−
ścia lat należałem do partii, ale musia−
łem to zrobić. Takie to wtedy były czasy...

Jeszcze jedno wydarzenie w swoim ży−
 ciu pan Edward uważa za niezwykle

istotne. Na prośbę umierającego ojca
zmienił nazwisko z Jajeśnica na Milew−
ski. Drugie było nazwiskiem panieńskim
matki, a pierwsze wielokrotnie mylono lub
przekręcano. – Ojciec chciał też, by jego
synowie mieli po prostu ładne nazwisko.
Obecnie Edward Milewski toczy spokoj−
ne życie w Buczu. Był członkiem Rady
Sołeckiej, naczelnikiem OSP, ale i teraz
– choć w mniejszym zakresie – wciąż
udziela się w pracach społecznych. Nie−
jednokrotnie odbierał odznaczenia pań−
stwowe oraz resortowe OSP. Jest dumny
ze swych sześciu synów i córki. – Cieszę
się, że wszyscy potrafili odnaleźć swoje
miejsce w życiu – dodaje.

IRENEUSZ WĘGLOWSKI

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia PSS „Społem”
w Brzesku oferuje do wynajmu:
Pawilon Handlowy przy ul. Rzeźni−
czej, lokal przy ul. Legionów Pił−
sudskiego 23 A, pomieszczenia
biurowe w budynku administracyj−
nym, pomieszczenia na I piętrze bu−
dynku przy ul. Mickiewicza 14 (daw−
na Klubowa), plac manewrowy przy
ul. Rzeźniczej.
Dodatkowe informacje, dotyczące
wynajmu, można uzyskać pod nr tel.

(14) 66−312−01
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Gosprzydowa jest jedną z najstarszych
wsi w południowej części powiatu brze−
skiego, istniejącą już w początkach XIII
wieku. Poświadcza to dokument bisku−
pa krakowskiego Wincentego, zwanego
Kadłubkiem, z około 1215 r., którym
nadał on kapitule krakowskiej dziesię−
ciny z niej i osiemnastu innych wsi z oko−
lic Czchowa. Jako wieś parafialna pod
nazwą Gotfrydowa (Libertas Gotfidi) wy−
mieniona została w wykazach świętopie−
trza z r. 1325.
O pierwszym gosprzydowskim kościele
parafialnym wiemy tylko tyle, że był
drewniany, miał wezwanie Narodzenia
Najświętszej Marii Panny i należałd o

dekanatu
tarnowskiego. Obecny
kościół św. Urszuli zbudowany został na
jego miejscu w 1697 roku, jako fundacja
Wielogłowskich, w posiadaniu których
Gosprzydowa była od początków XV
wieku. Powstał zatem w czasach rozwi−
niętego baroku. A pomimo tego formą
bliski jest zabytkom późnogotyckiego
jeszcze budownictwa sakralnego Mało−
polski. W całości drewniany ma zrębo−
wą konstrukcję pokrytych gontami i pio−
nowym deskowaniem ścian oraz wysoki
dach siodłowy z „gotycką” wieżyczką sy−
gnaturki. Składa się zaś z jednonawo−
wego, kwadratowego korpusu, powięk−
szonego o połączoną z nim przybudów−
kę zachodniego przedsionka,

Na szlaku architektury drewnianej (3)

Duma Gosprzydowej

Gosprzydowa to niewielka wieś leżąca w dolinie Uszwicy, pośród wznie−
sień Pogórza Wiśnickiego, przy rzadko uczęszczanej drodze z Gnojnika
do Lipnicy Murowanej. Dlatego mało kto wiedziałby dziś o jej istnieniu,
gdyby nie znajdujący się tu niezwykłej urody kościół parafialny pod we−
zwaniem św. Urszuli z Towarzyszkami, należący do najcenniejszych za−
bytków budownictwa sakralnego w Małopolsce.

z zamkniętego trójbocznie prezbiterium,
któremu od strony północnej towarzy−
szy zakrystia, a od południowej – wielo−
boczna kaplica oraz z przystawionych do
ścian korpusu głębokich, półmrocznych
sobót nakrytych pulpitowymi daszkami,
wspartymi na ozdobnie wyciętych słu−
pach. Dzięki temu przedstawia się jako
obiekt o dość urozmaiconej bryle i roz−
winiętym programie funkcjonalnym.
Jednak nie zawsze tak wyglądał. Przez
ponad dwieście lat prezentował się o wie−
le skromniej. Składał się bowiem tylko
z nawy i prezbiterium z maleńką zakry−
stią. Zachodni przedsionek oraz soboty
dodano mu dopiero w początkach XIX
wieku. Jeszcze później wzniesiono połu−
dniową kaplicę. Powstała ona w 1954
roku według przedwojennego jeszcze pro−

jektu krakowskiego architekta i kon−
serwatora zabytków Bogdana

Tretera. A że nakryta zosta−
ła podbitą gontami ko−

pułą i dopełniona
gontowym pokry−
ciem ścian, od razu
stała się integral−
ną częścią starej
struktury budowli.
Równie interesu−
jąco, jak zewnętrz−
na strona kościoła,
przedstawia się
jego wnętrze. Na−
krywa je wspólne

dla nawy i prezbiterium pozorne skle−
pienie kolebkowe z płaskimi odcinkami
stropu po bokach nawy, a zdobi wielo−
barwna polichromia figuralna i ornamen−
talna z 1889 roku. Głównymi elementa−
mi tej kompozycji malarskiej są, wid−
niejące nad nawą i prezbiterium,
przedstawienia Chrystusa Zmartwych−
wstałego i Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. Wnętrze kaplicy zaś zdobi
dekoracja ścienna autorstwa Piotra Gra−
bowskiego z 1966 r.
Wyposażenie wnętrza powstało w znacz−
nej części w XVII i XVIII wieku. A ele−
mentem najbardziej w nim znaczącym
i efektownym jest główny ołtarz typu ar−

chitektonicznego o czterech skręconych
spiralnie kolumnach, oplecionych liśćmi
i kiściami winogron, z dwiema bramka−
mi po bokach oraz zwieńczeniem. W je−
go centralnej części znajduje się otoczo−
ny miejscowym kultem obraz Matki Bo−
skiej, zwanej Gosprzydowską, z XVI
wieku, osłonięty późniejszymi srebrny−
mi sukienkami. Na opuszczanej nań za−
suwie umieszczony jest drugi wizerunek
Matki Boskiej w typie Bocheńskiej z ok.
1700 roku. Natomiast zwieńczenie wy−
pełnia obraz przedstawiający patronu−
jącą kościołowi i parafii św. Urszulę, ową
cnotliwą córkę Brytów, która zginęła
wraz z towarzyszkami od strzał pogań−
skich Hunów, gdy odmówiła poślubienia
ich wodza.
Oprócz ołtarza głównego są tu jeszcze
dwa ołtarze boczne. Z tych na szczegól−
ną uwagę zasługuje prawy, z przełomu
XVII i XVIII wieku. Ma on kształt elip−
tyczny, a uformowany został ze złoconych
kiści winogron, obejmujących pełną eks−
presyjnego wyrazu polichromowaną
rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa, pod
którą umieszczono wizerunek św. Anto−
niego. Z tego samego okresu pochodzi też
znajdująca się na wprost niego baroko−
wa ambona.
Najstarszym zabytkiem dawnej sztuki
w kościele św. Urszuli jest późnogotyc−
ka kamienna chrzcielnica z początków
XVI wieku, jedna z trzech, jakie prze−
trwały w kościołach powiatu brzeskiego.
Ma ona kształt wysokiego na 115 cm
ośmiobocznego kielicha, wykutego w bia−
łym piaskowcu. Składa się z ozdobionej
rzeźbionymi liliami czaszy, profilowane−
go nodusa i stopy, na której widnieje Sta−
rykoń – herb jej fundatora, którym był
któryś z Wielogłowskich, ówczesnych
dziedziców Gosprzydowej.
Po północnej stronie kościoła, ale w pew−
nym od niego oddaleniu, wznosi się nie−
wielka drewniana dzwonnica. Zbudowa−
na najpewniej w XVIII wieku ma słupo−
wą konstrukcję oszalowanych pionowym
deskowaniem pochyłych ścian, otwartą
na cztery strony świata górną kondygna−
cję i obity gontami namiotowy daszek.
We wnętrzu jej znajduje się zabytkowy
dzwon, opatrzony herbem Starykoń, ini−
cjałami IW (Jana Wielogłowskiego) i da−
tą – 1585 r.
Urokliwą architekturę gosprzydowskie−
go kościoła dopełnia wieniec starych lip
oraz drewniane ogrodzenie z bramką
w stylu podhalańskim, które wraz z wej−
ściem do zachodniego przedsionka za−
projektował w 1954 r. krakowski archi−
tekt, późniejszy profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Piotr Krakowski.

ANDRZEJ B. KRUPIŃSKI
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Przyborów położony jest 10 km od Brze−
ska w stronę Szczurowej. Znany głów−
nie wędkarzom, dzięki popularnym ło−
wiskom. My jednak zupełnie przypad−
kiem dowiedzieliśmy się o pewnej
ciekawostce, związaną z tą niewielką
wioską. W jednym z prywatnych gospo−
darstw żyją dziesiątki egzotycznych pta−
ków, wiele ras psów i innych osobliwych
zwierząt. Ich właściciele nie mają nic
przeciwko tym, którzy pragną obejrzeć
hodowlę i w wolnych chwilach oprowa−
dzają ich po swojej posiadłości. Posta−
nowiliśmy zobaczyć to na własne oczy.

Killer i spółka
Wchodzimy przez furtkę w niskim, drew−
nianym ogrodzeniu. Wokół feeria barw,
kipiące rabatki. Na trawniku pług, dla
wielu młodych narzędzie już egzotyczne.
Z niewielkiego domu wychodzi opalona
kobieta, jasne włosy ma upięte wysoko.
Wita nas, zapala papierosa. To pani Te−
resa Kozińska – gospodyni. Rozglądamy
się ciekawie, cała posiadłość wypełniona
jest boksami i klatkami. Wszędzie zie−
leń błyszcząca w słońcu.
Pierwsza klatka. Podzielona na dwie czę−
ści, gdyż w okresie godowym niektóre
zwierzęta walczą ze sobą. Teraz spokoj−
nie drepcą tu i kurki liliputki, i feniksy –
kury o wyjątkowo pięknym upierzeniu,
a między nimi godnie kroczy paw. Nie−
stety, jego imponujący ogon można po−
dziwiać jedynie wiosną. Tuż pod dachem
gołębie. Podchodzimy do drewnianego,
zadaszonego boksu przytulonego do ścia−
ny domu. Zza szczebelków ufnie wysta−

Nie jest łatwo tam trafić. Minęliśmy stawy rybne, kilka domów i zjecha−
liśmy w boczną drogę. Głęboko w lesie, gdzie koła grzęzną w piachu, skryte
jest, tonące w kwiatach, gospodarstwo państwa Kozińskich.

wiają mordki niewielkie, długowłose pie−
ski – Killer i Klara. Mają dopiero pięć
tygodni. To czysto rasowe psy – shitsu.
Dalej ciąg klatek z ptakami – wiele za−
skakująco pięknych odmian bażantów
i gołębi, jak choćby gołąb perukarz, któ−
remu sterczące pióra pozwalają widzieć
tylko do przodu. Na trawniku, wśród ni−
skich drzewek, kręcą się kaczki łyski.

Ludzi nigdy więcej
Pani Kozińska jest rencistką. Zwierzęta
zawsze były jej pasją i teraz, kiedy na−
reszcie ma na to czas, może poświęcić
się temu absorbującemu zajęciu. Wcze−
śniej prowadziła schronisko turystyczne
na Magurze Małastowskiej.
– Przez 16 lat pracowałam z ludźmi.
Wspominam ten czas dobrze, jednak
czasem ludzie potrafią być gorsi od
zwierząt.
Nie myśli więc o poszerzeniu działalno−
ści o agroturystykę, choćby ze względu na
brak czasu. Od kilku lat całe dnie ma
wypełnione pracą w gospodarstwie. Po−
budka o 6.30. Poranne karmienie i poje−
nie wszystkich zwierząt, później sprzą−
tanie klatek, kąpanie psów. Jest ich na−
prawdę wiele, w większości rasowe: Julka,
Krezus i Kama – cocker spaniele, ogrom−
ny, czarny terier rosyjski Aris, owczarki
niemieckie. Dwa owczarki szkockie mu−
szą być trzymane w osobnych boksach,
bo Jackie uwielbia gonić za własnym ogo−
nem, za co Diana nieustannie go karci,
więc wciąż się gryzą. Co dzień pod prysz−
nic trafia kilka psów i tak w ciągu tygo−
dnia kolejka się zamyka. Wieczorem ko−

lejne karmienie. Problem pojawia się
zimą, kiedy trzeba zapewnić zwierzętom
ciepło, nie można kąpać psów, a drogę
zasypuje śnieg.

Agent kukurydziany
Mijamy fantazyjnie rzeźbioną altankę
wypełnioną starociami, gdzie gnieżdżą się
papużki i przechodzimy do dalszej czę−
ści ogrodu. Natychmiast wita nas tu pię−
ciomiesięczny kucyk, buszujący w polet−
ku kukurydzy. Ma na imię Agent, patrzy
łobuzersko i nieustannie nas zaczepia.
W końcu pani Kozińska zniecierpliwiona
odgania go i pokazuje nam kochiny – eg−
zotyczną odmianę kur. Dalej mieszkają
kury olbrzymy. Przezabawny kogut wy−
tacza się z budy i przemierza sztywnym,
żołnierskim krokiem swoje włości. „Niu−
niek! Niuunieeek!” – na dźwięk swojego
imienia z kukurydzy błyskawicznie wy−
skakuje malutka sarenka. Dzieci zna−
lazły ją chorą w lesie i przyniosły do pań−
stwa Kozińskich. Od tej pory mieszka
razem z Agentem. Mijamy ich dzieło –
stratowane grządki cukinii, a dalej –
wybetonowane zagłębienie, gdzie będzie
znajdował się staw dla spacerujących tu
łabędzi i podchodzimy do kolejnej zagro−
dy. Do mamy tulą się kilkudniowe ko−
ziołki, nieufnie spozierając w obiektyw.
Lawirując między gęsiami gęgawymi,
docieramy do taplających się w błocie,
też urodzonych przed kilkoma dniami,
świń wietnamskich, wyglądających jak
skrzyżowanie jamnika z dzikiem. Podob−
no chętnie kupowane są w celach kon−
sumpcyjnych, ich mięso niemal nie za−
wiera tłuszczu. Na koniec zaglądamy
jeszcze do akwarium, by przyjrzeć się
żółwiom czerwonolicym. Pod nogami nie−
ustannie kręci się niewielki terier au−
stralijski – Maggie.
Przysiadamy na ławeczce w cieniu, roz−
glądając się po całym gospodarstwie.
Pięknie tu – cisza, beztroski spokój. Nie−
spieszne życie z daleka od świata biz−
nesmenów i nieustającej gonitwy za
wszystkim i niczym. Kawałek raju
w środku lasu, dziesięć kilometrów od
Brzeska. Wstęp wolny.

ALEKSANDRA KOŹMIŃSKA
DOMINIK ZAJĄC

Kawałek raju

Zwierzęta − życiowa pasja pani Teresy.
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W ostatnią niedzielę sierpnia
w sali koncertowej zamku

w Dębnie w pełni zabrzmiały za−
bytkowe organy z 1686 r. Jan Ko−
koszka zagrał utwory z XVI
i XVII w., zaś Stanisław Kokosz−
ka poprzedził każdy ciekawostka−
mi historycznymi. Specyfika in−
strumentu wymagała zaś aktyw−
nego uczestnictwa kalikanta –
osoby pociągającej pasy skórzane,
co umożliwiło wydobycie dźwięku,
ale jednocześnie było ciężką pra−
cą dla Antoniego Wróbla.

Kustosz muzeum – Lidia Luch−
ter−Krupińska w nastrojowym
świetle świec na dziedzińcu opo−
wiedziała dzieje renesansowego
poety Balinta Balassiego. Opo−
wieść zilustrowała poezją. Zaś
Krystyna Gurgul zabrała gości
w podróż do… „Świata lal”. Pod
tym właśnie tytułem zaprezento−
wała pokaz strojów i biżuterii.
Całość okazała się dobrze prze−
myślaną kompozycją. Autorka
wprowadziła klimat lekkiej, dzie−
cięcej zabawy, bazującej na kon−
wencji umowności świata. Dobit−
nie wyraziła fakt, iż polega ona
na grze pozorów, tworzeniu iluzji.
W infantylnych rozrywkach i kru−
chym świecie zabawek dostrzegła
korzenie, właściwej dorosłym, po−
goni za modą. Pokaz stał się no−
bilitacją koloru i indywidualności
we współczesnym świecie rutyny.
Ciepły, sierpniowy wieczór zakoń−
czyły rozmowy przy lampce wina
w sali rycerskiej.      ID

OPISAĆ rzeczywistość można różnymi
środkami. W twórczości Zbigniewa Wa−
żydrąga (na zdjęciu obok Jerzego Wycze−
sanego i Małgorzaty Cuber) są to słowo
i obraz. Artysta do umysłu odbiorcy trafia
przez oko i ucho.
Wernisaż oraz promocja tomiku Jesteś bli−
sko zainaugurowały nowy sezon w brze−
skim MOK−u. Gratulacje „koledze z lat
młodości” złożył burmistrz Jan Musiał.
Zagrali: Kinga Latosińska na skrzyp−
cach oraz Jakub Tota na fortepianie.
Wiersze artysty czytała Ewelina Stę−
pień, zaś sam Zbigniew Ważydrąg za−
prezentował utwory najnowsze, jeszcze
niepublikowane. Publiczność pozostawił
z niepokojem swych obrazów oraz garścią
refleksji na temat poezji. – Chciałbym
pokazywać prawdę przeżycia i nie wiem,
czy mi się to udaje – powiedział. Kon−
frontacja wierszy i obrazów ujawniła suk−
ces tego zamierzenia.

OD 17 DO 20 WRZEŚNIA na zaproszenie władz miasta i brzeskich harcerzy przy−
była do nas ośmioosobowa delegacja z zaprzyjaźnionej z Brzeskiem Szazhalombatty.
Gościli ich w swoich domach brzescy harcerze, rewanżując się za ubiegłoroczny pobyt
na Węgrzech.
Węgierska młodzież m.in. uczestniczyła w zorganizowanym przez MOK wernisażu
Zbigniewa Ważydrąga, rywalizowała na ranczu „Pasja” w licznych konkursach i za−
wodach z harcerzami z Gimnazjum nr 2 i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
a także udała się na wycieczki do Krakowa, Dębna, Porąbki Uszewskiej, na Boche−
niec i do pałacu Goetza.
Dyrekcja MOK−u, który organizował pobyt węgierskich harcerzy w Brzesku, składa po−
dziękowania za okazaną pomoc władzom miasta, właścicielom rancza „Pasja”, a także
Januszowi Filipowi, Kazimierzowi Kuralowi, Marii Tyce i oczywiście rodzinom,
które dołożyły wszelkich starań, by jak najlepiej przyjąć węgierskich gości.   c

Analiza świata niepokoju

Rewizyta węgierskich harcerzy

Artysta traktuje świat analitycznie. Widzia−
ne pejzaże, martwe natury i ludzi poddaje
rozkładowi. Nawet portrety przywołują ob−
razy Arcimbolda. Ze wszystkich dzieł ema−
nuje niespokojna atmosfera. Przesiąknięte
są sacrum, jakby tylko obecność transcen−
dencji utrzymywała jeszcze świat w całości.
Jednak religia jest tu źródłem cierpienia,
niepokoju, wiecznych rozterek. Nie daje ła−
twej recepty na życie. Skazuje na ból. „Roz−
kawałkowana” istota ludzka uzyskuje sca−
lenie jedynie w wizerunkach męki pańskiej.
Tylko ofiara daje ocalenie człowieczeństwa
– zdaje się mówić artysta. Obrazy Zbignie−
wa Ważydrąga epatują czystymi, wręcz
ostrymi, kolorami. Brak im cienia i świa−
tła. Nawet słońce i księżyc jedynie istnieją,
nie świecą. Sztandarowe motywy krzyży
i świec przywołują myśl, iż ludzka egzysten−
cja to wieczny nawrót do religijnego miste−
rium ofiarowania. W ten sposób pokazują
cierpienie jako życiową konieczność i war−
tość jednocześnie. Ból jest tu tylko fizycz−
ny, o czym świadczy dominująca na płót−
nach krwista czerwień.
Malarz wykazuje się niezwykłym zmysłem
obserwacji i wrażliwością. W swoich colla−
ges wykorzystuje stare blachy, sztućce, dru−
ty... Rdza, przez jej umieszczenie w ramach,
staje się nagle źródłem pięknej barwy, a jed−
nocześnie ciągły postęp utleniania każe
myśleć o dziele sztuki jako o nigdy nieza−
kończonym procesie.  d

Kielich wina
z Białą Damą

DZIENNIKARSKIE WARSZTATY

Miejski Ośrodek Kultury wznawia
po wakacyjnej przerwie zajęcia
warsztatowe dla adeptów dzien−
nikarstwa. Pierwsze spotkanie w
nowym roku szkolnym odbędzie
się w MOK−u w piątek, 22 paź−
dziernika o godz. 17.00. Zajęcia
prowadzi red. Marek Latasiewicz.
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– nauka gry na instrumentach (fortepian, akordeon, gitara, instrumenty dęte, keyboard)
– warsztaty wokalne
– dziecięcy zespół wokalny
– dziecięcy i młodzieżowy zespół taneczny
– kółko plastyczne
– warsztaty dziennikarskie
– akademia Bolka i Lolka (blok programowy dla najmłodszych)
– balet
– kółko szachowe
– kółko teatralne

Co jest grane
w kinie „Bałtyk”

Jako pierwszy, 7 października wyświe−
tlony będzie duński film „Wilbur chce
się zabić”. Jego autorzy zderzają ze
sobą niepoprawnego optymistę i perma−
nentnego pesymistę. A, że obaj bohate−
rzy są braćmi, kontrast jest tym więk−
szy. Taki koktajl charakterologiczny two−
rzy słodko−gorzką opowieść o miłości
i śmierci.
W listopadzie królować będzie kino sło−
wackie. Na ekranie pojawi się, nagra−
dzany m.in. w Turynie i Heidelbergu,
„Ogród” – film będący historią miesz−
czucha, który w rodzinnej miejscowości
na prowincji odnajduje dziennik dziad−
ka. Te zapiski stają się dla niego po−
czątkiem wielkiego odkrywania życia
i poszukiwania prawdziwej mądrości.
Jako że wędrówka odbywa się na wsi,
prowadzi widza w świat baśni i misty−
cyzmu.
2 grudnia fikcyjna maszyna czasu za−
bierze kinomanów w przeszłość. „Rosyj−
ska arka” to film−kalejdoskop. Współ−
czesny filmowiec w petersburskim Er−
mitażu spotyka cynicznego, francuskiego
dyplomatę z XIX w. Razem odbywają
podróż przez burzliwą historię Rosji –
od panowania Piotra I do wielkiego balu
w 1913 roku.
Początek karnawału w kinie zaznaczy
się projekcją „Monsunowego wesela”.
Jak przystało na film indyjski, wiele tu
barw, zapachów, dźwięków, radości i za−
bawy. To dzieło radosne, pełne humoru,

Kino alternatywne

Przeznaczone jest dla widzów, zmęczonych komercyjnym repertuarem.
Brzeskie kino ma szansę stać się ośrodkiem prezentującym filmy prze−
znaczone dla osób postrzegających życie w innym, refleksyjnym wymia−
rze. Dlatego od października w ramach Klubu Kina Alternatywnego wy−
świetlane będą głównie obrazy europejskie – ciepłe, refleksyjne i intrygu−
jące poszukiwaczy sensu życia.

poemat o miłości, rodzinie i przywiąza−
niu do tradycji. Tygiel kulturowy prze−
łoży się także na muzykę – połączenie
pieśni indyjskiej, popu, jazzu. Całość
olśni wizualnie i dźwiękowo.
Klub Kina Alternatywnego jest pomy−
słem kilku zapaleńców, którym naprze−
ciw wyszła dyrekcja MOK−u. Zorgani−
zowano go dla osób, które od filmu wy−
magają czegoś więcej niż tylko
bezproduktywnego zabicia czasu. Dla−
tego też dobrano repertuar poruszają−
cy temat wartości życia, jego różnych
aspektów, a przede wszystkim wielkie−
go odkrywania. Poszukiwanie najlepiej
oddać, obrazując podróż, a tej w prezen−
towanych filmach nie zabraknie. Będzie
to zarówno wędrówka w czasie, prze−
strzeni, jak i w głąb własnego umysłu.
Te penetracje przyniosą zapewne nie−
oczekiwane odkrycia.
Projekcje w ramach Klubu odbywać się
będą w każdy pierwszy czwartek mie−
siąca (7 października, 18 listopada,
2 grudnia, 6 stycznia) o godzinie 18.00
w kinie „Bałtyk”. Po pokazach chętni
mogą o nich porozmawiać we własnym
gronie, w pomieszczeniach kinowych.
Organizatorzy przewidują możliwość
dyskusji, wykładów zaproszonych go−
ści, a nawet „seansów specjalnych”.
Jak każdy nowy pomysł, także ten
czeka na uwagi i propozycje odnośnie
dalszej realizacji.

ID

7.10, godz. 18.15
WILBUR CHCE SIĘ ZABIĆ

Dania, W. Brytania, Szwecja
Reżyseria: Lone Scherfig
Wilbur chce się zabić. Jest rozczarowany
życiem. Samobójcze próby podejmował już
kilkakrotnie, jednak kończy się fiaskiem. Z ko−
lei jego brat – Harbour, jest nieuleczalnym
optymistą, którego jedynym życiowym ce−
lem jest troska o szczęście Wilbura. Ci dwaj
ekscentrycy mieszkają w Glasgow, gdzie
odziedziczyli niszczejącą księgarnię – jedy−
ną pamiątkę po niedawno zmarłym ojcu.

8−12.10, godz. 18.15
MAMA NA OBCASACH       USA
Reżyseria: Garry Marshall, występują: Kate
Hudson, Helen Mirren, Joan Cusack, John
Corbet
Helen Harris (Kate Hudson) pracuje w agen−
cji modelek, prowadzonej żelazną ręką przez
Dominique (Helen Mirren). Całe dnie spędza
na sesjach fotograficznych i pokazach mody,
a wieczory i noce w modnych klubach. Jed−
nak gdy jej siostra i szwagier giną w wypadku
samochodowym, bierze na wychowanie trój−
kę ich dzieci. Pomocą i radą służy jej starsza
siostra, Jenny (Joan Cusack) oraz młody i bar−
dzo przystojny pastor...

15−19.10, godz. 18.15
RRRrrr!!! Francja
Reżyseria: Alain Chabat
Czasy prehistoryczne ok. 35 000 lat p.n.e.
Historia dwóch plemion, żyjących pośród
mamutów. Jedno z plemion wiedzie spo−
kojny żywot, ściśle strzegąc sekretnej for−
muły szamponu do włosów, podczas gdy
drugie chce im ten przepis wykraść.

22−26.10, godz. 18.15
VINCI   Polska
Reżyseria: Juliusz Machulski, występują:
Robert Więckiewicz, Borys Szyc, Kamilla
Baar, Jan Machulski
„Cuma”, doświadczony złodziej dzieł sztuki
wychodzi z więzienia. Zwolnienie warunko−
we załatwił mu „Gruby”, który ma już dla
niego przygotowane specjalne zlecenie – kra−
dzież obrazu Leonarda da Vinci „Dama z ła−
siczką” z Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

MOK zaprasza
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Oprócz podziękowania autorom, biskup
zwraca uwagę na wydobycie przez

nich zagadnienia intensywności wiary,
praktyk religijnych oraz postaw moralnych
i zaangażowania brzeskich katolików. Pa−
rafię traktuje jako najmniejsze ogniwo
struktury Kościoła, przez co zaznacza jej
szerszy, teologiczny wymiar. Znaczenie jej
jednostkowości sprowadza się do indywi−
dualnego kontaktu wiernych z Bogiem. Ks.
Zygmunt Bochenek w przedmowie samą
publikację uważa za odpowiedź na zapo−
trzebowanie wiernych i podnosi sprawę nie−
ustannego nawiązywania do przeszłości
w pracy duszpasterskiej.
We wstępie autorzy poruszają kwestię źró−
deł historycznych. Dostrzegają duchowy

Już od kilku miesięcy na półkach księgarskich znajdują się dwie pozycje,
o które warto wzbogacić swą biblioteczkę. Jedną z nich jest kompleksowa
monografia „Kościoły i parafie miasta Brzeska 1385−2003”, autorstwa Felik−
sa Kiryka (okres przedrozbiorowy) i ks. Stanisława Piecha. To pierwsze tego
typu opracowanie. O randze publikacji świadczy jej poprzedzenie słowem
bp. tarnowskiego Wiktora Skworca.

Ponad 600 lat
z życia parafii

oraz socjologiczny i gospodarczy wymiar
parafii jako jednostki organizacyjnej.
Dążą do kompleksowego ujęcia zagad−
nienia, co udaje się im znakomicie. Prof.
Feliks Kiryk każdy problem, np. opis
obowiązków duszpasterskich czy wybór
proboszcza, poprzedza ogólnymi infor−
macjami z zakresu historii Kościoła, po
czym przechodzi do dziejów lokalnych,
pieczołowicie oznaczając źródło wiadomo−
ści. Na podstawie konkretnych danych
autorzy rekonstruują także obyczaje
i mentalność parafian. Tabelaryczne
ujęcie danych liczbowych, jest nie tylko
przejrzystą ilustracją opracowywanych
tematów, ale także stanowi podstawę do
własnych wniosków czytelnika i dal−

szych badań. Umieszczenie cytatów ze
źródeł (zapisków księży i dokumentów
po wizytacjach dziekańskich oraz ka−
nonicznych) ożywia publikację. Bez
nich stanowiłaby ona suche wyliczenie
faktów. Podobną funkcję pełnią opisy
uroczystości kościelnych, lokalnych
zwyczajów czy moralności parafian.
Książkę uzupełniają wykazy księży,
pracujących w trzech brzeskich para−
fiach, spisy kapłanów, braci i sióstr za−
konnych, pochodzących z miasta oraz
rysunki i fotografie.
Ks. Stanisław Piech wykazuje zależno−
ści między specyfiką historyczną danego
okresu, a głównymi imperatywami w pra−
cy duszpasterskiej. W odniesieniu do cza−
sów współczesnych opisuje reakcje para−
fian na działania kapłanów. Okazuje się,
iż wiele przedsięwzięć podjęto na życze−
nie wiernych lub po odczytaniu ich po−
trzeb. Takie ujęcie problemu – jako dwu−
stronnego układu oddziaływań – daje
obraz parafii jako żywego organizmu.
Jednocześnie obfite cytaty z kronik pa−
rafialnych pokazują ją jako ważny czyn−
nik w utrzymaniu i dokumentowaniu
pamięci historycznej regionu. „Kościoły
i parafie miasta Brzeska 1385−2003” sta−
nowią także przyczynek do stworzenia
portretu mentalnego brzeszczan w uję−
ciu diachronicznym...

We wspomnieniach rodzinnej wsi pa−
miętnikarz popada w styl górnolotny.

Jasień jawi się jako raj, którego mieszkańcy
są moralnie nieskażeni, religijni i zachowu−
ją obyczaje. Odstępstwa od takiego wizerun−
ku są niezwykle rzadkie. Nawet bezrobocie
i bieda nie zakłócają sielskiego obrazka.
Autor wykazuje się nadzwyczajną wrażli−
wością na wszelkie drobiazgi i szczegóły z po−
zoru nieistotne. Opisując jedną z misji, pod−
jętych w ramach przynależności do AK, przy−
wołuje krajobraz i zjawiska pogodowe.
Indywidualizm przyjętej perspektywy za−
znacza się dobitnie. Dają o sobie znać uprze−
dzenia pamiętnikarza. O Brzesku przed−
wojennym mówi jako o „mieście zażydzo−
nym”, w którym katolicy stanowili 1−2%.
Tymczasem, jak podaje ks. Stanisław Piech
w „Kościołach i parafiach miasta Brzeska
1385−2003” w 1929 r. wyznawcy judaizmu
stanowili 45,5%, a w 1939 r. już tylko
36,7%. Nazwanie kogoś „żydem” stanowi
w języku Kazimierza Biela jednoznaczną
negatywną kwalifikację, przy czym z oce−
ną taką nie spotykają się już wszyscy człon−
kowie PZPR. Ten subiektywizm relacji spra−
wia, że nie można traktować jej jako po−
ważnego źródła historycznego, raczej jako
przyczynek do opisu mentalności inteligen−
cji, wywodzącej się z tradycjonalistycznych
rodzin chłopskich.

Pamiętnik lekarza
W Krakowie wydano tom wspomnień, pochodzącego z Jasienia dr med.
Kazimierza Biela – specjalisty w zakresie ginekologii, urologii i balneologii.
Już sam tytuł „Czy mogłem postąpić inaczej?” wpisuje się w poetykę gatun−
ku pamiętnika, z samego założenia stanowiącego relację dokonywaną z du−
żej perspektywy czasowej. Subiektywizm autorski mocno zaznacza się w ca−
łej publikacji. Zaś pewne niedociągnięcia stylistyczne świadczą o prywat−
nym charakterze zapisków.

Sedno pamiętnika stanowi jednak etyka. Au−
tor analizuje postawy moralne i obywatelskie
ludzi, których napotkał na swojej drodze. Nie
boi się ferować jednoznacznych ocen. Obszer−
nie opisuje postaci – jego zdaniem – godne
podziwu. Samego siebie przedstawia jako oso−
bę bezkompromisową, której nie zniechęcają
niepowodzenia. Jego uczciwość i sprzeciw wo−
bec wykonywania zabiegów aborcji wywołują
ataki partyjnych działaczy.
Pamiętnik prezentuje osobowość bez wa−
hań, zdecydowaną, człowieka wiedzącego,
jak postępować, przekonanego o słuszno−
ści własnych działań. Dobór materiału
wspomnieniowego przedstawiony jest na
zasadzie kontrastu: własnych, moralnie
będących bez zarzutu działań oraz przed−
sięwzięć wrogów – podstępnych, nieuczci−

wych i nieetycznych. Taki zabieg kompo−
zycyjny zatrąca o dydaktyzowanie w kie−
runku stworzenia wzorca osobowego, opar−
tego o bezkompromisowość. Być może więc
autor od początku zamyślał o upublicznie−
niu swojej relacji? On sam pozostawia to
pytanie bez odpowiedzi.
Kazimierz Biel prezentuje siebie jako ryce−
rza niezłomnego, którego postawę ukształ−
tował, szanujący wartości chrześcijańskie,
dom rodzinny oraz niezwykli pedagodzy
gimnazjalni i uniwersyteccy. Jego wywód
konsekwentnie prowadzi do wniosku o fun−
damentalnym znaczeniu dzieciństwa i mło−
dości dla formowania późniejszej osobowo−
ści. Autor wzbogacił pamiętnik reprintami
artykułów prasowych i wspomnieniem
o księdzu Andrzeju Bardeckim.  ID
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Nie było łatwo z wielu względów. Turniej
składał się z kilku konkurencji. Najpierw
73 łuczników oddało po 5 strzałów z od−
ległości 20 metrów. Do dalszej rozgrywki
przeszło 16 zawodników. Następnie mie−
rzono czas – należało uzyskać najwięcej
trafień w ciągu 30 sekund. Celność spraw−
dzano też, stawiając przed zawodnika−
mi przeszkodę. Po jej przeskoczeniu na−
leżało oddać 1 celny strzał. 12 śmiałków,
którzy pozostali, strzelało do manekinów
„zdrajców”. Ale, uwaga! Figura „króla”
musiała pozostać nietknięta. Po tej kon−
kurencji zostało 8 osób. One współzawod−
niczyły na punkty, oddając strzały z: 20,
30 i 40 metrów. 4 finalistów walczyło
w parach. Celowali do słomianej sylwet−
ki ludzkiej. Najlepszy okazał się Sławo−
mir Ciaciek z Drużyny Rycerskiej Jaku−
ba Odrowąża. Do Brzeska przywiózł oka−
zały puchar i dyplom.
Łuk Sławka nie ma celownika, tak jak
podobny sprzęt sportowy. Jest historycz−
ną kopią, sporządzoną z jaśminowego
drewna, z dodatkiem włókna szklanego.
– To nie jest typowo historyczny łuk. Jest

Triumf łucznika

Sławomir Ciaciek ma 17 lat. Uczy się w Technikum Gastronomicznym
w brzeskiej „Zielonce”. W sierpniu zdobył pierwsze miejsce w zawodach
łuczniczych na IV Międzynarodowym Festynie Rycerskim w Opolu.

WPRAWDZIE WAKACJE dawno już
minęły, to warto wspomnieć o jednej, nieco
zapomnianej akcji letniej, jaką dla brze−
skich dzieci zorganizował oddział Cari−
tasu przy parafii Miłosierdzia Bożego
w Brzesku. Na dwóch turnusach kolonij−
nych wypoczywało 90 podopiecznych,
w tym 23 bezpłatnie, a dziesięcioro po−
niosło tylko połowę kosztów. Gdyby nie
propozycja Caritasu, wiele z tych dzieci
nie miałoby okazji skorzystać z jakiejkol−
wiek wakacyjnego wyjazdu.

klejony z dwóch warstw – tłumaczy brze−
ski łucznik. Syntetyczne dodatki sprawia−
ją, że jest tańszy w konserwacji. Nato−
miast strzały odpowiadają średniowiecz−
nym. Mają kuty lub toczony grot oraz
zakończenie z drewna i gęsich piór.
Sławek jest szczupły i wysoki. Bez trudu
radzi sobie jednak z napięciem cięciwy na
niemal dwumetrowy łuk o naciągu 17 kg.
Przed konkursem co drugi dzień ćwiczył
3 razy dziennie po 2 godziny. – Nie da się
strzelać codziennie, bo skóra schodzi z pal−
ców – komentuje częstotliwość treningów.
Na turniejach występuje w stroju XV−
wiecznego łucznika angielskiego. Zakłada
skórzane buty bez obcasów, nogawice z weł−
ny, koszulę i kamizelkę z lnu oraz skórza−
ny pas. Nadgarstek chroni karwasz. Strza−
ły przechowuje w skórzanym kołczanie.
Należący do bractwa rycerskiego bracia
Sławka Ciaćka noszą ciężkie zbroje i wal−
czą na miecze. – Nie mam budowy, że−
bym założył zbroję i walczył. Wolałem
łucznictwo – opowiada. Celność, dokona−
nego rok temu wyboru, potwierdziła sierp−
niowa wygrana. ID

Wypoczynek zorganizowany był w Isteb−
nej, na malowniczych zboczach Złotego
Gronia w Beskidzie Śląskim. Dzieci i mło−
dzież realizowały program profilaktycz−
ny, promujący zdrowy styl życia i aktyw−
ne formy wypoczynku. Głównym celem
kolonii było kształtowanie umiejętności
współpracy w grupie, podejmowanie in−
dywidualnych i grupowych decyzji oraz
rozbudzanie wrażliwości na piękno przy−
rody i poznanie ciekawych zakątków Be−
skidu Śląskiego.

Uczestnicy kolonii
skorzystali z wielu
atrakcji: odwiedzi−
li izbę regionalną –
Chatę Kawuloka,
słynnego istebniań−
skiego gawędziarza
i muzyka, odbyli
wycieczkę do Cen−
trum Edukacji Eko−
logicznej, odwiedzi−
li drewniany ko−
ściółek na
Stecówce, podróżo−
wali wozami za−
przężonymi w ko−
nie do pobliskiego

Koniakowa i tamtejszej Galerii Sztuki
Nieprofesjonalnej, uczestniczyli w zaję−
ciach sportowych na basenie, a także
udali się do Ustronia, skąd wyjechali
wyciągiem krzesełkowym na szczyt
Czantorii.
Specjalnym gościem kolonistów był
funkcjonariusz Straży Granicznej, kpt.
Jarosław Olewiński, który opowiadał
o pracy pobliskiej placówki pogranicz−
ników na styku trzech granic – polskiej,
czeskiej i słowackiej.
Wszystkim bardzo ciężko było rozstać
się z Istebną. Nic więc dziwnego, że naj−
młodsi pożegnali się słowami, nieco
przerobionego, słynnego przeboju braci
Golec (pochodzących z tamtych terenów):
„do Istebnej wróć”…
Sponsorami wyjazdu byli: Caritas przy
parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku,
Caritas Diecezji Tarnowskiej, Urząd
Miejski w Brzesku oraz prywatni dar−
czyńcy. Nauczyciele−wychowawcy praco−
wali na kolonii jako wolontariusze. Byli:
ks. Józef Mularz, ks. Leszek Lipień−
ski, Elżbieta Kural, Jolanta Olcha−
wa, Ewa Folmer, Lidia Wolnik i Wie−
sława Lis. Kierownikiem obu turnusów
był Tadeusz Olchawa.    o

Wakacyjne  wspomnienie Istebnej
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Na podstawie decyzji Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Krakowie z dnia

17 października 1951 roku Towarzystwo
Opieki nad Opuszczonymi Dziećmi, mają−
ce siedzibę w Brzesku, przestało istnieć.
Majątek Stowarzyszenia został przekaza−
ny na rzecz zrzeszenia katolików „Caritas”
oddział w Krakowie, w obecności kuratora
Józefa Piątkowskiego, dyrektora szkoły za−
wodowej w Brzesku, likwidatora Stowarzy−
szenia dr Tadeusza Kocha, pełnomocnika
z ramienia „Caritas” Stanisława Taszokow−
skiego oraz siostry Joanny Bem, kierow−
niczki likwidowanego Zakładu.
Podczas przekazywania majątku, które−
go właścicielem hipotecznym realności
o łącznym obszarze 3 ha, 34 ary, 40 m2

było Towarzystwo Opieki nad Opuszczo−
nymi Dziećmi, stwierdzono, iż parcele grun−
towe były użytkami rolnymi, a na parceli
budowlanej stał piętrowy budynek pod−
piwniczony, kryty dachówką o łącznej ku−
baturze 4296 mł i powierzchni 338 m2.
W tym czasie w budynku znajdowało się
16 izb mieszkalnych, nie licząc pomiesz−
czeń użytkowych, które mieściły się w piw−
nicach. Na tej samej parceli stał budynek
gospodarczy i stodoła, kryte dachówką
i murowane. Łącznie ich powierzchnia
wynosiła 247 m2. Stwierdzono, iż Towa−
rzystwo Opieki nad Opuszczonymi Dzieć−
mi nie miało obciążeń hipotecznych oraz
prywatnych, do wyrównania pozostał je−
dynie podatek gruntowny za rok 1951
w wysokości 340 złotych.
Własnością towarzystwa były również:
dwie białe szafy, szafa bez drzwi, szafa
kuchenna, szafa na naczynia, 5 sztuk krze−
seł składanych, stół kuchenny, żarna
z dwoma kamieniami, magiel ręczny. Sio−
stra Joanna Bem, kierowniczka zakładu
złożyła oświadczenie, iż według jej infor−
macji likwidowane Towarzystwo nie mia−
ło żadnego majątku, co potwierdził kura−
tor Józef Piątkowski oraz likwidator dr
Tadeusz Koch, opierając się na dostęp−
nych mu dokumentach, a także informa−
cjach ludzi, którzy od lat związani byli
z towarzystwem.

Towarzystwo serca

rzeska Ochronka już od stu lat otacza opieką dzieci osierocone, zaniedbane,
niepełnosprawne. W poprzednim numerze rozpoczęliśmy cykl artykułów
o dziejach instytucji, która realizując jakże szlachetny cel, chlubnie wpisuje
się w historię naszego miasta. Przytaczane dokumenty jednoznacznie
dowodzą, że w naszym otoczeniu nie brakowało i nie brakuje ludzi wielkiego
serca, bezinteresownie wspomagających charytatywne przedsięwzięcia.
Dzisiaj dalszy ciąg opowieści o początkach działalności Towarzystwa Serca…

B

Zakład dla Sierot 1952 w roku został
 przekształcony na Dom Specjalny dla

Dzieci Umysłowo Głęboko Upośledzonych.
Opiekę nad dziećmi nadal sprawowały
siostry służebniczki starowiejskie, dla któ−
rych dom przy ulicy Starowiejskiej stano−
wił klasztor Zgromadzenia Sióstr Służeb−
niczek N.M.P. domu głównego w Starej Wsi
i jako miejsce poświęcone służbie Bożej
został wyłączony spod obowiązku sporzą−
dzania kartoteki mieszkaniowej.
Siostry, przebywające w zakładzie, musia−
ły podjąć wiele wysiłków, aby budynek
przystosować chociaż częściowo do potrzeb
dzieci niepełnosprawnych. Nader pilną
inwestycją była wówczas instalacja ogrze−
wania. Do zakładu w 1952 roku zostali
przydzieleni, głęboko upośledzeni pod
względem umysłowym, chłopcy. W 1964
roku do placówki trafiły także dziewczyn−
ki. Natomiast chłopców w dalszym eta−
pie przeniesiono do innych zakładów, a ich
miejsce zajęły same dziewczynki. Jednak
już w 1966 roku w zakładzie oprócz nich
przebywali także młodsi chłopcy. W ten
sposób powstał Dom Specjalny Koeduka−
cyjny. W roku 1967 w domu znajdowało
się 25 dziewczynek i 25 chłopców.
Od roku 1952 do 1967 wychowankami
Domu Specjalnego było ogółem 160 dziew−
cząt i chłopców, z których do pracy w Do−
mu Specjalnym w wyuczonym zawodzie
przeniesiono 12 wychowanków. Do innych
domów specjalnych odesłano 83 osoby, do
rodzin zaś wróciła większość po kilkulet−
nim pobycie. 10 wychowanków zmarło.
W 1967 roku w brzeskiej placówce prze−
bywało ogółem 50 dzieci, w tym do grupy
rozwojowej I przydzielono 22 wychowan−
ków w wieku od 7 do 15 lat, w grupie roz−
wojowej II znalazło się 16 dzieci od 6 do
14 lat, natomiast w grupie niewychowal−
nej 12 osób. Zagadnienia klasyfikacji upo−
śledzeń umysłowych stanowią złożony
problem. Istnieją różne kryteria – peda−
gogiczne, psychologiczne, medyczne, spo−
łeczne – które mają wpływ na różnorod−
ność klasyfikacji. Kryterium pedagogicz−
ne bierze pod uwagę możliwości

wychowania i nauczania dzieci upośledzo−
nych umysłowo. Dzieli je na cztery grupy:
dzieci niewychowalne, prawie niewychowal−
ne, wychowalne, ale niewyuczalne oraz
dzieci wyuczalne.

W Domu Specjalnym „Caritas”
w Brzesku opiekę pielęgniarską

sprawowały dwie etatowe pielęgniarki
w ciągu dnia i podczas nocnych dyżurów.
Praca opiekuńcza nad dziećmi opierała
się na planie, opracowanym dla poszcze−
gólnych grup w zależności od stopnia upo−
śledzenia. Uwzględniono w nim indywi−
dualnie każde dziecko, starając się
o wzmocnienie każdego wychowanka,
zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Har−
towano i uodparniano organizm, stosu−
jąc odpowiednie leki i zabiegi według
wskazań lekarskich. W placówce organi−
zowano dla dzieci aktywny tryb życia,
uwzględniający gimnastykę w świetlicach,
gimnastykę i formy ruchowe na wolnym
powietrzu, spacery, wycieczki do lasu oraz
do innych miejscowości. Wobec dzieci ma−
jących problemy z poruszaniem się sto−
sowano gimnastykę leczniczą, masaże,
kąpiele, okłady parafinowe. Starano się
także o racjonalne odżywianie wychowan−
ków. (…)
Praca wychowawcza miała na celu wy−
zwalanie u każdego dziecka dynamizmu
wewnętrznego, potrzebnego do pracy re−
walidacyjnej w celu przyśpieszenia pro−
cesów readaptacji społecznej, oraz do peł−
niejszego wprowadzania dzieci w nurt
życia społecznego w stopniu możliwym do
osiągnięcia przez poszczególne jednost−
ki. Starano się również kształtować
u dzieci aktywną postawę i samodzielność
w procesach poznania, tworzono warun−
ki do twórczej reakcji. Pracę umysłową
dziecka wiązano z pracą fizyczną. Z do−
kumentów wynika, iż usiłowano wprowa−
dzić i podtrzymywać pogodną atmosferę
wśród dzieci, rozbudzać poczucie własnej
wartości oraz utwierdzać przekonanie
o przydatności społecznej. Wszystkie opi−
sane cele realizowane były przez zabawy
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konstrukcyjne, prace ręczne, naukę czy−
tania i pisania. Wprowadzono ćwiczenia
uczące obowiązkowości, odpowiedzialno−
ści, kształtowano postawę właściwego
stosunku do pracy przez ustalenie dyżu−
rów, prace na działce, w ogrodzie, przy kar−
mieniu zwierząt domowych. W ramach
dyżurów dzieci wykonywały różne prace.
W kuchni obierały ziemniaki, jarzyny,
przynosiły węgiel. W jadalni roznosiły
posiłki, sprzątały jadalnię, zmywały na−
czynia, natomiast w sypialni słały łóżka,
zamiatały, froterowały podłogi, odkurza−
ły, podlewały rośliny doniczkowe. Prace
wykonywane przez dzieci były dostoso−
wane do ich możliwości oraz do warun−
ków, w których przebywały. Wiosną, la−
tem i jesienią dzieci pracowały na swo−
ich działkach w ogrodzie. Uprawiały
kwiaty i jarzyny, czyniąc to z prawdziwym
zamiłowaniem.

W latach 1966−1967 wprowadzono
w Domu Specjalnym dla celów eks−

perymentalnych, koedukację. Materiały
źródłowe przytaczają wypowiedzi wycho−
wawczyń, obserwujących relacje i zachowa−
nia dzieci w okresie trwania eksperymen−
tu. Siostra Koleta – opiekunka młodszej
grupy rozwojowej zauważyła m.in., iż dzieci
przywożone do zakładu były „rozkapryszo−
ne, bojaźliwe, tęskniły za opuszczonym śro−
dowiskiem, wskutek czego często płakały
i trudno było je czymś zająć”. Siostra za−
częła śpiewać im piosenki, pod wpływem
których dzieci głęboko upośledzone uspo−
kajały się i można było zorganizować z ni−
mi inne zajęcia. Wychowawczyni z czasem
zaczęła grać wychowankom na pianinie,
odtwarzała muzykę z adaptera lub radia.
Grupa, którą opiekowała się siostra Kole−
ta liczyła 10 chłopców i 6 dziewczynek od
6−10 lat oraz 2 dziewczynki w wieku 13
i 14 lat. Przypominały wzrostem i wyglą−
dem grupę przedszkolaków – dzieci nor−
malnych. Troje z nich mówiło, kilkoro wy−
mawiało niektóre wyrazy, inne nie mówi−
ły wcale. Siostra uważała, że koedukacja
w tej grupie była korzystna dla wychowan−
ków. Dzieci lepiej rozwinięte opiekowały
się słabszymi, przy czym chłopcy wykazy−
wali większą zaradność życiową niż dziew−
czynki, pomagając im w codziennych czyn−
nościach, takich jak: zakładanie butów,
pomoc podczas posiłków itp. Dzieci bawi−
ły się razem w przedszkole, układały
wspólnie klocki, przebierały się zimową
porą w kolędników…
Koedukacja wpływała pozytywnie na oby−
dwie strony. Na podstawie doświadczeń
w tej dziedzinie zauważono, iż w Domu
Specjalnym wśród dzieci wytworzył się
stosunek rodzinny. Wychowankowie zżyli
się ze sobą, a do wychowawczyń odnosili
się z zaufaniem, jak do rodzonej matki.

Sprzyjająca atmosfera była ważnym ele−
mentem w zakładzie, gdyż nie każde dziec−
ko można było wysłać do rodziny np. na
wakacje, ze względu na zepsucie moralne
i złe warunki domowe opiekunów.
W roku 1973 kierowniczka Domu Po−
mocy Społecznej dla Dzieci „Caritas”
w Brzesku zwróciła się z prośbą, skiero−
waną do Biura Zarządu Głównego Zrze−
szenia Katolików „Caritas”, znajdują−
cego się w Warszawie, o dofinansowanie
potrzebne do przystosowania dwóch po−
mieszczeń gospodarczych do celów miesz−
kalnych dla sióstr. Na skutek działal−
ności zakładu i zwiększonej ilości per−
sonelu, nie starczało dla nich miejsca.
Aby temu zaradzić, siostra kierownicz−
ka zawarła porozumienie 27 stycznia
1966 roku w Brzesku z właścicielką domu
Zofią Staff o odpłatną dzierżawę dwóch
pomieszczeń, które znajdowały się na
mansardzie budynku położonego przy ul.
Starowiejskiej 1, naprzeciw zakładu „Ca−
ritas”. Jednak 10 września 1973 roku
spadkobiercy Zofii Staff sprzedali budy−
nek, w którym mieszkało 7 sióstr, dyrek−
cji Kółka Rolniczego w Brzesku. Kierow−
nik wypowiedział siostrom dalszy wyna−
jem i 31 grudnia 1973 roku nakazał
opuszczenie dwóch pokojów. Wobec po−
wyższej sytuacji, siostry pracujące w za−
kładzie pozostały bez mieszkania, a pla−
cówka nie była w stanie zaadaptować do−
datkowych pomieszczeń ze względu na
brak środków finansowych. (…)

Właścicielem hipotecznym budynku,
przeznaczonego na dom dla dzieci

niepełnosprawnych, od 1951 roku była
Centrala Związku „Caritas” w Tarnowie.
Począwszy od momentu zakończenia bu−
dowy, która miała być przeznaczona na
dom dla sierot, w każdym roku przepro−
wadzano częściowy remont, by przysto−
sować budowlę do potrzeb dzieci. W mo−
mencie przejęcia zakładu przez Zwią−
zek „Caritas” jego stan był określany
jako dobry. Jak wynika z informacji, za−
wartych w karcie inwentarzowej budyn−
ków i lokali, dom był murowany, stropy
miał ogniotrwałe. Na rok 1949 przewi−
dziano odrestaurowanie budynku z ze−
wnątrz, pokrycie dachówką, natomiast
w 1952 roku zaplanowano wymianę
okien od strony północnej. Kubatura
budynku wynosiła 825,66m3…

MAŁGORZATA RUDNIK

* W artykule wykorzystano materiały
źródłowe, znajdujące się w opracowaniu

– Dom Pomocy Społecznej w Brzesku,
Archiwum Zakładowe. Małgorzata

Rudnik jest autorką pracy magisterskiej
o brzeskiej Ochronce.

NOWA
PROPOZYCJA!

W październiku Centrum Informacji i Pla−
nowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
przystępuje do realizacji programu „Roz−
wijanie indywidualnych cech ułatwiają−
cych zdobycie zatrudnienia”. Program ten
jest przeznaczony dla osób pozostających
bez pracy przez dłuższy okres, które utra−
ciły wiarę w skuteczność podejmowanych
działań.
Udział w programie pozwoli na nabycie
i rozwijanie umiejętności umożliwiających
przezwyciężenie barier osobistych w po−
szukiwaniu pracy takich, jak:
– umiejętności związane ze zdobywa−
niem potrzebnych informacji zawodo−
wych i właściwym ich wykorzystaniem
w podejmowaniu decyzji i planowaniu
działań;
– umiejętności dotyczące marketingu wła−
snej osoby – redagowanie ofert pracy, przy−
gotowanie dokumentów aplikacyjnych,
autoprezentacja itp.
Do udziału w programie zapraszamy oso−
by bezrobotne i poszukujące pracy, które
chcą zwiększyć swoje szanse na znalezie−
nie i utrzymanie zatrudnienia.
Zainteresowani udziałem w programie
mogą zgłaszać się osobiście lub telefo−
nicznie do Centrum Informacji i Plano−
wania Kariery Zawodowej w Tarnowie
przy ul. Okrężnej 4a, tel. 626−99−40,
e−mail: centrum wup.tarnow.pl

HARMONOGRAM WARSZTATÓW
(październik 2004)

1.10 – godz. 10.00:
„Sporządzam dokumenty aplikacyjne”
5−7.10 – godz. 10.00:
„Własna firma – zanim zrealizujesz po−
mysł”
12−13.10 – godz. 10.00:
„Aktywne poszukiwanie pracy”
19−21.10 – godz. 10.00:
„Poznawanie siebie – trening w dokony−
waniu samooceny”
26−28.10 – godz. 10.00:
„Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”

Przyjmowane są zgłoszenia na warsz−
taty – „Rozwijanie indywidualnych cech
ułatwiających znalezienie zatrudnienia”

UCZESTNICTWO W WARSZTATACH
JEST BEZPŁATNE
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„Statut” gniazda brzeskiego TG „Sokół” na−
kładał na swoich członków obowiązek czyn−
nego uprawiania i propagowania gimnasty−
ki oraz takich dyscyplin sportowych, jak: lek−
koatletyka, szermierka, pływanie, kolarstwo
i strzelanie z broni palnej. Z tą ostatnią dys−
cypliną sportową wiązała się również musz−
tra bojowa, szermierka i biegi terenowe. Prze−
cież TG „Sokół” w Brzesku zalecało swoim
członkom uprawianie tych dyscyplin sporto−
wych, które kształtowały „ducha męskiej dziel−
ności, karność i łączność ”, czyli współdziała−
nie w małych zespołach sportowych przy
współodpowiedzialności za ich sukces.

Od 1897 r. można mówić o rozwoju ko−
larstwa w Brzesku. Utworzona wów−

czas na bazie pracowników Browaru Okocim
i TG „Sokół” drużyna cyklistów (Józef Mącz−
ka, Jan Mołoń, Józef Winkler, Jerzy Ciompa,
(Jan?) Janik, Chrapusta i Hilscher) począt−
kowo zajmowała się turystyką rowerową. Lecz
już od 1902 r. kolarze brzescy z powodzeniem
uczestniczyli w galicyjskich zawodach kolar−
skich, odnosząc znaczące sukcesy (Jan Skro−
botowicz). Przed wybuchem I wojny świato−
wej Brzesko było jednym z najważniejszych
ośrodków kolarskich na terenie Galicji. Duże
sukcesy sportowe osiągnęli w tej dyscyplinie
m.in. Julian i Stefan Sukiennikowie, Tade−
usz Waniek i Żukotyński, a po I wojnie świa−
towej Karol i Tadeusz Bernaccy, Szczęsny
Chrapczyński, Tadeusz Gruca czy Henryk
Okoński. Sport kolarski odrodził się po II woj−
nie światowej, chociaż nie patronował mu już
„Sokół”. W organizowanych, amatorskich wy−
ścigach na trasie Brzesko – Tarnów
i z powrotem oraz Brzesko – Bochnia – Wi−
śnicz Nowy – Uszew – Brzesko lub Kraków –
Brzesko, niemałe sukcesy odnosił Franciszek
Stolarczyk. Z upływem czasu kolarstwo stało
się domeną Okocimskiego Klubu Sportowego.

Na początku
byli cykliści

Z dziejów kultury fizycznej i sportu w Brzesku (1892–1945)

Początki działalności sportowej, gimnastyki i kultury fizycznej w Brze−
sku i okolicy są związane z działalnością Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”. Organizacja ta została utworzona w 1892 r. i obejmowała swoją
działalnością miasto Brzesko, a także Słotwinę, Brzezowiec, Okocim i Ko−
paliny, a w okresie międzywojennym niejeden członek „Sokoła” mieszkał
w Jadownikach i Jasieniu. Wiemy, że właśnie w 1892 r. 30 zapaleńców
z Brzeska i jego najbliższych okolic, przy udziale członków organizacji
sokolich z Bochni i Tarnowa, rozpoczęło ćwiczenia gimnastyczne i upra−
wianie innych dyscyplin sportowych.

Od 1910 r. dużo miejsca w działalności
„Sokoła” brzeskiego zajmowały sporty

obronne. Dzięki tej organizacji młodzież
z Brzeska i okolicy poznała musztrę żoł−
nierską i musztrę pododdziałów piechoty,
musztrę bojową, umiejętność strzelania
z broni palnej, zasady walki wręcz, a na−
wet elementy walk wschodnich. Lecz kiedy
wybuchła I wojna światowa, TG „Sokół” za−
wiesiło swoją działalność, bo jego członkowie
młodzi i w średnim wieku albo zostali zmo−
bilizowani do armii austriacko−węgierskiej,
albo poszli na ochotnika do Legionów, a od
października 1918 r. do formowanych od−
działów wojska polskiego. Zajęcia sportowe,
strzelanie z broni palnej i gimnastyka po−
zostały w murach szkolnych. Równocześnie
od jesieni 1914 r. aż do 1917 r., w budynku
„Sokoła” stacjonowały na przemian wojska
austriacko−węgierskie i rosyjskie, a później
formacje polskie.
Dopiero 12 lutego 1919 r., kiedy na stronę
polską przechyliła się szala zwycięstwa
w wojnie ukraińsko−polskiej, TG „Sokół”
w Brzesku wznowiło swoją działalność spor−
tową i gimnastyczną. W składzie Zarządu
Gniazda ważna rola przypadła wówczas
Janowi Władysławowi Brzeskiemu, ks. Ja−
nowi Czujowi (po zakończeniu walk o grani−
ce państwa był on posłem przez szereg ka−
dencji z ramienia Stronnictwa Katolicko−
Ludowego), Tadeuszowi Wańkowi,
Kazimierzowi Missonie (dyrektorowi gim−
nazjum i nauczycielowi wychowania fi−
zycznego) oraz ks. Pawłowi Wieczorkowi.
Pracowali oni nad nowym statutem „So−
koła” brzeskiego, odnawiali i remontowali
jego siedzibę i salę gimnastyczną, apelo−
wali o ofiarność społeczną na rzecz Skar−
bu Narodowego i o ochotnicze wstępowa−
nie do wojska polskiego w okresie walk
o granice państwa.

Sport i kultura fizyczna zaczęły się odra−
 dzać dopiero po zakończeniu walk o gra−

nice państwa i po zawarciu pokoju ryskiego.
Wtedy została zorganizowana silna, amator−
ska drużyna piłkarska „Sokoła” brzeskiego.
Zespół ten posiadał barwy czarno−grana−
towe. Przynajmniej tak twierdził Józef Woj−
ciechowski – wybitny działacz Okocimskie−
go Klubu Narciarskiego i Okocimskiego
Klubu Sportowego. W drużynie tej wystę−
powali m.in: Jerzy Kunze, Wacław Fogel−
slang, Jan i Józef Guzik, Antoni i Ludwik
Ogiela oraz Tadeusz Waniek.
Po pierwszej wojnie światowej utworzono
w Brzesku również inne drużyny piłkar−
skie i sportowe. Poprzedniczką OKN i OKS
była Sparta Brzesko. Zrzeszała ona na za−
sadach koleżeńskich młodych amatorów
gry w piłkę nożną. Byli nimi najczęściej
gimnazjaliści, młodzież ze środowisk inteli−
genckich i rzemieślniczych, która – nim
zaczęła grać w piłkę nożną – rozgrywała
mecze przy pomocy szmacianki. Sparta
sama organizowała mecze, za własne pie−
niądze zakupiono sprzęt, stroje piłkarskie
i piłkę, którą bardzo szanowano. Zdarzało
się przecież nawet Okocimskiemu Klubowi
Narciarskiemu, że podczas meczu piłka
pękła, a wówczas najczęściej nie było czym
dokończyć takiego spotkania, bo drużyny
nie dysponowały zapasową futbolówką.
W początkowym okresie zawodnicy nie po−
siadali również jednolitych strojów sporto−
wych. Towarzyskie spotkania piłkarskie
rozgrywano z amatorskimi drużynami
z Bochni, Wojnicza i innych miejscowości.
Na odleglejsze wyjazdy brakowało pienię−
dzy, a rower czy podwoda konna często były
jedynym środkiem lokomocji tych piłkarzy.
W tym samym czasie ks. Paweł Wieczorek
zorganizował na bazie Towarzystwa Mło−
dzieży Mieszczańskiej Klub Sportowy Ju−
trzenka Brzesko.

Ogromna rola w szerzeniu kultury fizycz−
nej w mieście nad Uszwicą przypadła

brzeskiemu gimnazjum, które mieściło się
przy ul. Bocheńskiej (dziś ul. T. Kościuszki –
stary szpital). Młodzież tej szkoły na lekcjach
gimnastyki i sportu, które prowadził Kazi−
mierz Missona, poznawała podstawowe ćwi−
czenia gimnastyczne i zasady gier zespoło−
wych, od piłki nożnej poczynając, a na siat−
kówce czy hokeju kończąc. Słuchacze
gimnazjum brali udział w rozgrywkach spor−
towych, międzyszkolnych i powiatowych za−
wodach lekkoatletycznych, startując zarów−
no w Brzesku, jak i w sąsiednich miastach
m.in. w Bochni czy Tarnowie. Na wiosnę,
w lecie i jesienią, podczas dni pogodnych, lek−
cje wychowania fizycznego i zawody sporto−
we odbywały się na boisku szkolnym, przyle−
głym do budynku gimnazjum albo na boisku
„Sokoła”, które obejmowało plac przy dzisiej−
szej ulicy Kościuszki, od zachodu graniczący
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z działką, na której znajduje się budynek „So−
koła” (dziś kino „Bałtyk”). W zimie korzysta−
no z hali gimnastycznej „Sokoła” (obecnie wi−
downia kina Bałtyk).
Wiemy, że Gimnazjum dobrze było wypo−
sażone w sprzęt sportowy. Posiadało ono
skrzynię, konia, drążek i piłki. W piłkę noż−
ną kopano na tych samych obiektach, na
Zielonce lub na targowicy, bo w Brzesku
do 1929 r. nie było pełnowymiarowego sta−
dionu sportowego.

W staraniach o boisko sportowe ważną
rolę odegrał Powiatowy Komitet Wy−

chowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego. W miejscowościach małych,
takich jak Brzesko, w których nie było gar−
nizonów Wojska Polskiego, w 1925 r. zor−
ganizowano Powiatowe Komitety Wychowa−
nia Fizycznego i Przysposobienia Wojsko−
wego. 25 września 1925 r. utworzono
Powiatowy Komitet WF i PW w Brzesku,
któremu podporządkowano sprawy wycho−
wania fizycznego, sportu i przysposobienia
wojskowego w całym powiecie, a młodzież
gimnazjalną włączono do Hufca Gimna−
zjalnego, zapewniając jej przez to również
odpowiednie szkolenie wojskowe z możliwo−
ściami szybszego awansu podoficerskiego
i oficerskiego oraz skrócenia służby wojsko−
wej po ukończeniu szkoły średniej.
Do brzeskiego KP WF i PW zostali wybra−
ni: Adolf Hanik – ówczesny starosta
w Brzesku (przewodniczący), Kazimierz
Missona – dyrektor gimnazjum (wiceprze−
wodniczący), Kazimierz Durdewicz – kie−
rownik szkoły powszechnej męskiej w Brze−
sku (sekretarz), Aleksander Jasiewicz –
wizytator i referent starostwa oraz Wła−
dysław Brylinski z Okocimia (działacz
TSL), Wiktor Bentkowski ze Słotwiny (dzia−
łacz „Sokoła”), Adam Peters z Brzeska (le−
karz), Jan Władysław Brzeski (Komisarz
Rządowy m. Brzeska i członek władz „So−
koła”), Władysław Cyga (prezes TG „So−
kół” w Brzesku), Jakub Witek – działacz
PSL „Piast” i członek „Sokoła”, kpt. Żurek
z 16. Pułku Piechoty z Tarnowa. Równo−
cześnie Adolf Hanik został delegatem do
Wojewódzkiej Rady Wychowania Fizyczne−
go i Przysposobienia Wojskowego, którą kie−
rował gen. bryg. Andrzej Galica. Najniż−
szym ogniwem Urzędu WF i PW były gmin−
ne lub miejskie komitety WF i PW.
Powiatowym i Gminnym Komitetom WF i PW
podporządkowano wszystkie sprawy zwią−
zane z rozwojem kultury fizycznej i sportu
oraz sprawy przysposobienia wojskowego.
Brzeski PK WF i PW przystąpił do ener−
gicznej działalności organizacyjnej, propa−
gandowej, sportowej i z zakresu przyspo−
sobienia wojskowego. On nadzorował re−
alizację programów wychowania
fizycznego i przysposobienia wojskowego
w szkołach. W tym zakresie współpracował

z administracją państwową i szkolną,
z miejscowymi i gminnymi Komitetami WF
i PW, z 16. Pułkiem Piechoty w Tarnowie
oraz z PK WF i PW z Bochni i Tarnowa.
Działalność PK i Gminnych Komitetów
w powiecie nad Uszwicą opierała się na
pracy nauczycieli wychowania fizyczne−
go i sportu. Oni zajmowali się propagowa−
niem kultury fizycznej i sportu w społe−
czeństwie Brzeska i w innych ośrodkach
miejskich powiatu (Czchów, Wojnicz, Ra−
dłów, Zakliczyn) oraz w gminach wiej−
skich. Powiat brzeski dysponował dobrą
kadrą nauczycieli wychowania fizyczne−
go. W tamtych latach w gimnazjum prym
wodził Kazimierz Missona, a jego zaanga−
żowanie w rozwój kultury fizycznej pro−
mieniowało na cały powiat.

Na terenie powiatu, w wielu szkołach wy−
 chowania fizycznego uczyli nauczyciele

specjalności z zakresu gimnastyki i spor−
tu, a przy tym najczęściej podoficerowie
i oficerowie Wojska Polskiego. Oni również
weszli w skład Miejskich lub Gminnych Ko−
mitetów WF i PW. W Nowej Wsi do GK WF
i PW wszedł Jan Wszołek – dyrektor szkoły
i oficer rezerwy, w Wojniczu Stanisław Ro−
góż i Stefan Zaleski – nauczyciele i ofice−
rowie rezerwy, w Woli Przemykowskiej Sta−
nisław Róg – kierownik szkoły, w Zaboro−
wie Grzegorz Gluza – kierownik szkoły,
w Złotej Ludwik Giecz – kierownik szkoły
i oficer rezerwy, w Piaskach Drużkowie Kle−
mens Gębka – kierownik szkoły, w Przybo−
rowie Jan Zygmunt Stoszko – kierownik
szkoły i oficer rezerwy, w Przybysławicach
Jan Materna – kierownik szkoły, w Raj−
sku Henryk Wojnicki – kierownik szkoły,
w Rudych Rysiach Kazimierz Palusiński
– kierownik szkoły, w Tymowej Józef Mika
– kierownik szkoły i oficer rezerwy, w Uszwi
Kazimierz Kosiński – kierownik szkoły i ofi−
cer rezerwy, w Bielczy Józef Marczyk – kie−
rownik szkoły i oficer rezerwy, w Brzesku
Stefan Płachta – nauczyciel, w Grabnie
Tadeusz Rodziński – kierownik szkoły, w Ja−

stwi Jerzy Hojnowski – kierownik szkoły
i oficer rezerwy, w Milówce Kornel Staszko
– kierownik szkoły, w Biesniku Bronisław
Preidl – kierownik szkoły, w Biesiadkach
Władysław Zaprzał – kierownik szkoły,
w Gosprzydowej Tadeusz Kier – kierownik
szkoły i jeszcze paru innych nauczycieli.
To dzięki nim młodzież wiejska i miejska za−
poznawała się z podstawowymi zasadami
kultury fizycznej i z jej wpływem na roz−
wój młodego człowieka. Oni organizowali
pierwsze środowiskowe zawody sportowe na
wsi, w małych miasteczkach powiatu i
w Brzesku. Uczyli gimnastyki i gier zespo−
łowych, podstawowych zasad musztry spor−
towej i wojskowej oraz terenoznawstwa i in−
nych gier. To dzięki naciskom PK WF i PW
oraz miejscowych środowisk sportowych,
jako pierwsza w powiecie, „Rada Gminna
Czchowa uchwaliła oddać plac na boisko
dla oddziałów ćwiczących”. Dzięki temu
młodzież i dzieci z Czchowa, na podstawie
uchwały Rady Gminnej już w 1927 r. otrzy−
mały stosowny plac zabaw i gier, przezna−
czony na stadion sportowy, a GK WF i PW
– stosowne miejsce dla oddziałów ćwiczą−
cych PW. W Bielczy i Borzęcinie zorgani−
zowano wówczas zawody strzeleckie (17 i 20
maj 1927 r.). (…)

Jednym z najważniejszych zadań, jakie
stanęły przed Powiatowym i Miejskim Ko−

mitetem WF i PW w Brzesku, była budowa
stadionu sportowego. Gimnazjum w Brzesku,
podobnie jak inne szkoły, posiadało plac ćwi−
czeń usytuowany na zapleczu szkoły (przy
dzisiejszej ul. Ogrodowej), albo korzystało z bo−
iska sportowego TG „Sokół”. Na tym boisku
i na innych placach, dostępnych dla młodzie−
ży szkolnej, można było biegać na krótkich
dystansach oraz trenować inne (technicz−
ne) dyscypliny lekkoatletyczne, uprawiać gry
zespołowe takie, jak np.: dwa ognie, siatków−
ka, piłka ręczna, czy koszykówka, ale nie
nadawały się one do gry w piłkę nożną.

MARIAN STOLARCZYK

Protoplaści Okocimskiego Klubu Sportowego – cykliści Gambrinusa. Rok 1910. Fot. arch OKS
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29.08: Łosoś Łososina – OKS 2:3
Bramki dla OKS−u: Rojkowicz 2 (11,
85), D.Policht (78)
OKOCIMSKI: J.Palej – Skrzypek (46
Musiał, 80 Kostecki), Stawarczyk, Ma−
nelski, D.Policht, Rojkowicz, Bryl, Metz,
Sacha (47 Dzięciołowski), K.Palej (79
Drużkowski), Pachota.
1.09: OKS – Kolejarz Stróże 0:1
OKOCIMSKI: J.Palej – D.Policht, Ma−
nelski, Stawarczyk, Skrzypek (68 Druż−
kowski), Pachota, Dzięciołowski (59 Sa−
cha), Metz, Bryl, K.Palej, Rojkowicz.
5.09: Malinex Kob. – OKS 1:2
Bramki dla OKS−u: D. Policht (41), Palej (74)
OKOCIMSKI: J.Palej – Kostecki (63
Drużkowski), Piotr Stawarczyk, Manel−
ski, D. Policht (75 Jagła), Rojkowicz (63
Dzięciołowski), Bryl, Metz (90 Musiał),
Sacha, K.Palej, Pachota.
11.09: BKS Bochnia – OKS 0:0
OKOCIMSKI; J.Palej – Policht, Manel−
ski (77 Skrzypek), Stawarczyk, Bryl,
Pachota (Dzięciołowski), Kostecki, Metz,
Sacha (70 Jagła), K. Palej (67 Druż−
kowski), Rojkowicz.
15.09: OKS – Tarnovia 2:1
Bramki dla OKS−u: Policht (23), Sacha (42)
OKOCIMSKI: J.Palej – Policht, Sta−
warczyk., Dzięciołowski, Skrzypek (62
Jagła), Kostecki (67 Ulas), Me tz, Sa−
cha, Bryl, K.Palej (83 Pachota),
Rojkowicz (62 Drużkowski).
18.09: Unia Tarnów – OKS 1:4
Bramki dla OKS−u: Pachota (14), Bryl
(40), K. Palej (68, 70).
OKOCIMSKI: J.Palej – Policht, Dzię−
ciołowski, Stawarczyk, Skrzypek, Pa−
chota (82 Musiał), Metz, Sacha, Bryl
(77 Jagła), K.Palej, Rojkowicz.
25.09: OKS – Tuchovia 6:1
Bramki dla OKS−u: Rojkowicz 2 (48,
51), Jagła (62), Stawarczyk (72),
K. Palej (75– karny, 90).
OKOCIMSKI: J. Palej – Policht, Dzię−
ciołowski, Stawarczyk, Skrzypek, Pa−
chota (67 Musiał), Jagła, Metz, Bryl
(82 Ulas), Rojkowicz, K. Palej.

SUPERSTART W KRĘGLARSKIEJ SUPERLIDZE

WYSTARTOWAŁA KRĘGLARSKA SUPERLIGA mężczyzn na sezon 2004/05.
W gronie sześciu najlepszych drużyn w Polsce rywalizują zawodnicy TKKF „Sokół”
Brzesko. Nasza drużyna rozpoczęła rozgrywki znakomicie.
W swoim pierwszym meczu brzeszczanie spotkali się z aktualnymi mistrzami Pol−
ski, drużyną Czarna Kula Poznań. Sensacyjne zwycięstwo 4:2 zapewniły punkty zdo−
byte przez Mariusz Biela i Krzysztofa Sobola oraz małe punkty, zdobyte przez
Mariusza Szubę i Marka Szczupaka.
W drugiej kolejce podejmowali w Brzesku zawodników z Tucholi. Ekipa Tucholanki −
Hydrobis, wzmocniona w tym sezonie przez byłego gracza aktualnych Mistrzów Pol−
ski Krzysztofa Kamińskiego, uległa miejscowym 2:4 (1921:1884). W tym meczu gros
punktów zdobyli: Mariusz Biel oraz Paweł Policht. Na końcowy sukces zapracowa−
ła jednak cała drużyna, bowiem przy wyniku remisowym o zwycięstwie zadecydowały
małe punkty, wywalczone także przez Krzysztofa Sobola, Mariusza Szubę oraz
Stanisława Tomczyka.
Kadrę drużyny, podobnie jak w poprzednim sezonie stanowią: Mariusz Szuba, Krzysz−
tof Soból, Marek Szczupak, Mariusz Biel, Tomasz Soból i Stanisław Tomczyk.
Do drużyny po przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi powrócił Antoni
Baniak, a w szerokiej kadrze znajdują się jeszcze: Józef Serwatka i Mateusz Biel.
Trenerem zespołu jest Bogusław Kulka.
Warto wspomnieć, że rozgrywki w tym sezonie prowadzone są według nowego regulami−
nu, stosowanego w rozgrywkach europejskich, co spowodowało zmianę taktyki rozgrywa−
nia pojedynków. W następnej kolejce (10 października), brzescy zawodnicy grać będą na
wyjeździe z Polonią 1912 Leszno oraz na własnej kręgielni z Pilicą Tomaszów (24.10).

22 WRZEŚNIA w Parku Goetza ro−
zegrane zostały zawody szkół podsta−
wowych i gimnazjów w biegach prze−
łajowych o mistrzostwo Gminy Brze−
sko. Szkoły podstawowe
reprezentowane były przez uczniów
z klas IV−VI. Z każdej grupy wieko−
wej do zawodów powiatowych awan−
sowało po osiem najlepszy zawodni−

II LIGA MĘŻCZYZN
Kadra
Paweł Mardoń, Bartosz Ga−
wenda, Mateusz Śrutowski,
Sebastian Pietrykowski, To−
masz Rakoczy, Wojciech Bed−
narz, Rafał Poprawa, Michał
Skrzypiński, Tomasz Płaza,
Bartłomiej Baniak, Eryk Spro−
ski, Bartosz Gibes, Michał Ga−
wenda, Sebastian Wójtowicz.
Trener – Józef Gawenda, kierow−
nik drużyny – Andrzej Gardziel.
Z zespołu ubyli: Maciej Klimas oraz
Łukasz Skrzypek. Nowymi zawodnika−
mi są: Skrzypiński i Płaza.
Mecze rozgrywane w Brzesku, w hali
ZSP nr1:
23.10: OKS – Energetyk Jaworzno
(godz. 17)
13.11: OKS – Rafako Racibórz (17)
27.11: OKS – MKS MOS Będzin (17)
04.12: OKS – SMS II PZPS Spała (17)
11.12: OKS – MKS Andrychów (17)

III LIGA MĘŻCZYZN
23.10: OKS II – Pogoń Opatkowice (19)
13.11: OKS II – GKPS Gorlice (19)
20.11: OKS II – LKS Bobowa (19)
27.11: OKS II – KS Ryglice (19)
11.12: OKS II – Dunajec N. Sącz (19)
Wszystkie mecze rozgrywane w hali
ZSP nr1.

III LIGA KOBIET
Kadra zespołu MKS „Gryf” Brzesko:
Marta Śnioszek, Magda Bączek,
Elżbieta Kukułka, Dorota Zy−
droń, Barbara Grzesik, Anna
Radecka, Wioletta Kusiak, Ewa
Trytko, Katarzyna Kordek,
Magdalena Kostecka. Grającym
trenerem jest Magda Kostecka.
16.10: GRYF – Skawa Wadowice (18)
06.11: GRYF – Wisła Ib Kraków (18)
20.11: GRYF – Chrzanovia (17)
04.12: GRYF – Dalin Ib Myślenice (19)
18.12: GRYF – Maraton Krzeszowice (18)
Wszystkie mecze rozgrywane w hali
ZSP nr1.
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IV LIGA PIŁKARSKA

ków i zawodniczek. Zwycięzcami w po−
szczególnych grupach zostali: Joan−
na Hładun (kl. IV – SP nr3 Brze−
sko), Magdalena Łaskawska (V –
SP nr 3 Brzesko), Magdalena Ku−
delska (VI – SP nr2 Brzesko), Piotr
Szosta (IV – SP nr 3 Brzesko), Bar−
tłomiej Klimek (V – SP Poręba),
Kacper Kania (VI – SP Bucze), Edy−

ta Rudnik (PG nr 2 Brzesko), Rafał
Kornaś (PG nr 2 Brzesko).
Ogółem w zawodach wzięło udział 276
uczestników z 9 szkół podstawowych i 3
gimnazjów. Zabrakło w nich jedynie
przedstawicieli dwóch szkół podstawo−
wych ze Sterkowca i Szczepanowa.
Zwycięscy otrzymali statuetki oraz dy−
plomy. Organizatorem zawodów był
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
w Brzesku.

Redaguje MAREK KOTFIS

NA PRZEŁAJ
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Pomysł, jaki podsunął mi ostatnio
Grzegorz Wójciak – nauczyciel wycho−
wania fizycznego, a zarazem świetny
narciarz i jeszcze lepszy tenisista – za−
inspirował mnie do pewnej refleksji.
Kiedy zapytał, czy nie można byłoby
reaktywować w Brzesku sekcji narciar−
skiej, pomyślałem – dlaczego nie! Prze−
cież entuzjazmu, ba, wręcz fascynacji
białym szaleństwem w naszym mieście
i w okolicy jest w nadmiarze, aby myśl
tę zamienić w rzeczywistość.
W tym miejscu należy przywołać nie−
które fakty spośród kart historii. Nar−
ciarstwo brzeskie sięga tradycją pierw−
szej połowy lat 30. minionego stulecia,
kiedy to w 1933 roku Urząd Wojewódz−
ki w Krakowie zatwierdził statut po−
wstającego Okocimskiego Klubu Spor−
towego, zaś narciarstwo stanowiło wów−
czas jedyną jego sekcję. Obiegowo
mówiono nawet o Okocimskim Klubie
Narciarskim. Dopiero 3 marca 1945 roku
postanowiono oficjalnie i ostatecznie po−
zostać przy nazwie OKS. Sekcję narciar−
ską zakładał komitet składający się
z pracowników, zajmujących eksponowa−
ne stanowiska w Browarze „Okocim”,
takich jak dyrektor Zygmunt Stańkow−
ski. Działalność sekcji można podzielić
na dwa okresy: przedwojenny (1933−39)
oraz powojenny (jej oficjalna aktywność
wygasała stopniowo w latach 60.). Nie
znaczyło to bynajmniej, że w Brzesku
przestano się interesować narciarstwem,
przeciwnie – zainteresowanie tą dzie−
dziną sportu i rekreacji nawet wzrosło.
Z informacji zapisanych w klubowych
kronikach wynika, że w pierwszym okre−
sie uprawiano przede wszystkim nar−
ciarstwo turystyczne, do czego znakomi−
cie nadawały się okoliczne wzgórza, z gó−
rującym wśród nich Bocheńcem. Do
najlepszych narciarzy okresu przedwo−
jennego byli zaliczani: Jerzy Cyga, Jan
Biernat i Kazimierz Szybalski, „którzy
dla doskonalenia swoich umiejętności
wyjeżdżali na narty do Zakopanego”.
Dane dotyczące uprawiania narciarstwa
w OKS po wojnie znalazły swoje odzwier−
ciedlenie dopiero w 1958 roku, kiedy to
zbiegły się ze sobą sprzyjające warunki
organizacyjne i pogodowe dla reaktywo−
wania sekcji. Postanowiono utworzyć
wówczas dwie grupy: sportowo−wyczyno−
wą oraz młodzików. Kroniki odnotowu−
ją nazwiska członków sekcji: Artur Haj−
duga, Wiesław Gotfried, Ryszard Pukal−
ski, Andrzej Miller, Jan Gawlik, A.
Gawlik, Jan Stec, B. Biernat. Inni wy−
mienieni członkowie sekcji to m. in.:

Reaktywować narciarską sekcję!
Kazimierz Wolak, Janusz Cehak, Anto−
ni Górski, Zbigniew Krawczyk, Janusz
Głuch, Janusz Witowski, Andrzej Mu−
siał, Stanisław Kukułka, Igor Kubala,
A. Zatoka, Zbigniew Kucia, Adam Bog−
dani, Ryszard Przybyło, Adam Zydroń,
J. Brachuc. Uczestniczyli oni w trenin−
gach, obozach kondycyjnych, no i oczywi−
ście zawodach, zajmując niejednokrot−
nie miejsca „na pudle” lub w pierwszej
dziesiątce.
Najbliższa była mi osoba śp. Janusza
Witowskiego, który – już po rozwiąza−
niu sekcji – całkowicie bezinteresownie
krzewił w Brzesku miłość do narciar−
stwa, nie szczędząc swoich cennych rad
adeptom tego sportu (do dziś czuję się
jego uczniem, a takich jak ja jest jesz−
cze wielu). Janusz był dobrym duchem
i inicjatorem wielu imprez narciarskich.
Pamiętam końcówkę pewnej zimy, kie−
dy w Brzesku pozostało śniegu tyle, co
na lekarstwo, a my zapaleńcy, z Janu−
szem na czele, udaliśmy się do Okoci−
mia na tzw. Winnicę, gdzie pozostały
jeszcze resztki białego puchu. Aby po−
prawić warunki szusowania przynosili−
śmy go z lasu w skrzyniach i wysypywa−
liśmy na trasę, zaś Janusz ustawiał
tyczki slalomu i modelował przejazd
w sposób, który dawał namiastkę praw−
dziwego sportu narciarskiego. Co do
umiejętności Janusza, to można je opi−
sać krótko: mistrz, który czuł się na
ośnieżonym zboczu tak, jak przysłowio−
wa ryba w wodzie.
Janusz Witowski był niestrudzonym pro−
pagatorem narciarstwa, wielokrotnie or−
ganizował zawody „o puchar Witosa” (to
żartobliwy skrót jego nazwiska), poma−
gał uczącym się bez natrętnego dydak−
tyzmu, jak to trafnie zauważył Janusz
Folmer, miłośnik nart i narciarski ser−
wisant, który sztukę przygotowania
sprzętu do sezonu, montażu wiązań itp.
podpatrywał właśnie u swego przyjacie−
la ze stoku.
Niestety, minęło już kilka lat od kiedy
Janusz Witowski przedwcześnie nas opu−
ścił. Zapewne jednak raduje się jego ser−
ce „po tamtej stronie”, gdy widzi, jak
jego dzieło znakomicie się rozwija. Po−
nieważ życie nie lubi pustki, schedę po
Januszu przejął jeden z jego uczniów
(zapewne podpisałby się pod tym okre−
śleniem) i zarazem przyjaciół – Kazi−
mierz Brzyk. W zasadzie to, co dzieje
się dzisiaj w brzeskim narciarstwie
można by określić jako „Brzykowisko”.
Już u początków swej działalności Ka−
zimierz potrafił w ramach narciarskie−

go pucharu biura turystycznego „Globus−
on”, które onegdaj wspólnie zakładali−
śmy, zorganizować trzy autobusy wiozą−
ce wyłącznie narciarzy na Jaworzynę
Krynicką i zorganizować tam zawody.
O skali trudności mówi też coś fakt, że
gondoli wówczas jeszcze nie było, pozo−
stawała natomiast piesza wędrówka,
wyjazd ciągnikiem lub UAZ−em...
Zapewne spora grupa miłośników spor−
tu rekreacyjnego słyszała o zawodach
z cyklu „Family Cup”, organizowanych
przez Janusza Zielonackiego. Oczywi−
ście, Kazimierz Brzyk był pierwszym
z naszego regionu, który uczestniczył
wraz z własną rodziną w tej rywaliza−
cji, jak również zachęcił do udziału inne
brzeskie rodziny. Do dzisiaj najaktyw−
niejsze są rody Brzyków i Rembiaszów,
a naszą małą ojczyznę reprezentuje
w eliminacjach z reguły grupa kilkudzie−
sięciu narciarzy. Kazimierz Brzyk or−
ganizuje rokrocznie w okresie ferii zi−
mowych tygodniowe wyjazdy w góry Sło−
wacji, podczas których uczestnicy uczą
się zjeżdżać na nartach lub podnoszą
nabyte wcześniej umiejętności. W szko−
lenie narybku angażują się także: Iza−
bela Brzyk, Jacek Wilczyński, Grzegorz
Wójciak i moja skromna osoba. Owo−
cem tych wyjazdów jest poszerzające
się wciąż grono miłośników białego sza−
leństwa i można sądzić, że wielu z nich
dołączy do narciarzy, biorących udział
w tradycyjnych zawodach o „Puchar Bur−
mistrza Brzeska i Starosty Powiatu
Brzeskiego”. (…)
W tym miejscu warto powrócić do po−
mysłu, jaki został postawiony na począt−
ku tego tekstu. Czy miałoby sens nada−
nie formalnego kształtu temu, co i tak
się dzieje? Czy instytucjonalne ramy nie
zabiłyby romantycznego ducha i entuzja−
zmu, który zwykł towarzyszyć tzw. od−
dolnym inicjatywom? Ośmielę się zary−
zykować stwierdzenie, że powołanie do
życia klubu lub stowarzyszenia propa−
gującego narciarstwo (równie dobrze
mogłaby to być forma reaktywacji sek−
cji narciarskiej OKS−u) dałoby ze wszech−
miar pożądane efekty, bowiem aktyw−
ność zapaleńców zyskałaby wsparcie ze
strony sterników klubu sportowego o
z górą siedemdziesięcioletniej tradycji
oraz władz miasta i powiatu, mających
ambicje zaistnienia na mapie nie tylko
regionu. Sport narciarski mógłby być jed−
ną z wielu form takiej obecności.
Z narciarskim pozdrowieniem.

Stanisław Ropek
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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Remont pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawo−
wej nr 2 w Brzesku”. Opis przedmiotu zamówienia: Roboty remonto−
we zgodnie z zaleceniem SANEPIDU
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian działowych,
roboty malarskie.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przed−
siębiorstwo „ZURBIS” Zakład Usług Remontowo – Budowlanych
i Sanitarnych, ul. Ogrodowa 13, Brzesko.
Cena: 35.709,71 zł
Oferta z najniższą ceną: 35.709,71 zł
Oferta z najwyższą ceną: 41.190,38 zł.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budyn−
kach komunalnych przy ul. Browarnej”.
Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana 35 szt. okien i 10 szt. drzwi w budyn−
kach administrowanych przez MZGM w Brzesku przy ul. Browarnej nr 2, 4, 6,
8, 10, 12 na ścianach frontowych od strony ul. Browarnej.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo
„Plastbud”, Firma Handlowo – Usługowa, ul. Poniatowskiego 12, Bochnia.
Cena: 33780,50 zł.
Oferta z najniższą ceną: 33780,50 zł.
Oferta z najwyższą ceną: 45924,49 zł.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Remont łazienek Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Brzesku”.
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty modernizacyjne polegające na
wymianie posadzek, wymianie wykładzin ściennych, modernizacji
sieci wod−kan, wymianie armatury, wymianie osprzętu elektrycznego.
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przed−
siębiorstwo Usługi Malarsko – Tapeciarsko – Murarskie Andrzej Grze−
lak, ul. Bagienna 72 A, Brzesko.
Cena: 21 983,84 zł.
Oferta z najniższą ceną: 21 983,84 zł.
Oferta z najwyższą ceną: 27 396,05 zł.

INFORMACJA O PRZETARGU
Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski, ul. Głowackiego 51,
32−800 Brzesko.
Nazwa zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej w Brzesku.
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy−
żowaniu drogi wojewódzkiej nr 768 (ul. Solskiego) z drogą powiato−
wą nr 141 (ul. Starowiejska) oraz drogą gminną (ul. Legionów Pił−
sudskiego) wraz z przebudową układu drogowego.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: 16.11.2004 godz. 10:00.

INFORMACJA O PRZETARGU
Gmina Brzesko działająca przez Burmistrza Brzeska, 32−800 Brze−
sko, woj. małopolskie, ul. Głowackiego 51, ogłasza przetarg nieogra−
niczony na: „Wymianę pokrycia dachowego nad częścią socjalną
Krytej Pływalni w Brzesku”.
Opis przedmiotu zamówienia: Usunięcie warstwy ochronnej (balasto−
wej) stropodachu, wykonanie wylewki oraz pokrycia dachowego z trzech
warstw z papy termozgrzewalnej. Uprawnionym do kontaktów z oferen−
tami jest: Antoni Staszczyk − Urząd Miejski w Brzesku pok. 109, tel. (0−14)
6863100, w. 121. Termin składania ofert −14.10.2004r. do godz. 10:00.

ODESZLI

Ostatnie dni sierpnia

Janina JĘDRZEJEK (lat 91, Brzesko)
Wiktoria WĄSIK (lat 76, Brzesko)
Karol BĄK (lat 77, Rude Rysie)
Jan WODA (lat 76, Mokrzyska)
Stanisław WNĘK (lat 85, Uszew)
Stefania BIEL (lat 92, Brzesko)
Hermina MICHAŁCZYK (lat 95, Borzęcin)
Ewa DUC (lat 90), Jadowniki)
Stanisław WĄS (lat 82, Gnojnik)
Maria BANASIAK (lat 73, Brzesko)

Wrzesień

Franciszek PROROK (lat 74, Borzęcin)
Stanisław GUZY (lat 67, Borzęcin)
Edward ZIĘĆ (lat 95, Brzesko)
Janina ANTOSZ (lat 71, Szczurowa)
Matylda KORTYNA (lat 81, Okocim)
Józef SOLARZ (lat 63, Brzesko)
Stanisław PRZYBYŁO (lat 76, Wokowice)
Janusz KARCZMARZ (lat 47, Brzesko)
Władysław KIERCZAK (lat 85,Piaski Drużków)
Teresa BOROWIEC (lat 70, Rudy Rysie)
Kazimiera KURZEJA (lat 69, Szczepanów)
Helena GUZIK (lat 79, Jadowniki)
Stanisława ZYDROŃ (lat 74, Brzesko)
Czesław ŻUREK (lat 73, Wokowice)
Teodor KARWALA (lat 77, Brzesko)
Tadeusz MRZYGŁÓD (lat 72, Niedźwiedza)
Janina BOREK (lat 55, Brzesko)
Karolina KARPIEL (lat 89, Brzesko)
Zofia LANGENFELD (lat 76, Brzesko)
Andrzej FORTUNA (lat 46, Brzesko)
Stanisława CIURUŚ (lat 83, Brzesko)
Janina BARAN (lat 72, Brzesko)
Julian PIEKARZ (lat 81, Poręba Spytkowska)
Stanisław PIETRZYK (lat 75, Jadowniki)
Tadeusz WITEK (lat 62, Sufczyn)
Helena WĄS (lat 74, Brzesko)
Stanisław BIEL (lat 90, Jasień)
Aniela SZOT (lat 66, Tymowa)


