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Na ok³adce:
Brzeska nekropolia kryje prochy

wielu wybitnych postaci, zas³u¿onych
dla naszego miasta i kraju. To miejsce

w listopadowych dniach odwiedzane
czê�ciej ni¿ zwykle.

Fot. Monika Targosz
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Najwiêkszym skarbem historii s¹ ludzie, ich pogmatwane czêsto losy, hero-
izm, ale i pora¿ki, czyny niezwyk³e i szaro�æ codzienno�ci. Niekiedy, choæby
moment, maj¹cy zasadniczy wp³yw na ¿ycie potomnych. Na szczególne za�

wyró¿nienie zas³uguj¹ ci, którzy tych skarbów w przesz³o�ci szukaj¹ i pieczo³owicie
je pielêgnuj¹. Wszyscy jeste�my o tym g³êboko przekonani, ale przyt³oczeni proz¹
przemijania, jak¿e rzadko u�wiadamiamy sobie tê oczywisto�æ.
Promocja kolejnej pracy profesora Mariana Stolarczyka o brzeskim Towarzystwie
Gimnastycznym �Sokó³� (1892-2003) sta³a siê ku temu okazj¹ wyj¹tkow¹. Mono-
grafia, maj¹cej trwa³e miejsce w historii naszego miasta i ca³ego polskiego narodu,
patriotycznej organizacji, przywo³uje pamiêæ o ludziach, którzy w zniewolonej Polsce
budzili ducha mi³o�ci Ojczyzny, uczyli karno�ci, nak³aniali do po�wiêceñ dla niej
i ofiarno�ci dla bli�nich. Dla brzeskiej spo³eczno�ci dzie³o to wielkiej wagi, wszak
sokolnicze tradycje w³a�nie w naszej gminie s¹ nadzwyczaj bogate. Chwa³a wiêc
profesorowi Stolarczykowi za podjêcie trudu przypomnienia i wzbogacenia naszej
wiedzy o przodkach oraz przekazania dla przysz³ych pokoleñ prawdy tamtych lat.
To dzie³o - jak skromnie podkre�la pan profesor - jest jednak niekompletne, bo z¹b
czasu zrobi³ spore spustoszenie, a wiêkszo�æ dokumentów o dzia³alno�ci Towarzystwa
Gimnastycznego �Sokó³� zaginê³a lub zosta³a zniszczona w obawie przed represjami
okupantów. Te, które siê zachowa³y oraz fakty zweryfikowane przez nielicznych ju¿
¿yj¹cych brzeskich �sokolników�, przetrwaj¹ w formie ksi¹¿ki na wieki.

A¿ wstyd siê przyznaæ, ¿e prawda ta dotar³a do mnie dopiero podczas pory-
waj¹cego wyk³adu pana profesora. W go�cinnych progach Miejskiego O�rod-
 ka Kultury mia³em przyjemno�æ uczestniczyæ w niezwyk³ej lekcji historii.

Jej g³ówn¹ postaci¹ by³ wyk³adowca, ale tak naprawdê bohaterami ludzie, o któ-
rych opowiada³. Obecni na sali przedwojenni cz³onkowie �Soko³a� - Janina G³uch
i Stefan Sukiennik - w sposób najbardziej przekonuj¹cy uwiarygodnili wywody
autora monografii. Pomoce naukowe, zebrane na wystawie po�wiêconej dziejom
Towarzystwa, doskonale dope³nia³y te wzruszaj¹ce chwile.
We wstêpie do swej ksi¹¿ki prof. Stolarczyk napisa³: �I tutaj, w naszym mie�cie,
w stolicy powiatu, pielêgnowano ideê wolno�ci i niepodleg³o�ci narodu oraz przygo-
towywano tysi¹ce ludzi do tej chwili, w której mo¿na bêdzie wyszkolonych kondy-
cyjnie, wojskowo i sprawno�ciowo rzuciæ do walki o odzyskanie niepodleg³o�ci
i o bezpieczne granice pañstwa. �Sokó³� nigdy nie pyta³, z jakiej klasy spo³ecznej
czy z jak¹ parti¹ polityczn¹ zwi¹zany jest jego cz³onek, bo d¹¿y³ do zjednoczenia
ca³ego narodu polskiego pod znakiem Or³a Bia³ego�.

O chlubnych idea³ach, jakimi kierowa³o siê wielu naszych przodków, nie-
przypadkowo przypominam teraz, kiedy w listopadowych dniach, czê�ciej
ni¿ zwykle, odwiedzamy cmentarze. Zwracamy swe my�li w kierunku tych,

którzy przed nami tworzyli historiê tego miasta, tego narodu, walczyli o jego suwe-
renno�æ. Zdumiewaj¹ce, jak nieczêsto potrafimy skorzystaæ z ich do�wiadczeñ
i m¹dro�ci. Dobrze wiêc, ¿e poszukiwacze narodowych skarbów tacy, jak prof. Sto-
larczyk, od czasu do czasu ostrzegaj¹ przed dziejow¹ defraudacj¹.

Marek Latasiewicz

Skarby
narodu
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W tradycji chrze�cijañskiej od czasów
�redniowiecza ukszta³towa³y siê dwa
typy cmentarzy: przyko�cielny i pozamiej-
ski. Od �redniowiecza dominowa³y kato-
lickie cmentarze przyko�cielne, jednak-
¿e ju¿ od najodleglejszych czasów poza
miastem grzebano chrze�cijan zmar³ych
na �morowe powietrze�. Istnia³y te¿ po-
zamiejskie cmentarze wojenne, a pó�niej
po reformacji pojawia³y siê w krajach
katolickich protestanckie cmentarze, za-
k³adane poza miastem.

Likwidacja cmentarzy w miastach
rozpoczê³a siê w II po³owie XVIII

wieku we Francji. 4 czerwca 1776
roku Ludwik XVI, wspó³pracuj¹c z du-
chowieñstwem, wyda³ edykt zakazu-
j¹cy grzebania zmar³ych w ko�cio³ach
oraz na cmentarzach przyko�cielnych,
nakazuj¹c zak³adanie nowych miejsc
grzebalnych poza murami miejskimi.
By³ to efekt bardzo z³ego stanu sani-
tarnego, w jakim na skutek wzrostu
liczby ludno�ci i zmar³ych znajdowa-
³y siê miasta. Edykt ten szybko prze-
t³umaczono w Polsce i rozpowszech-
niono. Tak rozpoczê³a siê w Europie
historia zak³adania nowych cmenta-
rzy pozamiejskich.
Oczywi�cie, od wieków, poza miastami
istnia³y w Europie cmentarze ¿ydowskie,

wreszcie za murami miejskimi grzeba-
no aktorów, w³óczêgów, samobójców i
zbrodniarzy. St¹d te¿ w �wiadomo�ci
wspólnot katolickich grzebanie zmar³ych
na peryferiach by³o czym� uw³aczaj¹cym.

Na cmentarzach wokó³ ko�cio³ów
grzebano ludno�æ ubog¹, bogatsi

znajdowali spoczynek w kryptach pod
ko�cio³em. W zwi¹zku z tym przy ko-
�cio³ach powstawa³y osobne kostnice,
gdzie chowano ko�ci zmar³ych, by zro-
biæ miejsce dla nowego pokolenia.
Cmentarze przyko�cielne by³y ziemi¹
�wiêt¹, ale bezimienn¹, jako ¿e rodzi-
na ju¿ po krótkim czasie nie by³a w
stanie wskazaæ miejsca spoczynku
swego zmar³ego, a cmentarze by³y za-
niedbane. Cmentarze, mimo ich sakral-
nego charakteru, nie cieszy³y siê zbyt
wielkim szacunkiem. Dowodz¹ tego
liczne fakty lekcewa¿enia cmentarzy
ko�cielnych. W Polsce od XII do XVIII
wieku synody co raz grozi³y ekskomu-
nik¹ za zniewa¿enie cmentarzy, naka-
zywa³y ich grodzenie, zakazywa³y wy-
pasu byd³a, wieszania tam bielizny, a
nawet odbywania targów. �wiadczy to,
¿e zmar³y, pogrzebany zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym rytua³em, szybko traci³ dla
¿ywych znaczenie. Pamiêæ o nim �za-
sypywa³o� tocz¹ce siê dalej ¿ycie.

Groby na cmentarzu przyko�cielnym
by³y niemal wy³¹cznie ziemne. Jedy-
nie zamo¿niejsi mogli ufundowaæ mniej
lub bardziej okaza³e epitafia, które lo-
kowane by³y b¹d� w samym ko�ciele,
b¹d� na jego zewnêtrznym murze.

Cmentarz nowy, pozamiejski gwa-
rantowa³ natomiast nie tylko

trwa³o�æ grobu, ale równie¿ dawa³
mo¿liwo�æ ozdobienia i upamiêtnie-
nia miejsca spoczynku bliskiej osoby
zgodnie z chêci¹ i gustem rodziny.
Stopniowo wykreowa³ siê wiêc typ gro-
bowca rodzinnego, daj¹cego �wiado-
mo�æ, i¿ spoczywaæ siê bêdzie w przy-
sz³o�ci obok osób najbli¿szych, a
tak¿e typ grobu, bêd¹cego zarazem
pomnikiem dla osoby zmar³ego. Po-
mnikiem, który w warunkach utraty
niepodleg³o�ci nie móg³by stan¹æ ni-
gdzie indziej, jak tylko na cmentarzu.
Sztuka cmentarna rz¹dzi siê w³asny-
mi prawami, odmiennymi od tych,
którym podlega sztuka w mie�cie ¿y-
wych. O wygl¹dzie pomnika i tre�ci
inskrypcji, decydowa³ ka¿dorazowo
fundator zdeterminowany takimi czyn-
nikami, jak: w³asne mo¿liwo�ci finan-
sowe, moda, obyczaj, tradycje, opinia
klasy, do której przynale¿a³, obowi¹-
zuj¹ce prawa.

Miasto za Styksem

Dzieñ Zmar³ych prowadzi nas na wszystkie cmentarze, gdzie spoczywaj¹ Najbli¿si, Przyjaciele, Znajomi, ci Wielcy i
Nieznani, Odwa¿ni, Nieugiêci, Powstañcy, Partyzanci i ¯o³nierze, Polacy i Cudzoziemcy, wszyscy, którzy w naszej
pamiêci i historii pozostali oraz tak¿e ci Zapomniani...
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                                   CMENTARZE

W wyniku pierwszego rozbioru, kie-
dy Brzesko znalaz³o siê w grani-

cach monarchii habsburskiej, jego miesz-
kañców zaczê³o obowi¹zywaæ ustawodaw-
stwo austriackie zreformowane w duchu
o�wieconego absolutyzmu przez nastêp-
cê Marii Teresy, cesarza Józefa II. W�ród
jego niezliczonych zarz¹dzeñ by³ równie¿
dekret ze szczegó³owymi przepisami
cmentarnymi, wydany 9 pa�dziernika
1783 roku. Zgodnie z zarz¹dzeniem nowe
cmentarze mia³y byæ lokowane na tere-
nach o obszarze proporcjonalnym do ilo-
�ci mieszkañców danej miejscowo�ci, któ-
re nie by³y zagro¿one powodziami i
posiada³y odpowiedni rodzaj gruntu. Ró¿-
norodne trudno�ci i skomplikowane prze-
pisy szczegó³owe sprawi³y, ¿e jeszcze w
1837 roku sprawa zak³adania nowych
miejsc cmentarnych w Galicji by³a na-
dal aktualna.
Stosunkowo sk¹pa ilo�æ danych �ród³o-
wych, dotycz¹cych brzeskiego cmenta-
rza parafialnego, uniemo¿liwia dok³ad-
niejsze odtworzenie jego dziejów i
wygl¹du. Niestety, nie znamy nawet do-
k³adnej daty jego powstania. Mo¿na
jedynie przypuszczaæ, ¿e cmentarz ten
za³o¿ony zosta³ pomiêdzy 1785 a 1813
rokiem na czê�ci gruntu nale¿¹cego do
nieistniej¹cego ju¿ dzisiaj drewniane-
go szpitala p.w. �w. Ducha.

Brzeskie Campo Santo, mimo ¿e
zniszczone przez up³yw czasu, wa-

runki atmosferyczne i wandali, kryje
prochy dawnej miejskiej socjety: bur-
mistrzów, starostów, lekarzy, apteka-
rzy, adwokatów, sêdziów, artystów, na-
uczycieli, polityków, dzia³aczy spo³eczno
- politycznych, rzemie�lników, kupców,
ksiê¿y, legionistów, ¿o³nierzy AK, wiê�-
niów obozów koncentracyjnych, a tak-
¿e zwyk³ych obywateli miasta. Znale�æ
na nim ponadto mo¿na kilkadziesi¹t
interesuj¹cych rze�b nagrobnych, gro-
bowców i nagrobków wykonanych przez
rze�biarzy i kamieniarzy, w tym m.in.
Ludwika Makolondrê (Lwów), Józe-
fa Kuleszê (Kraków), Wojciecha Sam-
ka i Antoniego Hajdeckiego (Boch-
nia), Piotra Celestyna Kulkê
(Tarnów), Franciszka Lisaka (Brze-
sko), W. Skrzypka (S³otwina), K.
Wawrykê (Jadowniki).
Brzeski cmentarz kryje prochy wielu
znakomitych osobisto�ci, w tym m.in.:
Stanis³awê z Wojciechowskich So-
snowsk¹ (+1863) - poetkê i matkê ak-
tora Ludwika Solskiego, Wilhelma
Janoszka (+1889) - aptekarza, dr. Jana
Janoszka (+1889) - chirurga i burmi-
strza miasta, Józefa Rybickiego
(+1884) - burmistrza, rze�biarzy Wa-
lentego Lisieñskiego (+1900), Stani-

s³awa Rogó¿a (+1953) i Franciszka
Lisaka (+1909), Kazimierza Missony
jun. (+1929) - profesora gimnazjum,
¿o³nierza legionów, dr. Jana W³adys³a-
wa Brzeskiego (+1942), lekarza i bur-
mistrza, dr. Adama Petersa (+1940),
lekarza powiatowego, Jerzego Peter-
sa (+1979) - aktora i malarza, Józefa
Kijaka (+1940) - profesora gimnazjum,
Józefa Nowotnego (+1946) - w³a�ci-
ciela cyrku, Henryka Nowotnego
(+1949) - artysty cyrkowego, dr. Fran-
ciszka Bernackiego (+1918) - lekarza,
Wilhelma Dadleza (+1923) - adwoka-
ta, dzia³acza TSL, Stanis³awa Czamar-
skiego (+1934) - pu³kownika WP, W³a-
dys³awa Cygi (+1935) - adwokata,
dzia³acza �Soko³a�, dr. Szymona Ber-
nadzikowskiego (+1936) - lekarza,
dzia³acza ludowego i �Soko³a�, Stani-
s³awa Stefañskiego (+1963) - profeso-
ra gimnazjów w ¯ywcu i Brzesku, Sta-
nis³awê Wawrykiewicz (+1981) -
historyka, profesora gimnazjum i li-
ceum, Mariê Dziadosz (+1993) - archi-
tekta, Witolda Zaj¹czkowskiego
(+1955) - profesora i dyrektora gimna-
zjum i liceum, Czes³awa Goosa (+1944)
- ¿o³nierza AK, zastêpcê Komendanta
Okrêgu Krosno, dr. Witolda Runge
(+1952) - lekarza powiatowego w Roha-
tynie i Brzesku, Leona Szomby
(+1969) - muzyka, Jana Manieckiego
(+1947) - wicestarosty, B³a¿eja Paleja
(+2002) - profesora liceum, Henryka
Szczepkê (+1913) - kierownika szkó³
brzeskich, Tomasza Wlaz³owskiego
(+1956) - kierownika szko³y, Stefana

Rybickiego (+1916) - zarz¹dcy podat-
kowego, Józefa Kukliñskiego (+1946)
- sêdziego, Franciszka Sojê (+1947) -
burmistrza, Mariê Srokow¹ (+1983) -
fotografa, Mariê Langiewicz (+1970)
i Kazimierê Stareck¹ (+1972) - potom-
kinie gen. Mariana Langiewicza, Alek-
sandra Ko�cieszy O¿egalskiego
(+1987) - lekarza weterynarii, cz³onków
rodu w³a�cicieli S³otwiny - hrabiów Su-
miñskich oraz ksiê¿y: Ignacego Ku-
basiewicza (+1881), Jana Stopy
(+1903), Jana G³¹ba (+1917), Roma-
na Mazura (+1948) i Paw³a Wieczor-
ka (+1964).
Cmentarze s¹ �wiadectwem przenika-
nia siê ró¿nych kultur i wyznañ, s¹ po-
nadto swoist¹ histori¹ danych miejsco-
wo�ci i ludzi w nich ¿yj¹cych, a tak¿e
nierzadko interesuj¹c¹ �galeri¹� rze�-
by sepulkralnej. Znajduj¹ siê bowiem
na nich ciekawe przyk³ady zabytkowych
kaplic, grobowców, nagrobków, rze�b,
rêcznie kutych krzy¿y i obramowañ gro-
bów, bêd¹cych dzie³em znanych artystów
b¹d� zdolnych rzemie�lników.

Cmentarzowi parafialnemu w Brze-
sku potrzebna jest natychmiasto-

wa konserwacja. W przeciwnym razie
nied³ugo zniknie on z miejskiego pej-
za¿u, a tego zapewne nie wybacz¹ nam
zarówno historia, jak i przysz³e poko-
lenia. Odwiedzaj¹c go, pamiêtajmy, ¿e
stosunek do tradycji, do zmar³ych,
�wiadczy o kulturze narodu
.
                    JERZY WYCZESANY

Cmentarzowi parafialnemu w Brzesku konieczna jest natychmiastowa konserwacja. Fot. M. Targosz
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Na koloniach i w MOK-u
W trakcie letniej kaniku³y wiele in-
stytucji w³¹czy³o siê aktywnie w orga-
nizacjê czasu wolnego dzieci i m³odzie-
¿y. Obok Urzêdu Miejskiego by³ to
tak¿e Miejski O�rodek Kultury, sto-
warzyszenia i organizacje katolickie
oraz szko³y i kluby sportowe. - Ponie-
wa¿ UM nie mo¿e prowadziæ dzia³al-
no�ci gospodarczej, wyjazdy dzieci or-
ganizowali�my za po�rednictwem
MOK-u. £¹cznie dofinansowali�my
wypoczynek 204 dzieci - mówi³ wice-
burmistrz Krzysztof Bigaj. M³odzie¿
bra³a udzia³ w czterech turnusach ko-
lonijnych w Bia³ym Dunajcu i w Sia-
no¿êtach nad morzem. W³adze gminy
dofinansowa³y pobyt wakacyjny dzie-
ci kwot¹ blisko 30 tys. z³. Natomiast
ci, którzy korzystali z wypoczynku w
mie�cie, w ramach zajêæ organizowa-
nych przez MOK, wyje¿d¿ali na wy-
cieczki nieco bli¿ej - do Borku, Okulic,
Krynicy, Ciê¿kowic, Jamnej, Por¹bki
Uszewskiej i na Bocheniec.
Sprawozdanie niezupe³nie zadowoli³o
radnego Krzysztofa Dudziñskiego: -
Faktycznie gmina przygotowa³a sze-
rok¹ gamê zajêæ rekreacyjnych dla
dzieci i wiele osób z tego skorzysta³o.
W mediach s³yszymy, ¿e oko³o 46 pro-
cent polskich rodzin nie wys³a³o w tym
roku dzieci na wakacje. Czy zatem by³y
prowadzone obliczenia statystyczne,
jak ta sytuacja przedstawia³a siê w
naszej gminie?
Wiceburmistrz Bigaj szybko jednak
pospieszy³ z wyja�nieniem: - Z wszyst-
kich form wypoczynku skorzysta³o w
sumie 2500 dzieci. W szko³ach pod-

stawowych i gimnazjach gminnych
uczy siê 4800 osób. Jak nietrudno po-
liczyæ, ponad 50 procent dzieci wziê³o
udzia³ w koloniach, wycieczkach czy
zajêciach w MOK-u.
- Z satysfakcj¹ potwierdzam, ¿e bar-
dzo wiele dzieci uczestniczy³a w wa-
kacyjnych zajêciach - doda³ Józef Ku-
bas. - ¯eby nie byæ go³os³ownym,
powiem, ¿e sam wielokrotnie bywa³em
na basenie i obserwowa³em zawody
sportowe. Dzieci do pó�nego wieczora
gra³y na boiskach do pi³ki pla¿owej. Z
³ezk¹ w oku wspominam czasy, kiedy
jako m³ody belfer uczestniczy³em w or-
ganizowaniu podobnego wypoczynku.
Wtedy jednak kontakt nauczyciela z
uczniem by³ o wiele lepszy...

Mniej d³ugów
Podczas sesji burmistrz Brzeska, Jan
Musia³, szczegó³owo przedstawi³ spra-
wozdanie z realizacji bud¿etu gminy
w pierwszych sze�ciu miesi¹cach tego
roku. - Nie wszystkie pozycje bud¿etu
zrealizowano w takim stopniu, jak za-
³o¿ono wcze�niej, a zwi¹zane to by³o
czêsto z problemami technicznymi,

wynik³ymi w trakcie realizacji inwe-
stycji. Zdarza³y siê tak¿e uniewa¿nie-
nia przetargów. To tak¿e opó�nia³o
proces realizacji inwestycji - twierdzi³
burmistrz. Mimo to, do sposobu reali-
zacji wcze�niejszych za³o¿eñ radni nie
mieli zastrze¿eñ, wiêc sprawozdanie
przyjêto. Bardzo pozytywn¹ infor-
macj¹ jest to, ¿e spada zad³u¿enie
gminy. Na koniec sierpnia deficyt bu-
d¿etu wynosi³ ok. 4 mln. z³.

Wiêcej prac interwencyjnych?
Niespodziewanie temat zatrudniania
pracowników do prac interwencyjnych
sta³ siê wa¿nym punktem posiedzenia.
Szefowa Komisji Zdrowia, Pomocy Spo-
³ecznej i Rodziny, Anna K¹dzio³ka-
Kukurowska, wnioskowa³a o uwzglêd-
nienie w przysz³orocznym bud¿ecie
�rodków na zatrudnienie nawet czter-
dziestu osób w ramach takich prac. Za-
niepokoi³o to z kolei radnego Stanis³a-
wa Turleja. - Czy komisja dokona³a
jakiego� porównania, czym siê kiero-
wa³a przy podejmowaniu tak ambit-
nego planu na przysz³y rok? - pyta³.
Radna uzasadni³a swoje stanowisko: -
W tym roku tych pracowników by³o
bardzo ma³o, bo oko³o dziesiêæ osób.
Komisja uwa¿a, ¿e zatrudnienie czter-
dziestu osób jest proporcjonalne do ilo-
�ci prac niezbêdnych do wykonania na
terenie gminy. Powiatowy Urz¹d Pra-
cy dop³aca do tych, którzy wykonuj¹ te
prace. W wielu powiatach i gminach
do prac interwencyjnych zatrudnia siê
coraz wiêcej osób. Dlatego czterdzie�ci
osób to niezbyt wiele, a bezrobocie jest
coraz wiêksze - przekonywa³a...
Na wrze�niowej sesji Rady Miejskiej
sekretarz gminy, Bogus³aw Babicz,
przedstawi³ tak¿e informacjê na te-
mat realizacji Strategii Polityki Pro-
rodzinnej i Spo³ecznej. Poniewa¿
problem jest bardzo z³o¿ony, zapre-
zentowano szerokie spektrum dzia-
³añ gminy w kilkunastu obszarach,
m.in.: sytuacji demograficznej i struk-
tur rodzin, ich kondycji finansowej, sy-
tuacji mieszkaniowej, edukacji i wy-
chowania m³odego pokolenia, stanie
zdrowia, ochronie �rodowiska, wypo-
czynku.

a pierwszej po wakacjach sesji Rady Miejskiej brzescy rajcy zapoznali siê
ze sprawozdaniami burmistrza na temat organizacji letniego wypoczynku
dla dzieci, realizacji Strategii Polityki Prorodzinnej i Spo³ecznej Gminy
Brzesko, a tak¿e z realizacji bud¿etu za pierwsze pó³rocze bie¿¹cego roku.

N

Z wakacyjnych form wypoczynku skorzysta³o 2500 brzeskich dzieci.

Podsumowanie lata

ODPOWIED� RADNEMU
Radny Zbigniew Mastalerz podczas pa�dziernikowej sesji Rady Miejskiej
wyrazi³ zdziwienie, ¿e w poprzednim wydaniu BIM-u nie znalaz³a siê
relacja z obrad wrze�niowej sesji. Niniejszym informujê, ¿e zabrak³o jej
ze wzglêdu na wcze�niej ustalony z drukarni¹ cykl zamykania kolejnych
numerów naszego miesiêcznika. Zapewniam jednocze�nie, ¿e istotne pro-
blemy poruszane na sesjach RM, choæ niekiedy z pewnym opó�nieniem,
znajd¹ nale¿ne odzwierciedlenie na ³amach w BIM-u.

Marek Latasiewicz
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SESJA RADY - PA�DZIERNIK

Wstêpn¹ propozycjê kandydatów na
³awników przedstawi³ zespó³ opiniuj¹-
cy, którego celem by³o u³atwienie rad-
nym dokonania w³a�ciwego wyboru. Tak
wiêc w tajnym g³osowaniu ustalono
sk³ad ³awników do S¹du Rejonowego
w Brzesku (15 osób), S¹du Pracy w
Bochni (17 osób), S¹du Okrêgowego w
Tarnowie (8 osób) oraz S¹du Okrêgo-
wego w Tarnowie do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeñ spo³ecznych (4 osoby).
Mi³ym akcentem by³o wyró¿nienie
dwojga brzeskich so³tysów w konkur-
sie na �Najlepszego so³tysa wojewódz-
twa ma³opolskiego AD 2002�. Gra¿y-
na Mleczko - so³tys Okocimia w
rankingu wojewódzkim uplasowa³a siê
na czwartym miejscu, natomiast
Kazimierz Legutko - by³y so³tys Wo-
kowic otrzyma³ wyró¿nienie. Gratula-
cje z³o¿yli laureatom burmistrzowie
oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

Bezpieczniej
Rajcy wys³uchali ponadto informacji
komendanta powiatowego policji, An-
drzeja Ma³ka, na temat stanu bez-
pieczeñstwa publicznego w gminie
Brzesko. Okazuje siê, i¿ skuteczno�æ
brzeskich stró¿ów prawa jest coraz lep-
sza, o czym �wiadcz¹ zaprezentowane
statystyki. W ci¹gu trzech kwarta³ów
tego roku odnotowano blisko 1800 prze-
stêpstw. Mo¿e to i du¿o, ale w przeci-
wieñstwie do innych regionów woje-
wództwa, ich wykrywalno�æ jest
imponuj¹ca. Wynosi ona w Brzesku
82,3 % podczas, gdy �rednia wojewódz-
ka siêga zaledwie 48 %. Nie oznacza
to jednak, ¿e policji nie brakuje eta-
tów. Wielkim wsparciem, przy brakach
kadrowych, jest funkcjonuj¹cy w mie-
�cie monitoring telewizyjny, dziêki któ-
remu patrole s¹ teraz kierowane w inne
rejony miasta, usytuowane z dala od
centrum. Ulice objête monitoringiem s¹
na bie¿¹co kontrolowane przez oficera
dy¿urnego KPP, a w razie zaistnienia
zdarzenia, b³yskawicznie docieraj¹ tam
policyjne patrole.

Ile kosztuje p³ywalnia?
Podczas sesji 29 pa�dziernika radni
zaakceptowali, kolejn¹ w tym roku,
zmianê uchwa³y bud¿etowej. Najwiêk-
sze zastrze¿enia budzi³a propozycja
udzielenia dotacji dla Krytej P³ywalni
w wysoko�ci 270 tys. z³. - Kwotê tê
wyliczyli�my, zak³adaj¹c �czarny sce-
nariusz�, po do�wiadczeniach z miesi¹-
ca wrze�nia - mówi³ dyrektor basenu,
Jan Waresiak. - By³em przera¿ony,
kiedy w tym miesi¹cu liczba osób ko-
rzystaj¹cych z p³ywalni by³a znikoma.

£awnicy ³aw¹...

a�dziernikowa sesja Rady Miejskiej w Brzesku przebiega³a g³ównie pod has³em
wyboru ³awników. G³osowania nad kandydatami wzbudzi³y wiele emocji,
bo kandydatów by³o prawie czterokrotnie wiêcej, ni¿ miejsc do obsadzenia.

P

Okaza³o siê jednak, i¿ w tym okresie
sytuacja taka jest normalna, co potwier-
dzi³o siê w rozmowach z dyrektorami
podobnych placówek. Nie ma jednak
w¹tpliwo�ci, ¿e do ka¿dej osoby trzeba
dop³acaæ i wszystkie gminy posiadaj¹-
ce tego typu obiekty tak robi¹. Do dnia
dzisiejszego z brzeskiej p³ywalni sko-
rzysta³o ok. 80 tys. osób i przewidujê,
¿e do koñca roku liczba ta siêgnie 120
tys. - wylicza³ Waresiak. Nie oznacza
to, i¿ zak³ad nie robi nic, by zniwelo-
waæ straty: - Zawarli�my porozumie-
nie ze Starostwem Powiatowym, w ra-
mach którego sfinansowane zostan¹
lekcje p³ywania dla pierwszych klas
szkó³ ponadgimnazjalnych. Jest to
pierwsza formalna umowa - twierdzi
dyrektor. - Szukamy równie¿ partne-
rów w�ród innych gmin. Ponadto wy-
najêli�my wszystkie pomieszczenia
jakimi dysponowali�my. Z czynszów od
pocz¹tku roku uzyskali�my 48 tys. z³.

5 z³ za akcjê
Pieniêdzy szukaj¹ te¿ w³odarze gminy.
Decyzj¹ radnych postanowiono odzy-
skaæ fundusze zamro¿one w akcjach
Telefonów Brzeskich SA. Wyra¿ono zgo-
dê na ich sprzeda¿ za cenê nominaln¹
5 z³ za jedn¹ akcjê. 193858 papierów
ró¿nych serii emisyjnych wartych jest
w sumie blisko milion z³otych. Wraz
ze sprzeda¿¹ akcji gmina Brzesko zrze-
ka siê prawa pierwokupu pozosta³ych
akcji, bêd¹cych w³asno�ci¹ innych ak-
cjonariuszy spó³ki. Telefony Brzeskie
SA z siedzib¹ w Mielcu deklaruj¹ wy-
kup akcji w czterech partiach, zgodnie
z uchwa³¹ podjêt¹ przez spó³kê, mó-
wi¹c¹ o nabywaniu akcji od mniejszo-
�ciowych akcjonariuszy w³a�nie po ce-
nie 5 z³.

Pikieta
Posiedzenie zakoñczy³o siê niecodzien-
nym incydentem. Niedopuszczony do
g³osu uczestnik sesji, Bogdan Zachara
z Mokrzysk postanowi³ nie opuszczaæ
sali. Uzna³, ¿e zosta³ zignorowany
przez przewodnicz¹cego RM, Lecha Pi-
ku³ê, który - jak twierdzi³ - zamkn¹³
sesjê pomin¹wszy punkt, dotycz¹cy
zapytañ i wolnych wniosków. Wtedy

w³a�nie Zachara zamierza³ zabraæ g³os
w sprawie wspó³pracy miasta ze sto-
warzyszeniami. Sam bowiem jest pre-
zesem Stowarzyszenia Spo³eczno-Kul-
turalnego Wsi Mokrzyska.
Mediacji ze zdeterminowanym mê¿czy-
zn¹ podj¹³ siê bezskutecznie burmistrz
Jan Musia³. W koñcu, ok. 20-tej, oku-
puj¹cego urz¹d Zacharê wyprowadzili
na zewn¹trz budynku wezwani na po-
moc funkcjonariusze policji. Przed gma-
chem pikietowa³ do pó³nocy i dopiero
wówczas, po rozmowach z policjanta-
mi, opu�ci³ plac przed urzêdem. Naza-
jutrz jednak, ju¿ przed godzin¹ 7 pra-
cownicy Urzêdu Miejskiego spotkali
Zacharê ponownie pod drzwiami budyn-
ku. - Wspólnie z burmistrzem ods³u-
cha³em kasetê z nagraniem obrad i
okaza³o siê, i¿ moje pretensje s¹ uza-
sadnione. Kto chcia³ zabraæ g³os na
sesji, mia³ na to dos³ownie siedem se-
kund - tyle czasu zajê³o przewodnicz¹-
cemu zamkniêcie obrad - twierdzi³ Za-
chara, który kilka godzin pó�niej
pojawi³ siê ponownie w Urzêdzie. Wy-
posa¿ony w ciep³¹ odzie¿ i �piwór ulo-
kowa³ siê pod drzwiami zamkniêtej sali
obrad. Nie ukrywa³, ¿e zamierza w
budynku spêdziæ noc. Rozpoczê³y siê
kolejne mediacje. Od swego zamiaru
odst¹pi³ dopiero po rozmowie z prze-
wodnicz¹cym Lechem Piku³¹ i otrzy-
maniu pisemnego zapewnienia, ¿e bê-
dzie móg³ w pierwszej kolejno�ci zabraæ
g³os na nastêpnej sesji. Zosta³ ponad-
to zaproszony na obrady wszystkich
merytorycznych komisji RM.
- Przeprosi³em pana Zacharê za ca³e
nieporozumienie, gdy¿ nie by³o moim
zamiarem lekcewa¿enie kogokolwiek
z uczestników sesji. Nie jest natomiast
prawd¹, ¿e punktu dotycz¹cego zapy-
tañ i wolnych wniosków w ogóle nie
by³o. Byæ mo¿e da³em zbyt ma³o cza-
su na zg³oszenie wypowiedzi. Z kolei
udzielenie g³osu po formalnym za-
mkniêciu obrad jest niemo¿liwe. Zgod-
nie z regulaminem, musia³bym otwo-
rzyæ nowe posiedzenie - wyja�ni³
przewodnicz¹cy.

IRENEUSZ WÊGLOWSKI
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-  Gmina Brzesko wykonuje wszel-
kie prace zwi¹zane z przygotowa-
niem gruntów pod maj¹c¹ niebawem
powstaæ autostradê A 4 i moderniza-
cjê drogi krajowej nr 4. Dotyczy to
podobno tak¿e terenów spoza obsza-
ru gminy. Dlaczego to w³a�nie na
naszej gminie ci¹¿y ten kosztowny i
pracoch³onny obowi¹zek?
- Gmina Brzesko wykonuje czê�æ prac
zwi¹zanych z przygotowaniem gruntów
pod autostradê A-4. Prace te obejmuj¹
wy³¹cznie tereny nale¿¹ce do naszej
gminy. W referacie geodezji, którym kie-
rujê, toczy siê aktualnie postêpowanie
w sprawie podzia³u nieruchomo�ci ob-
jêtych decyzj¹ o ustaleniu lokalizacji
autostrady wydanej przez Urz¹d Wo-
jewódzki w Tarnowie. Odno�nie za� mo-
dernizacji drogi krajowej nr 4, wyja-
�niam, ¿e równie¿ w tej sprawie
wydajemy decyzje zatwierdzaj¹ce pro-
jekty podzia³u dzia³ek dokonanych na
podstawie wcze�niej wydanej decyzji,
ustalaj¹cej warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu inwestycji, pn.
�Wzmocnienie do obci¹¿enia 115 kN/
o� drogi krajowej nr 4 Kraków - Tar-
nów�. W ramach planowanej autostra-
dy i modernizacji drogi nr 4 gmina
Brzesko, tak, jak i inne gminy po³o¿o-
ne na trasie, spe³niaj¹ swój ustawowy
obowi¹zek, który wynika z przepisów
prawnych dla tego typu obiektów. Istot-
nie, prowadzenie kilkuset postêpowañ
o podzia³ nieruchomo�ci, którego efek-
tem s¹ decyzje zatwierdzaj¹ce podzia-
³y, jest prac¹ niezwykle trudn¹, absor-
buj¹c¹ znaczn¹ czê�æ pracowników.
- Projekt autostrady zak³ada u¿yt-
kowanie pasa drogowego g³ównie

z dala od zabudowañ. Czy s¹ jed-
nak takie miejsca w gminie, gdzie
konieczne oka¿e siê wyburzenie bu-
dynków b¹d� przesiedlenie miesz-
kañców przed rozpoczêciem reali-
zacji inwestycji?
- Tereny pod lokalizacjê autostrady by³y
przewidywane w planach zagospodaro-
wania przestrzennego od szeregu lat i
dlatego w³a�ciciele tych gruntów otrzy-
mywali odmowê na budowê domów, je-
¿eli z takim wnioskiem siê zwracali.
Ale mimo obowi¹zywania ustalonych
zasad, zdarzaj¹ siê takie miejsca na
projektowanej trasie, gdzie wystêpuje
zabudowa. Inwestor autostrady, jakim
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, oddzia³ w Krakowie,
bêdzie zmuszony wykupiæ oprócz grun-
tów równie¿ zabudowania.
- Jak przebiegaj¹ rozmowy w ra-
mach prowadzonych postêpowañ w
sprawie podzia³u gruntów?
- Przy prowadzeniu tego typu postêpo-
wañ mamy spore do�wiadczenie. Ponadto
chcê podkre�liæ, ¿e zanim inwestor auto-
strady z³o¿y³ wniosek do burmistrza
Brzeska o wszczêcie postêpowania w
sprawie podzia³u nieruchomo�ci, by³o
wcze�niej prowadzone postêpowanie lo-
kalizacyjne, zakoñczone prawomocn¹
decyzj¹ o ustaleniu lokalizacji autostra-
dy A-4. Okres, od wydania pierwszej de-
cyzji przez Urz¹d Wojewódzki w Tarno-
wie w 1998 r. do prawomocnej decyzji
Ministra Infrastruktury z 2002 r., by³
czasem, w którym rozpatrywano wnio-
ski osób i instytucji niezadowolonych i
nie godz¹cych siê z planowan¹ w danym
miejscu lokalizacj¹. Kilkadziesi¹t odwo-
³añ od naszych decyzji zosta³o z³o¿onych
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³aw-
czego w Tarnowie.
- Kiedy rozpocznie siê wykup grun-
tów, a kiedy w³a�ciwe rozpoczêcie
budowy autostrady, na któr¹ tak
bardzo oczekuj¹ kierowcy?
- Informacja podana w Internecie przez
GDDKiA mówi o roku 2005, jako termi-
nie rozpoczêcia budowy kolejnego odcin-
ka autostrady A-4 z Krakowa do Tar-
nowa. Z tej daty mo¿na wnioskowaæ, ¿e
wkrótce po zakoñczeniu podzia³u grun-

Bli¿ej do autostrady

tów nast¹pi wykup nieruchomo�ci, któ-
ry winien siê szybko zakoñczyæ. Przed
rozpoczêciem budowy, jak mi wiadomo,
maj¹ byæ przeprowadzone w niektórych
miejscach badania archeologiczne. Skoro
koñczy siê 2003 r., a pozwolenie na bu-
dowê otrzymuje siê wtedy, kiedy uregu-
lowana jest w³asno�æ na rzecz inwesto-
ra, to prace przygotowawcze musz¹ byæ
szybko zakoñczone. Takie s¹ za³o¿enia,
choæ ¿ycie mo¿e je skorygowaæ.
- Wiele te¿ mówi siê o modernizacji
drogi krajowej nr 4. Pierwsze pra-
ce pomiêdzy Wieliczk¹ a Targowi-
skiem ju¿ siê rozpoczê³y. Dla Brze-
ska to jednak odleg³a przysz³o�æ, ale
na czym w³a�ciwie ma ta moderni-
zacja polegaæ? Czy poprawi siê bez-
pieczeñstwo w tak newralgicznych
punktach, jak Jasieñ i Jadowniki?
- Odleg³a przysz³o�æ jest pojêciem
wzglêdnym. Ca³e zadanie zwi¹zane z
modernizacj¹ drogi nr 4 na odcinku Kra-
ków - Tarnów ma byæ zrealizowane w
latach 2003-2005. Inwestycja ta zosta-
³a podzielona na dwa etapy: pierwszy
od Krakowa do Targowiska i drugi od
Targowiska do Tarnowa. Zakres inwe-
stycji okre�laj¹ zapisy decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania te-
renu. To przede wszystkim wzmocnienie
nawierzchni drogi, które bêdzie mieæ
wp³yw na poprawê bezpieczeñstwa ru-
chu drogowego, o którym pan wspomi-
na. Poprawa ruchu realizowana jest na
ca³ej trasie poprzez zmianê parametrów
skrzy¿owañ, przebudowê kilkudziesiê-
ciu obiektów mostowych, budowê ekra-
nów akustycznych, wymianê okien w bu-
dynkach mieszkalnych wzd³u¿ ca³ej
trasy, wymianê konstrukcji poboczy bi-
tumicznych. Nie trzeba przekonywaæ, ¿e
zrealizowanie tych dwóch inwestycji po-
prawi nie tylko komfort jazdy, ale tak-
¿e bezpieczeñstwo ruchu drogowego.
Przerzucenie ruchu tranzytowego na
autostradê odci¹¿y znacznie drogê kra-
jow¹ nr 4 i przez to poruszanie siê ni¹
bêdzie o wiele sprawniejsze.

 strategicznych planach i inwestycjach dotycz¹cych rozwoju sieci drogowej
w regionie brzeskim, z Józefem Makuchem - naczelnikiem Wydzia³u Geodezji,
Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa UM oraz kierownikiem Referatu
Geodezji i Gospodarowania Mieniem - rozmawia Ireneusz Wêglowski.

O

JÓZEF MAKUCH - lat 54, absolwent
Akademii Rolniczej w Krakowie. Uro-
dzony w ̄ arowie w województwie dol-
no�l¹skim, po ukoñczeniu studiów prze-
niós³ siê do Jadownik, rodzinnej
miejscowo�ci ¿ony, El¿biety, równie¿ z
wykszta³cenia mgr in¿. geodezji. Ma
czworo dzieci - dwoje starszych stu-
diuje (PAT, UJ), dwoje uczy siê w szko-
le podstawowej. W Urzêdzie Miejskim
w Brzesku pracuje od 1990 roku.
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KONFLIKT

Gro¿¹ blokad¹
Brzeszczanin uwa¿a, i¿ administrator ob-
wodnicy miasta drwi sobie z ludzi zamiesz-
kuj¹cych posesje znajduj¹ce siê najbli¿ej,
oddanego do u¿ytku w 2001 r., odcinka jezd-
ni. Wskazuje wiele uchybieñ w prowadze-
niu badañ uci¹¿liwo�ci obwodnicy dla �ro-
dowiska. Zawartka, od momentu otwarcia
drogi, zmaga siê z ha³asem i smrodem.
Nie tylko on, problem dotyczy siedemna-
stu rodzin zamieszkuj¹cych na terenie osie-
dla Zielonka. Je�li GDDKiA nie zadba o
wype³nianie norm ekologicznych, mieszkañ-
cy gro¿¹ za³o¿eniem komitetu protestacyj-
nego i zorganizowaniem pikiety, a nawet
blokady obwodnicy.
Antoni Zawartka, mimo podesz³ego wie-
ku, najaktywniej walczy z instytucjami o
przywrócenie �spokoju� na osiedlu. Trud-
no mu wyliczyæ, ile pism wys³a³, do kogo
dotychczas zwraca³ siê o pomoc. Proble-
my zwi¹zane z brzesk¹ obwodnic¹ s¹ ju¿
znane, m.in. w Ministerstwie Sprawiedli-
wo�ci, Ministerstwie Infrastruktury, Mi-
nisterstwie Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji. Na pocz¹tku 2002 r.
sfrustrowany mieszkaniec zwróci³ siê tak-
¿e o pomoc do wojewody ma³opolskiego,
Jerzego Adamika. - Zale¿y mi na tym, aby
w³adze wojewódzkie skontrolowa³y tê in-
westycjê. Chcia³bym równie¿ powtórzenia
pomiarów ha³asu przez instytucje nieza-
le¿ne - postuluje Antoni Zawartka. - Nie
mogê w ¿aden sposób doj�æ do porozumie-
nia z krakowskim oddzia³em Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prze-
kazuje siê nam pó³prawdy, a w efekcie igno-
rowane s¹ normy wspó³¿ycia spo³ecznego.
Muszê zatem szukaæ pomocy gdzie indziej
- dodaje.

Prokuratura ju¿ wie...
We wrze�niu o istniej¹cym problemie
wiedzia³a ju¿ Prokuratura Rejonowa w
Brzesku. W zawiadomieniu o pope³nie-
niu przestêpstwa Zawartka napisa³ m.in.:
�GDDKiA w Krakowie, pomimo urzêdo-
wego stwierdzenia przekroczenia norm
ekologicznych, bezprawnie i karygodnie od
2001 r. eksploatuje obwodnicê, lekcewa-
¿¹c protesty mieszkañców oraz w³adz te-
renowych (starosty i burmistrza), nie czy-

Obwodnica
mniejszego z³a

ni¹c nic celem wyeliminowania zagro¿eñ.
(...) Aroganckie i uporczywe odrzucanie pro-
testów mieszkañców, postulatów w³adz
terenowych, apeli prasowych oraz nie pod-
jêcie ¿adnych prac poprawiaj¹cych ten
stan, czy chocia¿by czê�ciowo eliminuj¹-
cych zagro¿enia, jest faktem bezprzyk³ad-
nego deptania zasad Konstytucji i obo-
wi¹zuj¹cego w tym zakresie prawa�.
O uk³adanie siê z GDDKiA pos¹dzony
zosta³ tak¿e Wojewódzki Inspektorat
Ochrony �rodowiska w Krakowie: �WIO�,
którego podstawowym celem jest ochro-
na ludno�ci przed wszelkiego rodzaju za-
gro¿eniami ekologicznymi, zamiast zgod-
nie z zasadami i prawem kategorycznie
sprzeciwiæ siê wadliwej eksploatacji ob-
wodnicy, wspólnie i w porozumieniu z
GDDKiA zaakceptowa³ jej u¿ytkowanie,
które zagra¿a zdrowiu i ¿yciu mieszkañ-
ców osiedla Zielonka. (...) �

Nielegalne mniejsze z³o
Tymczasem Wojewódzki Inspektorat
Ochrony �rodowiska wcale nie kryje man-
kamentów obwodnicy. Od momentu jej
powstania naciska³ GDDKiA do zlikwi-
dowania dyskomfortu akustycznego tra-
sy nr 4 przebiegaj¹cej przez Brzesko. -
Ju¿ dwukrotnie wyra¿ali�my sprzeciw w
zwi¹zku z dopuszczeniem obwodnicy do
ruchu. W my�l art. 56 Prawa Budowla-
nego, decyzj¹ administracyjn¹ nie wyra-
zili�my zgody na u¿ytkowanie jezdni -
mówi Tadeusz Michalik z tarnowskie-
go oddzia³u WIO�. - Pomiary ha³asu pro-

wadzone przez inwestora wykaza³y prze-
kroczenie dopuszczalnych norm. General-
na Dyrekcja odwo³a³a siê od naszej nega-
tywnej decyzji, jednak G³ówny Inspektor
Ochrony �rodowiska utrzyma³ j¹ w mocy,
ale ta z kolei zosta³a zaskar¿ona do NSA
- dodaje Michalik, który przyznaje, ¿e obej-
�cie drogowe Brzeska nie zosta³o dotych-
czas formalnie dopuszczone do u¿ytku, czy-
li jest eksploatowane� nielegalnie.
Michalik uwa¿a, ¿e wybrano jednak mniej-
sze z³o. Droga jest teraz uci¹¿liwa dla
znacznie mniejszej liczby mieszkañców,
ni¿ wtedy, gdy krajowa �czwórka� wiod³a
przez centrum miasta.
Mimo to z zarzutami Zawartki nie zga-
dza siê Magdalena Chacaga z GDDKiA
oddzia³ w Krakowie: - Odbiór techniczny
obwodnicy Brzeska zosta³ dokonany w
momencie jej otwarcia, czyli w grudniu
2001 roku. Dociera³y jednak do nas pro-
testy mieszkañców skar¿¹cych siê na
ha³as. Wówczas zapad³a decyzja o wymia-
nie okien w kilku budynkach oraz dobu-
dowaniu ekranów akustycznych, co te¿
zosta³o wykonane.
Spór toczy siê ju¿ dwa lata i nic nie wska-
zuje na to, aby mia³ siê zakoñczyæ w naj-
bli¿szym czasie. Na wniosek Antoniego
Zawartki brzeska Prokuratura Rejonowa
wszczê³a postêpowanie wyja�niaj¹ce.
Okazuje siê, ¿e tak bardzo potrzebna ob-
wodnica miasta nie uszczê�liwi³a wszyst-
kich mieszkañców. Ale czy nie ma dobre-
go rozwi¹zania dla wszystkich?
                 IRENEUSZ WÊGLOWSKI

Do brzeskiej prokuratury wp³ynê³o
doniesienie o pope³nieniu przestêpstwa
przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg
Krajowych i Autostrad oraz Wojewódzki
Inspektorat Ochrony �rodowiska w
Krakowie. Zawiadomienie z³o¿y³ Antoni
Zawartka, mieszkaniec ul. Piastowskiej
w Brzesku, dla którego s¹siedztwo
obwodnicy sta³o siê nie do zniesienia.

Dla Antoniego Zawartki s¹siedztwo obwodnicy sta³o siê nie do zniesienia. Fot. I. Wêglowski
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Zarz¹d Województwa, jako swój g³ówny cel,
wytyczy³ sobie rozbudowê dróg. - Niektóre
regiony wyprzedzi³y budow¹ w³asnej in-
frastruktury typu: hotele, restauracje, wy-
ci¹gi narciarskie, infrastrukturê drogow¹,
co jest czynnikiem nienaturalnym - mówi³
wojewoda.(na zdjê-
ciu) - Najwa¿niejsze
w chwili obecnej jest
przyst¹pienie do re-
alizacji autostrady
na odcinku Kraków
- Tarnów. Pierw-
szym etapem dzia-
³añ ma byæ wykup
gruntów i prace ar-
cheologiczne, których
koszt jest olbrzymi.
Kontynuacjê inwe-
stycji uzale¿niamy
od uzyskania �rod-
ków unijnych, tak,
jak to jest obecnie
podczas dzia³añ
zmierzaj¹cych do
poszerzenia trasy
E-40.
Ostatnim punktem
wizyty wojewody w
Brzesku by³o spo-
tkanie z przedsta-
wicielami lokalnego biznesu, zorganizo-
wane przez tutejsze ko³o Sojuszu Lewicy
Demokratycznej i senatora Mieczys³a-
wa Miet³ê. Widmo bezrobocia i, delikat-
nie ujmuj¹c, nie najlepsze kontakty z Ge-
neraln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i
Autostrad, zdominowa³y dyskusjê.
- Trzeba przyznaæ, i¿ bezrobocie w woje-
wództwie ma³opolskim, utrzymuj¹ce siê
na poziomie 13,5 proc,. nale¿y do najni¿-
szych w kraju. Nie oznacza to jednak, ¿e
nie musimy tworzyæ mo¿liwo�ci inwesto-
wania i pozyskiwaæ nowych inwestorów.
Staramy siê to robiæ. Z kolei w�ród pozo-
staj¹cych bez pracy znaczn¹ grupê two-
rz¹ absolwenci szkó³ wy¿szych i to jest
prawdziwy problem - uwa¿a Adamik.
Brzescy przedsiêbiorcy ubolewali jednak
nad tym, i¿ tworzenie nowych miejsc pra-
cy jest znacznie ograniczane przez dzia-

³ania krakowskiego oddzia³u GDDKiA,
która uniemo¿liwia rozbudowê firm s¹-
siaduj¹cych z tras¹ E-40 oraz ogranicza
mo¿liwo�ci dojazdu. Narzekañ na kontak-
ty z t¹ instytucj¹ by³o jednak znacznie
wiêcej. To chyba dobrze, ¿e do Brzeska

przyjecha³ w³a�nie
wojewoda, a nie dy-
rektor GDDKiA, z
którym brzeszcza-
nie w ¿aden sposób
nie mog¹ siê poro-
zumieæ.
Na wa¿ny problem
zwróci³a uwagê
przewodnicz¹ca
osiedla Okocim-
skie, Jadwiga
Kramer: - Powiat
brzeski jest jed-
nym z nielicznych,
w którym nie ma
inspektoratu ZUS.
Jest to ewidentna
strata czasu i pie-
niêdzy mieszkañ-
ców. Kto� podobno
obliczy³, ¿e �podró-
¿e� brzeszczan do
ZUS-u kosztuj¹
rocznie milion z³o-

tych. Niegdy� bra³am udzia³ w rozmo-
wach na temat mo¿liwo�ci utworzenia
w Brzesku chocia¿by biura terenowego,
ale klimat tych rozmów nie by³ sprzyja-
j¹cy. Trzeba w koñcu co� zrobiæ i wyci¹-
gn¹æ rêkê do przedsiêbiorców.
Problem jest doskonale znany staro-
�cie. - Wystêpowa³em ju¿ z tak¹ ini-
cjatyw¹, ale wówczas ZUS t³umaczy³
siê brakiem �rodków i otwarciem no-
wego budynku oddzia³u w Bochni. Gdy-
by by³o wiêksze wsparcie polityków, to
mo¿e powsta³aby tutaj komórka za-
trudniaj¹ca 12-13 osób.
Swoj¹ pomoc natychmiast obieca³ wo-
jewoda: - Trzeba prowadziæ dalsze roz-
mowy. Mo¿e przy pomocy lokalowej bur-
mistrza b¹d� starosty uda siê w koñcu
uzyskaæ akceptacjê tego pomys³u przez
ZUS.                                             IW

Awaria g³ównej magistrali zaopatruj¹
cej Brzesko w wodê sparali¿owa³a ¿ycie
mieszkañców. Przez blisko dobê 18-ty-
siêczne miasto mog³o liczyæ tylko na do-
stawy wody z beczkowozów. To najpowa¿-
niejsza usterka sieci od kilku lat.
Do awarii dosz³o w nocy z 29 na 30 wrze-
�nia. Na d³ugo�ci dwóch metrów pêk³a
¿eliwna rura o przekroju 30 cm, przebie-
gaj¹ca przez teren oczyszczalni �cieków
przy ul. G³owackiego. W pobli¿u feralne-
go fragmentu wybudowano niegdy� so-

lidny fundament kolektora odprowadza-
j¹cego �cieki z oczyszczalni. Wraz z up³y-
wem czasu ruchy gruntu i nacisk betonu
spowodowa³ pêkniêcie ruroci¹gu.
Brzesko czerpie wodê z ujêcia w £uka-
nowicach pod Tarnowem. 30-kilometro-
wa magistrala w latach 90. na odcinku
do Jadownik zosta³a zast¹piona now¹.
Pozosta³y fragment, od Jadownik do
Brzeska, pozosta³ w nienaruszonym sta-
nie od lat 70., jednak nigdy nie narzeka-
no na jego awaryjno�æ.
Usuniêcie awarii na g³ównej magistrali
o du¿ej �rednicy nie jest spraw¹ ³atw¹,
tote¿ pracownicy Rejonowego Przedsiê-
biorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji po-
trzebowali a¿ dwudziestu godzin na upo-
ranie siê z usterk¹.
W przypadku podobnych sytuacji kryzy-
sowych doskona³ym rozwi¹zaniem by³o-
by ukoñczenie budowy magistrali alter-
natywnej Bochnia - Brzesko. Realizacja
tej koncepcji trwa ju¿ od dawna, jednak
wci¹¿ brakuje ostatniego, 7-kilometrowe-
go odcinka wiod¹cego od granic gminy
Rzezawa do Brzeska. W razie uszkodze-
nia magistrali z £ukanowic bardzo szyb-
ko mo¿na by wtedy przej�æ na zasilanie
rezerwowe z ujêcia na Rabie.        (iw)

Wizytacja wojewody

¯ycie
bez wody

6 pa�dziernika Wojewoda Ma³opolski, Jerzy Adamik, wizytowa³ powiat brzeski.
Spotka³ siê z burmistrzem, starost¹, a tak¿e go�ci³ w siedzibach komend
powiatowych policji i stra¿y. Ponadto wojewodê zaproszono do gminy
Szczurowa, gdzie zapozna³ siê z najpilniejszymi potrzebami tamtejszego
samorz¹du oraz udzieli³ swego poparcia dla przyspieszenia prac nad przebudow¹
drogi nr 768 z Brzeska do Koszyc.

Fot. I. Wêglowski
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Dzieci z najm³odszych klas Publicz-
nej Szko³y Podstawowej nr 2 w
Brzesku wziê³y udzia³ w konkursie
plastycznym zatytu³owanym �Bez-
pieczeñstwo dziecka na drodze�,
zorganizowanym przez stacjê paliw
�Statoil�. W akcjê, oprócz pomys³o-
dawców, w³¹czy³a siê dyrekcja pla-
cówki, nauczyciele oraz Komenda
Powiatowa Policji.

Temat okaza³ siê interesuj¹cy dla naj-
m³odszych wychowanków szko³y, a ko-
misja konkursowa mia³a nie lada k³o-
pot, aby wy³oniæ autora najlepszej pracy
plastycznej. Problem bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym, w oczach dziecka, sta³
siê prawdziw¹ skarbnic¹ pomys³ów.
W�ród kilkudziesiêciu rysunków, akwa-
rel, a nawet makiet pojawia³y siê naj-
rozmaitsze koncepcje, dotycz¹ce roz-
wi¹zañ komunikacyjnych.
Ostatecznie zdecydowano przyznaæ
pierwsze miejsce Kindze B³aszczyk
(na zdjêciu z kierownikiem brzeskiej
stacji paliw Statoil Robertem Sienia-
tyckim) z klasy integracyjnej I a. Na-
grod¹ g³ówn¹ w konkursie by³ rower
górski wraz z kaskiem, co wzbudzi³o
ogromny zachwyt na twarzy dziew-
czynki. Cieszy³y siê tak¿e inne  dzie-
ciaki, bior¹ce udzia³ w turnieju. Otrzy-
ma³y one od sponsora s³odycze,
komplety kart edukacyjnych oraz ele-
menty odblaskowe do przyczepienia

Pierwszy z autobusów nale¿¹cy do
brzeskiego MPK przeszed³ ju¿ pro-
ces odbudowy. Leciwy pojazd zyska³
nowoczesn¹ sylwetkê, ergonomiczne
wyposa¿enie wnêtrza i po raz pierw-
szy 29 wrze�nia wyjecha³ na trasê.
Przypomnijmy, i¿ Miejskie Przedsiêbior-
stwo Komunikacyjne w Brzesku otrzy-
ma³o na pocz¹tku tego roku 300 tys. z³ z
bud¿etu gminy na odnowê taboru samo-
chodowego. Powsta³ wówczas dylemat czy
zakupiæ jeden nowy autobus, czy mo¿e
zmodernizowaæ trzy stare. Ostatecznie
zdecydowano o poddaniu procesowi od-
budowy kilku najbardziej wys³u¿onych
autosanów. Pierwszy pojazd ju¿ obs³ugu-
je linie komunikacyjne i cieszy oko pa-
sa¿erów. Firma dokonuj¹ca przeróbki
autobusu traktuje dzie³o swych r¹k tak,
jakby oddawa³a do r¹k klienta nowy
pojazd. �wiadczy o tym udzielenie gwa-
rancji rocznej na podzespo³y, dwuletniej
na lakier oraz trzyletniej na perforacjê
nadwozia. Wszystkie elementy, które nie
zosta³y wymienione na nowe, przesz³y
natomiast generalny remont.
Istnieje zatem spora szansa, ¿e MPK
oszczêdzi nieco pieniêdzy wydawanych
dotychczas na eksploatacjê taboru. Spó³-
ka dysponuje obecnie szesnastoma au-
tobusami, z których wiêkszo�æ liczy so-
bie, niestety, po kilkana�cie lat.     (iw)

na ubraniu lub plecaku. Najm³odsi
wziêli tak¿e udzia³ w dyskusji z Ed-
mundem Pok³adowskim, policjan-
tem z Wydzia³u Ruchu Drogowego
KPP w Brzesku, który przybli¿y³ pod-
stawowe zasady zachowania siê w po-
bli¿u jezdni. Pytañ do funkcjonariu-
sza by³o sporo i chyba potwierdza to
fakt, jak bardzo takie spotkania s¹
potrzebne.
- Pragniemy, aby�cie wiedzieli, jak w
prawid³owy sposób uczestniczyæ w ru-
chu drogowym. Otrzymali�cie te¿ od-
blaski, które powinni�cie zawsze no-
siæ przy sobie, ¿eby byæ widocznym
na jezdni - mówi³ podczas wizyty u
�pierwszaków� kierownik Robert Sie-
niatecki.                                                (IW)

Edukacyjny
konkurs

Od 16 do 19 pa�dziernika Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 go�ci³ gru-
pê uczniów i nauczycieli z zaprzyja�-
nionej Szko³y Zawodowej Serwisu Re-
stauracyjnego i Turystyki we Lwowie.
Wspó³praca miêdzy placówkami sta³a siê
mo¿liwa dziêki inicjatywie pani Oksany
Nesymko, ucz¹cej jêzyka angielskiego w
brzeskiej �Zielonce�. Zim¹ zesz³ego roku
dyrektor poprosi³ j¹ o odnalezienie szko³y
chêtnej do zorganizowania wymiany m³o-
dzie¿owej. Dziêki temu, wiosn¹ 2003 r.
uczniowie wyjechali na 4 dni do Lwowa.
Pobyt Ukraiñców w Brzesku jest rewizyt¹.
Go�cie obserwowali zajêcia prowadzone
w szkolnej pracowni gastronomicznej,
zapoznali siê z prac¹ samorz¹du szkol-
nego. W towarzystwie uczniów zwiedzili
miasto oraz pa³ac Goetzów. Ostatnie dni
pobytu to wyjazd do kopalni soli w Boch-
ni i wycieczka do Krakowa.
Teraz zapewne przyjdzie kolej na odwie-
dzenie zaprzyja�nionego Lwowa przez
brzesk¹ m³odzie¿.                         (id)

Stare jak nowe

Wizyta m³odych
lwowian

Policyjnych rad s³uchano z wielkim zainteresowaniem. Fot. I. Wêglowski
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NIE UDA£O SIÊ rozstrzygn¹æ konkursu
na nazwê brzeskiej krytej p³ywalni. Ko-
misja konkursowa, po otwarciu nades³a-
nych propozycji, z ponad siedemdziesiê-
ciu, wybra³a dwie: �Delfin� i �Meduza�.
O ostatecznej nazwie maj¹ rozstrzygn¹æ
sami mieszkañcy naszego miasta, którzy
mog¹ wyra¿aæ swe opinie na �Forum�
brzeskiej witryny internetowej.
STAROSTWO POWIATOWE ma twardy
orzech do zgryzienia. Planowane inwe-
stycje o�wiatowe w £ysej Górze, Czcho-
wie, a tak¿e modernizacja Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku,
mia³y byæ sfinansowane dziêki sprzeda¿y
powiatowych obligacji o ³¹cznej warto-
�ci 2,4 mln. z³, bo na tyle obliczono kosz-
ty inwestycji. Szkopu³ w tym, ¿e nie zna-
laz³ siê nabywca powiatowych papierów.
PO KILKU LATACH budowy oddano do
u¿ytku Dom Ludowy w Porêbie Spytkow-
skiej. Znalaz³y tu miejsce dzia³aj¹cy pod
egid¹ MOK-u zespó³ folklorystyczny �Po-
rêbianie�, filia biblioteki publicznej, biu-
ro Rady So³eckiej, Ochotnicza Stra¿ Po-
¿arna oraz Stowarzyszenie Kulturalne
Porêbian. Podobne placówki funkcjonu-
j¹ w wiêkszo�ci so³ectw gminy Brzesko.
Najtrudniejsze warunki lokalowe ma ak-
tualnie dzia³aj¹cy w stolicy gminy Miejski
O�rodek Kultury�
W BRZESKU i okolicznych miejscowo-
�ciach przypomnieli�my sobie stare, nie-
koniecznie dobre czasy. Awaria wodo-
ci¹gu z £ukanowic do Brzeska
spowodowa³a, ¿e w wiêkszo�ci naszych
domów z kranów przez dwie doby nie
pop³ynê³a nawet kropla wody. Przed uru-
chomieniem nowej nitki wodoci¹gu, kil-
kudniowe przerwy w dostawach wody
by³y na porz¹dku dziennym. A¿eby do
takich sytuacji nie dochodzi³o, nasza
gmina wiele lat temu przyst¹pi³a do pro-
gramu budowy magistrali wodoci¹gowej,
która mia³a dostarczaæ wodê z Raby. Czy
nie pora o tym sobie przypomnieæ?
W JASTWI uruchomiono pierwszy w
powiecie Dom Wsparcia Dziennego. Urz¹-
dzono go w borykaj¹cej siê z brakiem
uczniów szkole podstawowej. Czynny bê-
dzie codziennie w godz. 14-18. W pla-
cówce tej po lekcjach pozostawaæ bêd¹
dzieci, które z ró¿nych przyczyn nie mog¹
prawid³owo funkcjonowaæ w rodzinie lub
maj¹  k³opoty z koncentracj¹, zaburzon¹
percepcjê s³uchowo-wzrokow¹ itp. Nie
jest tajemnic¹, ¿e zorganizowanie Domu
Dziennego Wsparcia, wspó³finansowa-
nego przez powiat, podyktowane by³o chê-
ci¹ ratowania szko³y, która w innym wy-
padku mog³a ulec likwidacji.

ZAPISKI  REPORTERA

We wrze�niu oddano do u¿ytku no-
woczesny Dom Dzia³kowca, usytu-
owany przy Pracowniczym Ogro-
dzie Dzia³kowym �Pod Dêbami� w
Brzesku. Pomys³ jego wzniesienia
zrodzi³ siê przed dwoma laty i dziê-
ki zaanga¿owaniu zarz¹du oraz sa-
mych dzia³kowiczów, inwestycjê
uda³o siê zrealizowaæ tak szybko.

Ogród �Pod Dêbami� powsta³ 22 lata temu
i zajmuje obecnie powierzchniê blisko 6,5
ha, na której znajduj¹ siê 142 dzia³ki re-
kreacyjne. Wiele w³o¿ono pracy, by POD
wygl¹da³ w³a�nie tak, jak dzisiaj. W wy-
posa¿aniu terenu w niezbêdn¹ infrastruk-
turê pomaga³y zak³ady pracy, wiele te¿
robiono w³asnymi si³ami. Najpierw po-
wsta³o ogrodzenie, potem przyszed³ czas
na budowê drogi dojazdowej i parkingu.
Przed dwoma laty zainicjowano nato-
miast akcjê budowy Domu Dzia³kowca.
Jak przyznaje prezes Ogrodu, Krystyna
Zachara, wiêkszo�æ �rodków na tê inwe-
stycjê wyasygnowano ze sk³adek cz³onków,
chocia¿ warto podkre�liæ wsparcie finan-
sowe ze strony Rady Krajowej PZD, Zwi¹z-
ku Okrêgowego PZD, Urzêdu Miejskiego

oraz firmy budowlanej p. Janusza Nale-
py.
Budynek zosta³ wykonany jeszcze w ze-
sz³ym roku, jednak do tej pory trwa³o jego
wyposa¿anie w niezbêdne media. - Teraz
brakuje nam tylko kanalizacji, ale na
razie wstrzymujemy siê z jej budow¹, gdy¿
prawdopodobnie niebawem rejon ulicy
Le�nej ma byæ objêty pracami kanaliza-
cyjnymi. Je�li powstanie sieæ miejska,
wtedy bêdziemy siê mogli do niej pod³¹-
czyæ - mówi prezes POD �Pod Dêbami�,
Krystyna Zachara.
Ostatnim etapem budowy domu by³o
wykonanie elewacji i chodnika z kostki
brukowej. Teraz obiekt mo¿e ju¿ s³u¿yæ
wszystkim dzia³kowiczom. - Jeste�my
otwarci tak¿e na potrzeby osiedla. Chêt-
nie udostêpnimy budynek mieszkañcom.
Jest to idealne miejsce, w którym mo¿e
siê integrowaæ lokalna spo³eczno�æ - do-
daje K. Zachara.                              (iw)
Sk³ad Zarz¹du POD �Pod Dêbami�: Kry-
styna Zachara - prezes, Piotr Kamysz -
zastêpca prezesa, Anna Kmiecik - skarb-
nik, Maria Starzyk - sekretarz, Adam
Kokoszka, Jan Szefer i Leszek Niem-
czak - cz³onkowie.

Poprawa komunikacji z rodzin¹ w Pol-
sce i coraz lepsze jedzenie, to najistot-
niejsze zmiany, jakie zasz³y w ¿yciu Prze-
mys³awa Zydronia, ¿o³nierza z Okocimia,
który od sierpnia uczestniczy w misji po-
kojowej w Iraku. Jak nas poinformowa³
ojciec Wit Zydroñ, syn zajmuje siê ju¿
od d³u¿szego czasu konwojowaniem
transportów pomiêdzy polskimi oboza-
mi, zapewnianiem bezpieczeñstwa swo-
im prze³o¿onym, a tak¿e, w wolnych chwi-

lach, dokonuje przegl¹dów samochodów
i drobnych napraw. Sporadycznie Prze-
mek uczestniczy natomiast w patrolach.
Od czasu przybycia polskiego kontyn-
gentu do Iraku, poprawiono system
³¹czno�ci ¿o³nierzy z krajem. Wiêkszy
nacisk po³o¿ono równie¿ na jedzenie.
Jest ono teraz podobno o wiele smacz-
niejsze.
Przebywaj¹cy z misj¹ pokojow¹ znaj¹
ju¿ przypuszczalny termin powrotu do
domu. Je�li nic siê nie zmieni, nasz
krajan opu�ci Irak na prze³omie stycz-
nia i lutego przysz³ego roku.        (iw)

Dom dla dzia³kowców

Na pó³metku
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W BRZESKU I OKOLICY

Rozpoczê³y siê pierwsze roboty reali-
zowane w ramach �Zintegrowanego
programu rozwoju gospodarczego po-
³udniowej czê�ci gminy Brzesko�. Zwy-
ciêzca gigantycznego, miêdzynarodowe-
go przetargu - konsorcjum Wolimex/
Insbud w pierwszej kolejno�ci przyst¹-
pi³o do budowy zjazdu z obwodnicy w
kierunku terenów komercyjnych na Po-
mianowskim Stoku. Gdy odwiedzali-
�my plac budowy pod koniec pa�dzier-
nika, by³ ju¿ wytyczony przebieg ulicy,
trwa³o zabezpieczanie istniej¹cych
urz¹dzeñ podziemnych oraz przygoto-
wywano grunt pod podbudowê jezdni.
Nie wiadomo jednak, ile prac uda siê
wykonaæ w tym roku. Wszystko zale-
¿eæ bêdzie od aury, która mo¿e sku-
tecznie przeszkodziæ budowlañcom w
realizacji planów.
Kolejnym etapem prac, realizowanym
niemal równocze�nie, jest kanalizowa-
nie Jasienia-Pomianowej.             (iw)

 - Na skwerku pojawi³y siê nowe urz¹-
dzenia zabawowe, wybudowano chod-
nik, a ju¿ niebawem ma siê pojawiæ
altanka i piaskownica - mówi so³tys
Bucza, Stanis³aw Milewski. Praca-
mi i poszukiwaniem sponsorów zajê-
li siê Józef Zachara, W³odzimierz
Smulski oraz Tadeusz Szczupa³ -
cz³onkowie Rady So³eckiej. Pierwsze
efekty prac ju¿ widaæ. Na placu ro-
sn¹ okaza³e tuje, hu�tawki �wiec¹ no-
wym blaskiem, jest czysto i przestron-
nie. Tylko na trawnik trzeba poczekaæ
do wiosny.
Rada So³ecka Bucza przeznaczy³a na
zagospodarowanie terenu zabawowe-
go 800 z³ z w³asnego bud¿etu. Resztê
uda³o siê zdobyæ dziêki pomocy spon-
sorów, m.in. Ignacego Lisa, w³a�ci-
ciela betoniarni w Mokrzyskach.

                                   iw

Prace ruszy³y

Niezwyk³e gody

- Prze¿yæ piêædziesi¹t lat w mi³o�ci to wiel-
kie szczê�cie i wielkie Bo¿e b³ogos³awieñ-
stwo - mówi³a Barbara Serwin, kierow-
nik brzeskiego Urzêdu Stanu Cywilnego,
do niezwyk³ych jubilatów zebranych w
ostatni¹ sobotê pa�dziernika w sali ob-
rad UM. Z³ote gody celebrowa³o 16 par
ma³¿eñskich z naszej gminy, a Pañstwo
Jadwiga i Stanis³aw Bielowie prze¿yli
razem jeszcze d³u¿ej - 62 lata!
Mi³¹ uroczysto�æ rozpocz¹³ - a jak¿e -
marsz weselny, potem by³y gratulacje
i ¿yczenia od w³adz miasta z burmi-
strzem Janem Musia³em na czele, wy-
stêp zespo³u �Krakowiacy Ziemi Brze-
skiej� oraz Wojciecha Sukiennika i
Daniela Szuby z brzeskiego Katolic-
kiego Gimnazjum. Nie zabrak³o te¿ to-

astów wznoszonych szampanem. Do
serdecznych gratulacji i ¿yczeñ do³¹cza
siê tak¿e redakcja BIM-u.
Z³ote gody �wiêtowali: Stanis³awa i
Józef Baniakowie, Helena i Tade-
usz Boruka³o, Anna i Stanis³aw Ce-
bulowie, Leopoldyna i Tadeusz
Czerneccy, Zofia i Mieczys³aw Da-
dejowie, Janina i Józef Dobrzañscy,
Bronis³awa i Franciszek Grzesiko-
wie, Maria i Kazimierz Grzesikowie,
Olga i Ludwik Jemio³owie, Janina
i Piotr Kaliccy, Anna i Franciszek
Machowscy, Helena i Feliks Plu-
skwa, Maria i Marian Przybys³aw-
scy, Alicja i Antoni Raczyñscy, Anna
i Aleksander Su³kowie, Helena i
Czes³aw Szubowie.         (m)

Rada So³ecka w Buczu postanowi³a przyst¹piæ do realizacji pomys³u moder-
nizacji placu zabaw usytuowanego w centrum wsi. Ma to o tyle wa¿ne znacze-
nie, ¿e plac ten jest jedynym miejscem, gdzie dzieci mog¹ spêdzaæ wolne
chwile, gdy¿ w Buczu nie ma przedszkola.

Nowy plac zabaw

Fot. I. Wêglowski

Fot. E. Zaczyñski
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urzêdu. Wreszcie nastêpuje akceptacja
wcze�niej przygotowanych pism urzêdo-
wych. Sekretarz Babicz, pe³ni¹cy zara-
zem funkcjê rzecznika prasowego, przed-
stawia strategiê najbli¿szych kontaktów
z mediami. Z regu³y sporo czasu zaj-
muje debata na temat projektu nowych
uchwa³, ale akurat w dniu reporterskiej
wizytacji nie ma tego punktu w progra-
mie narady.

Dlatego ju¿ o 8.30 burmistrz mo¿e
przyj¹æ oczekuj¹cego prezesa MPK
Krzysztofa Gawora. Towarzyszy mu
specjalista od zamówieñ publicznych -
Zbigniew Matras. MPK jest spó³k¹
gminn¹, a sprawa dotyczy dotacji na na-
stêpny rok dzia³alno�ci. Sytuacja nie
jest ³atwa, bo dotychczasowe �rodki s¹
zbyt ma³e i nie wystarczaj¹ na realiza-
cjê zadañ w obecnym wymiarze. - W ran-
kingu 160 przedsiêbiorstw miejskich
nasze znajduje siê na trzecim miejscu
pod wzglêdem najni¿szych kosztów -
przekonuje prezes Gawor. - Jednak bez
ograniczenia liczby nierentownych kur-
sów oraz bez dofinansowania spó³ki, nie
wygramy z konkurencj¹, która prospe-
ruj¹c w szarej strefie mo¿e obni¿aæ ceny
za przejazdy.
Do dyskusji zaproszona jest pani
skarbnik. Pewnym rozwi¹zaniem mo-
g³aby byæ podwy¿ka cen biletów, ale
spowoduje to protest mieszkañców mia-

sta i niewykluczone, ¿e skorzystaj¹ na
tym prywatni przewo�nicy. Jak pogodziæ
interes spo³eczny z potrzebami MPK,
któremu, przy rosn¹cym deficycie, gro-
ziæ mo¿e likwidacja, a co za tym idzie
utrata wielu miejsc pracy - to dylemat
burmistrza. Doskonale zdaje on sobie
sprawê, ¿e ograniczenie niektórych, na-
wet zupe³nie niedochodowych, kursów
autobusów MPK, wzbudzi niezadowo-
lenie garstki korzystaj¹cych z tych prze-
jazdów oraz sprzeciw radnych z opozy-
cyjnych ugrupowañ. A co dopiero z³o¿enie
wniosku o zwiêkszenie dotacji na przy-
sz³y rok. Prezes Gawron przedstawia al-
ternatywne rozwi¹zanie, ale sceptycz-
nie odnosi siê do niego pani skarbnik.
Burmistrz wnosi wiêc o przeprowadze-
nie analizy prawnej projektu i sugeruje
likwidacjê niektórych kursów. Wyznacza
kolejne spotkanie w tej sprawie.

Dochodzi 9.30. Zapowiada siê spokoj-
ny dzieñ, bo na li�cie petentów zapisa-
nych na spotkanie z burmistrzem, znaj-
duje siê wyj¹tkowo zaledwie kilka osób.
Ale i tak trzeba odwo³aæ wizytê u fizyko-
terapeuty na kolejny zabieg, daj¹cy ulgê
po zapaleniu bolesnej rwy kulszowej. -
Trzeba mi wiêcej ruchu, to wszystko od
siedzenia - t³umaczy burmistrz. - Od tego
siê jednak nie umiera - dodaje i prosi sw¹
sekretarkê o kubek herbaty. Urocza Ma-
rzena Grzyb doskonale ju¿ wie, jak d³ugo

Z pewno�ci¹ wielu, trawestuj¹c star¹
piosenkê Tadeusza Chy³y, uwa¿a, ¿e
burmistrz ma klawe ¿ycie, a jego praca
jest lekka, ³atwa i przyjemna. Presti¿,
s³awa, nieograniczona - przynajmniej
na terenie miasta - w³adza, s³u¿bowy
samochód, urzêdowa komórka,
przyjêcia, bankiety, honory. ¯yæ, nie
umieraæ! Czy jednak istotnie jest czego
zazdro�ciæ szefowi magistratu?
Postanowi³em to sprawdziæ i przyjrzeæ
siê przynajmniej jednemu dniu
urzêdowania Jana Musia³a.

z ¿ycia J.M.
Pi¹tek, 17 pa�dziernika 2003 r., 10
minut przed godzin¹ 8.00: burmistrz
pojawia siê w swoim gabinecie. Punk-
tualnie o ósmej, podobnie, jak ka¿dego
innego dnia, rozpocznie rutynow¹ nara-
dê z dwoma wiceburmistrzami i sekre-
tarzem gminy. Niekiedy proszona jest
tak¿e skarbnik Urzêdu Miasta, pani
Wanda Prus. Nastêpuje rozdzia³ zadañ
na dzieñ bie¿¹cy, ale tak¿e uwzglêdnia-
ny jest harmonogram zajêæ na kolejne
dni. Przypomnijmy, wiceburmistrz
Krzysztof Bigaj odpowiada za sprawy
o�wiaty, ewidencji gospodarczej, spra-
wy osobowe i obronê cywiln¹. Do kom-
petencji wiceburmistrza Bogus³awa Do-
branowskiego nale¿¹ inwestycje,
budownictwo, rolnictwo, sprawy gospo-
darki komunalnej i ochrony �rodowiska.
Wiadomo, ¿e w zebraniu organizacyj-
nym z przedstawicielami firmy CITEC,
która rozpoczê³a prace w ramach reali-
zacji kontraktu PHARE 2002, burmi-
strza bêdzie zastêpowa³ Bogus³aw Do-
branowski, a Krzysztof Bigaj uda siê
do Stró¿y na konferencjê w sprawie
przebudowy drogi krajowej nr 75. Na-
tomiast sekretarz gminy, Bogus³aw
Babicz we�mie udzia³ w posiedzeniu
Komisji Prawa i Porz¹dku...
Podczas porannej �odprawy� omawia-
na jest tre�æ wa¿niejszych dokumentów
oraz dyskutuje siê o spornych kwestiach,
jakie ostatnio pojawi³y siê w pracach

Jeden
dzieñ

Znalezienie pracy ludziom - to najwiêkszy problem.
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nale¿y parzyæ napój i ile go os³odziæ. Po
jej wyj�ciu z gabinetu, pojawia siê pierw-
szy petent. Przyjmowanie stron zaplano-
wane jest na ka¿dy poniedzia³ek i pi¹-
tek, ale w miarê wolnego czasu, burmistrz
zaprasza tak¿e w innych terminach.
Kobieta przysz³a poskar¿yæ siê na z³e
potraktowanie przez pracownika Miej-
skiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej. Po
niej mieszkanka z posesji przy ul. Ogro-
dowej protestuje przeciwko podwy¿ce
op³at za wywóz odpadów. Nastêpnym
go�ciem burmistrza jest so³tys Bucza,
Stanis³aw Milewski, który przyszed³, by
podziêkowaæ za szybk¹ interwencjê s³u¿b
porz¹dkowych, po niedawnych chuligañ-
skich incydentach na wsi. Radna Jadwi-
ga Kramer interweniuje natomiast w
zwi¹zku z czêstymi w ostatnim czasie
brakami wody na osiedlu Browarna. A
po niej mieszkanka jednej z kolonii dom-
ków jednorodzinnych sk³ada skargê na
s¹siada, który nie dba nale¿ycie o funk-
cjonowanie swego przydomowego osad-
nika oczyszczaj¹cego.

Dochodzi 11.15: nastêpni go�cie, ko-
lejne sprawy. Jedn¹ z mieszkanek iry-
tuje decyzja o podziale dzia³ki pod plano-
wan¹ modernizacjê drogi nr 4. Kto� prosi
o umorzenie zaleg³ego podatku, uzasad-
niaj¹c to trudn¹ sytuacj¹ rodzinn¹. Inn¹
osobê burmistrz wpisuje do grona poszu-
kuj¹cych pracy. - To chyba najwiêkszy mój
problem, bo w wiêkszo�ci przypadków
jestem bezsilny - wyja�nia mimochodem
burmistrz Musia³. - Po prostu, nie mam
¿adnych ofert pracy...
Pomocy w magistracie przyszed³ te¿ szu-
kaæ starszy mê¿czyzna, którego zawarto�æ
plastykowej reklamówki zdawa³a siê sta-
nowiæ ca³y jego dobytek. Z mieszkania
przy ul. Barona Goetza eksmitowa³a go

¿ona. Twierdzi, ¿e bezprawnie i nie ma
ju¿ d³u¿ej cierpliwo�ci oczekiwaæ na in-
terwencjê policji. Chce sprawê za³atwiæ
natychmiast u burmistrza: - To j¹ trzeba
z mieszkania wyrzuciæ, a nie mnie - mówi
podniesionym g³osem. - Jestem w³a�ci-
cielem mieszkania, a muszê spaæ na scho-
dach. Czy nie ma ju¿ na tym �wiecie spra-
wiedliwo�ci?!
Burmistrz - podobnie jak poprzednich
petentów - zapewnia, ¿e zajmie siê pro-
blemem. Sprawy nie s¹ nowe, wiêc siêga
do wcze�niejszej dokumentacji i kompe-
tentnych urzêdników prosi o wyja�nienie.
Rozmowy przerywaj¹ telefony. Z Domu
Ludowego w Porêbie burmistrz otrzymu-
je zaproszenie na zebranie po�wiêcone
przysz³o�ci zespo³u folklorystycznego. Z
Urzêdu Marsza³kowskiego przypominaj¹
o konferencji w Krakowie, podczas której
przewidziane jest wyst¹pienie w³odarza
Brzeska. I jeszcze jeden telefon z Porêby,
tym razem z przedszkola, któremu nie-
zbêdny jest jeszcze jeden pracownik. Póki
co, wystarczy zatrudniony w wymiarze
1/4 etatu.
Godz. 11.40. Jan Musia³ prosi sekretar-
kê o po³¹czenie z Markiem Nawar¹ z rady
nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska. Burmistrz zabiega
o wstawiennictwo by³ego marsza³ka wo-
jewództwa przy staraniach Urzêdu Miej-
skiego o przyznanie po¿yczki.

Godz. 12.05. Burmistrz udaje siê do
notariusza podpisaæ akt sprzeda¿y
dzia³ki gminnej w Mokrzyskach. Kie-
dy o 13.40 wraca do swego gabinetu, cze-
kaj¹ na niego wiceburmistrz Dobranow-
ski i  przedstawiciele firmy CITEC. Bez
jego udzia³u nie mo¿na podj¹æ stosow-
nych decyzji odno�nie ustalenia harmo-
nogramu sp³at pierwszych faktur za wy-

konane prace w ramach realizacji mega-
przetargu. Trzeba rozstrzygn¹æ, czy pie-
ni¹dze pochodziæ bêd¹ ze �rodków unij-
nych, czy te¿ sfinalizuje je miasto.
Konieczna jest konsultacja ze skarbni-
kiem, Wand¹ Prus.
Na 14.00 umówiony by³ prezes Brzeskich
Zak³adów Komunalnych, Janusz Filip.
Spotkanie rozpoczyna siê z kilkunasto-
minutowym po�lizgiem. Sprawy s¹ bar-
dzo istotne dla przysz³o�ci zak³adu, bo
dotycz¹ funkcjonowania spó³ki w warun-
kach rosn¹cej konkurencji prywatnego
sektora. W tzw. miêdzyczasie, niejako z
poruszanymi sprawami, koresponduje
telefon od przedstawiciela wroc³awskiej
firmy �Transformes�, zajmuj¹cej siê go-
spodark¹ odpadami komunalnymi. Bur-
mistrz z kalendarzem w rêku ustala ter-
min spotkania w nastêpnym tygodniu.
Problem nie jest jednak prosty, wiêc kie-
dy gabinet opuszcza prezes Filip, w bur-
mistrzowskim notatniku pojawia siê sto-
sowna adnotacja w rubryce �sobota�:
�BZK - co dalej?�. Zreszt¹ to nie jedyna
sprawa od³o¿ona na sobotê.
Pa�dziernik to miesi¹c przygotowywa-
nia projektu bud¿etu. Pobie¿na anali-
za tylko niektórych wniosków zajmie za-
pewne kilka godzin, a korekta znacznie
wiêcej czasu, bo mo¿liwo�ci gminy s¹
dziesiêciokrotnie mniejsze od przedsta-
wianych propozycji. W sobotê trzeba te¿
bêdzie przestudiowaæ kilka umów, m.in.
z Telefonami Brzeskimi w zwi¹zku ze
sprzeda¿¹ miejskich akcji. Od kilku dni
czeka te¿ na przejrzenie obowi¹zuj¹cy
w Unii Europejskiej obszerny zbiór prze-
pisów, dotycz¹cych gospodarki odpada-
mi. Podobnie rzecz siê ma z ustaw¹ o
zamówieniach publicznych, której zno-
welizowan¹ wersjê po wej�ciu Polski do

Marzena Grzyb zawsze jest u�miechniêta...

W kolejce do burmistrza.
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UE trzeba bêdzie stosowaæ w praktyce.
Sobota zapowiada siê wiêc pracowicie...
Tymczasem, tu¿ po 15.00 jeszcze jeden
telefon. Apolonia Warzecha, so³tys Ja-
downik, monituje o wymianê niektórych
okien w Domu Ludowym, a w obliczu zbli-
¿aj¹cej siê zimy prosi o potraktowanie
sprawy jako bardzo pilnej. Za równie
wa¿n¹ uwa¿a przyznanie stypendium,
na jakie zas³u¿y³a Magdalena Wiecha,
medalistka mistrzostw Polski juniorek
w tenisie. Burmistrza próbuje znale�æ
rozwi¹zanie (czytaj: odpowiednie �rodki
bud¿etowe), które - widz¹c jego reakcjê -
satysfakcjonuje pani¹ so³tys.

Wrêcz przeciwne odczucia musz¹ towa-
rzyszyæ szefowi firmy ARGE, którego
burmistrz informuje o odrzuceniu wnio-
sku w sprawie  planowanej inwestycji
na terenie by³ej cegielni. Wniosek nie
spe³nia warunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy.

Mija 15.30. Na korytarzach biurow-
ca robi siê w jednej chwili t³oczno.
Urzêdnicy zamykaj¹ biura i spiesznie
udaj¹ siê do domów, dla nich rozpoczyna
siê weekend. Po paru minutach zgie³k za-
mienia siê w b³og¹ ciszê. Tak¿e w gabine-
cie burmistrza milkn¹ telefony, ale tam
dzieñ pracy jeszcze siê nie koñczy. Pani
Marzena z trudem wnosi stertê dokumen-
tów - pok³osie ca³ego dnia urzêdowania.
Przypomina plan zajêæ na poniedzia³ek,
uzupe³nia go o nowe propozycje  burmi-
strza, wspólnie dokonuj¹ ostatnich korekt.
Opuszczaj¹ biuro niemal równocze�nie.
Burmistrz jednak, po obiedzie, który je w
domu, jeszcze tutaj wróci.
- Dopiero teraz mogê siê zaj¹æ zaleg³ymi
sprawami - wyja�nia i zaraz uzupe³nia:

- Nie mo¿na mieæ ¿adnych z³udzeñ - te
zaleg³o�ci zawsze bêd¹.
W budynku nie jest jednak sam. Ka¿de-
go dnia od 14 krz¹taj¹ siê w nim panie,
dbaj¹ce o porz¹dek i czysto�æ urzêdu. Pra-
cuj¹ do  21.30, ale bywa tak, ¿e nie one
ostatnie wychodz¹ z biurowca. Gdy bo-
wiem trzeba wykonaæ prace nie cierpi¹ce
zw³oki, w oknach kierowników niektórych
wydzia³ów �wiat³a �wiec¹ siê d³u¿ej.
Zanim burmistrz Musia³ przyst¹pi do ich
analizy, pobie¿nie przegl¹da codzienn¹
prasê. Gazety lokalne, ale tak¿e pisma
merytoryczne. Przerzuca strony b³yska-
wicznie, zostawiaj¹c sobie lekturê wybra-

nych tekstów na pó�ny wieczór w domu.
Równie¿ wówczas przyst¹pi do odpowie-
dzi na listy przes³ane poczt¹ elektro-
niczn¹.
Tymczasem siêga po ledwie mieszcz¹ce
siê na biurku teczki z pismami. Zaczyna
od rozdzia³u dziennej poczty na odpowied-
nie  wydzia³y i poszczególnych pracowni-
ków. To wbrew pozorom, czasoch³onna pra-
ca. Potem w ruch id¹ pisma wychodz¹ce
z urzêdu, które w jego imieniu podpisa³y
upowa¿nione do tego inne osoby - zastêp-
cy, naczelnicy wydzia³ów, inspektorzy. Je-
�li ma jakie� swoje uwagi, albo zauwa¿y
b³êdy lub nie�cis³o�ci, zatrzymuje pisma
i odk³ada na bok, do ponownego zredago-
wania. Dokonuje te¿ selekcji zaproszeñ i
dopasowuje do kalendarza. Wreszcie sk³a-
da podpisy pod decyzjami, zarz¹dzenia-
mi oraz wa¿niejszymi pismami. W osob-
nej teczce znajduj¹ siê protoko³y
pokontrolne, które tak¿e stanowi¹ niezwy-
kle wa¿n¹ lekturê...

Poch³oniêty t¹ rutynow¹ robot¹, omal
nie przegapi³ spotkania w Cechu Rze-

mios³ Ró¿nych, na które zosta³ zaproszo-
ny przez rzemie�lników-producentów ¿yw-
no�ci. - Nie wypada tam nie byæ - mówi. -
Gdyby tylko ten ból krêgos³upa usta³...
Stamt¹d niedaleko do MOK-u, gdzie o
19.00 rozpoczyna siê wieczór poetycki
brzeskich twórców. Tak¿e tam nie znale-
ziono by usprawiedliwienia dla choroby
burmistrza. Mo¿na wykorzystaæ okazjê
do z³o¿enia ¿yczeñ imieninowych dyrek-
torce MOK-u, Ma³gorzacie Cuber. Zna-
komita atmosfera pozwala zapomnieæ o
dolegliwo�ciach.

21.00. Burmistrz wsiada do wys³u-
¿onej czerwonej �astry� i tradycyj-
nym ju¿ szlakiem rusza do domu.
Objazd miasta to sta³y punkt dnia. Trze-
ba zerkn¹æ na place budów, w okolice
szkó³, policzyæ auta na parkingu przed
kryt¹ p³ywalni¹. Zapamiêtaæ, gdzie nie
pal¹ siê uliczne lampy.
Oko³o pó³ do dziesi¹tej jest wreszcie czas
dla rodziny. Kiedy ¿ona Anna przygoto-
wuje kolacjê, obowi¹zkowa rozmowa z
synem... Wymiana uwag, rozdzia³ - a jak-
¿e - tak¿e domowych zadañ. Burmistrz
nie ukrywa jednak zawstydzony, ¿e czê-
sto stawia je na drugim planie, mimo ¿e
rodzina dla niego jest �wiêto�ci¹. Przed
pój�ciem do ³ó¿ka siada jeszcze na chwi-
lê przy komputerze i Internecie, czyta wy-
selekcjonowane wcze�niej artyku³y pra-
sowe. Telewizyjny pilot bezb³êdnie
wyszuka ostatnie wiadomo�ci i jak¹� re-
lacjê z meczu pi³ki no¿nej lub zawodo-
wego boksu. - Lubiê wtedy wypiæ jedno
piwo, dopiero wtedy czujê siê wyluzowa-
ny - opowiada. - Nie brakuje w tej pracy
stresów, ¿yjê pod nieustann¹ presj¹ naj-
rozmaitszych problemów mieszkañców
naszej gminy oraz czyhaj¹cych na po-
tkniêcia politycznych przeciwników. Od-
powiedzialno�æ i nat³ok codziennych
spraw czasem przyt³acza. Wiadomo jed-
nak, ¿e nie mo¿na wszystkim dogodziæ,
wiêc przed podjêciem ka¿dej decyzjê bijê
siê z my�lami, czy nie wyrz¹dzê komu�
krzywdy, czy istotnie jest to najrozs¹d-
niejsze rozwi¹zanie i bêdzie s³u¿yæ ca³ej
naszej spo³eczno�ci. Ale gdy kto� próbu-
je to doceniæ i dostrzegam jego rado�æ,
zapominam o wszelkich uci¹¿liwo�ciach
i przykro�ciach, jakich do�wiadczam pod-
czas najbardziej nawet spokojnego dnia.
Poczucie dobrze wype³nianej misji, któ-
r¹ powierzyli mi wyborcy i satysfakcja z
rozstrzygniêcia choæby najdrobniejszego
problemu dodaje si³, utwierdza w prze-
konaniu, ¿e jestem akceptowany.
Kiedy koñczy ten codzienny rachunek su-
mienia, niepostrze¿enie mija pó³noc. Za-
czyna siê nowy dzieñ. Czy bêdzie tak spo-
kojny jak poprzedni?
                   MAREK LATASIEWICZ

Dzieñ w Urzêdzie zaczyna siê od porannej narady. Burmistrz rozdziela zadania.
Od lewej: Bogdan Dobranowski, Bogus³aw Babicz i Krzysztof Bigaj.



21

BRZESKI  MAGAZYN  INFORMACYJNYlistopad  2003

        

NIEZWYK£E PASJE

Pomys³ dojrzewa³ latami. Bod�cem by³a
lektura powie�ci fantastycznych Tolkie-
na. Gdy pytam dlaczego, otrzymujê  od-
powied�: podnios³e bitwy dzia³aj¹ na
wyobra�niê. Potem przysz³a powa¿niej-
sza, fachowa lektura w postaci opraco-
wañ naukowych. Od stycznia 2002 r.
dzia³a w bractwie rycerskim. O wybo-
rze jego patrona przes¹dzi³o obranie na
siedzibê zamku w Dêbnie, którego Ja-
kub Odrow¹¿ by³ fundatorem.

Dba³o�æ o detale
Cz³onkowie Dru¿yny Rycerskiej Jaku-
ba Odrow¹¿a pochodz¹ z Bochni, Brze-
ska i Nowego Wi�nicza. Wspó³tworzy
j¹ piêciu rycerzy i dwóch ³uczników - Ja-
ros³aw Przyby³o, Pawe³ Stachura,
Tomasz Ludwa, Tomasz Ciaciek,
Przemys³aw Ciaciek, Hubert Stañ-
czyk i S³awomir Ciaciek. Interesuje
ich polskie �redniowiecze, prze³om XIV
i XV wieku. Swojej pasji nie traktuj¹
lekko. Liczy siê dla nich dba³o�æ o detal
historyczny. Na podstawie starych ry-
cin, miniatur i publikacji szczegó³owo
odtwarzaj¹ dawne stroje i uzbrojenie.
Tak wygl¹da, wed³ug Tomka Ciaæka,
zg³êbianie wiedzy... Liczy siê ka¿dy
szczegó³. Ubrania szyje siê tylko z na-
turalnych materia³ów - skóry, lnu, we³-
ny. Buty, w ca³o�ci wykonane ze skóry,
jak przed wiekami nie maj¹ obcasów.
Pewna dowolno�æ jest jednak mo¿liwa,
chocia¿ tak¿e ona podyktowana jest
wzglêdami historycznymi. Jak niegdy�,
tak i teraz ka¿dy chce wygl¹daæ orygi-
nalnie. �redniowieczni rycerze chêtnie
ubierali na zbroje haftowane tuniki.
Wa¿ne by³o, by na turnieju wygl¹daæ
odpowiednio okazale. Dlatego dzi�, przed
pokazem, Tomek d³ugo rozwa¿a kwestiê
motywów ro�linnych na swojej tarczy.

W blaszanej puszce
Zbrojê zamawia siê u profesjonalnych
p³atnerzy i kowali. Pojedyncza wa¿y ok.
35 kg. Wykonuje siê j¹ z dwumilime-
trowej blachy. Tyle wystarczy, by za-
pewniæ rycerzowi bezpieczeñstwo w cza-
sie walki. Uderzenia mieczy mog¹

Dru¿yna Odrow¹¿a

Zaczê³o siê niepozornie. Ma³y ch³opiec
w krzy¿ackim zamku w Malborku. Tam
pierwszy raz zetkn¹³ siê ze �rednio-
wiecznym uzbrojeniem. Olbrzymie
miecze zrobi³y tak du¿e wra¿enie, ¿e
nie chcia³ stamt¹d odej�æ. Ojciec kupi³
mu ma³y, drewniany model i dopiero
to uspokoi³o malca. Dzi� Tomek wspó³-
tworzy Dru¿ynê Rycersk¹ Jakuba Odro-
w¹¿a.

spowodowaæ jedynie lekkie wgniecenia,
nie czyni¹ za� szkody walcz¹cemu.
Wbrew pozorom �blaszana puszka�
zapewnia swobodê ruchów. Przewróco-
ny rycerz bez trudu siê podnosi.
Rycerstwo jest czasoch³onnym hobby.
Oprócz nieustannej lektury wymaga tak-
¿e treningów. Dru¿yna Rycerska Jakuba
Odrow¹¿a odbywa je raz w tygodniu przez
trzy godziny. Æwiczy w Miejskim O�rod-
ku Kultury w Bochni, pod zamkiem w
Dêbnie lub w plenerze. Jednak i tu mog¹
zdarzyæ siê przeszkody. Zjawienie siê
publiczno�ci z jednej strony mobilizuje,
¿eby siê pokazaæ z jak najlepszej strony;
a z drugiej - ¿¹dny zdjêæ t³um gapiów
zabiera lwi¹ czê�æ czasu przeznaczone-
go na æwiczenia. Pasjonaci najwy¿ej ce-
ni¹ turnieje, ale toczone podczas nich d³u-
gie walki nie s¹ widowiskowe. W
turniejach pokazowych, obliczonych na
szersz¹ widowniê, liczy siê szybko�æ i dy-
namika. Publiczno�æ nie mo¿e siê nudziæ.
Pojedynki trwaj¹ oko³o dwie minuty.
Przeplata siê je tañcami lub tzw. zaba-
wami plebejskimi. Do jednej z nich na-
le¿y �krêcio³�. Zaprasza siê do niego ochot-
ników, którzy nastêpnie obracaj¹ siê
10-15 razy dooko³a miecza wbitego w zie-
miê, po czym musz¹ dobiec do wybrane-
go rycerza lub damy dworu. £atwy do
przewidzenia efekt budzi niezmiennie po-
wszechn¹ weso³o�æ.
Powy¿sza zabawa tak¿e nale¿y do oby-
czajowo�ci �redniowiecza. Przesadn¹ z
pozoru dba³o�æ o wierno�æ historyczn¹,
t³umaczy Tomasz Ciaciek: - Chodzi o
to, ¿eby nie oszukiwaæ ludzi, bo tylko
wtedy ta zabawa ma sens.

Rycerstwo ró¿nych stanów
W Polsce istnieje ok. 200 zarejestrowa-
nych bractw, z czego ka¿de liczy sobie prze-
ciêtnie po dziesiêciu cz³onków. Je�li doli-

czyæ do tego osoby niezarejestrowane, to
polskie rycerstwo liczy oko³o 5000 osób.
�redniowiecze przyci¹ga m³odzie¿ szkol-
n¹, ale tak¿e studentów, lekarzy, infor-
matyków, architektów, konserwatorów za-
bytków. W�ród rycerzy spotkaæ mo¿na
zarówno 16- jak i 40-latków. Szybko znaj-
duj¹ wspólny jêzyk, bo - jak wyja�nia
Tomek -  wszystkich ³¹czy... rycerstwo i
zainteresowania fantastyk¹. Nie kryj¹, ¿e
t¹ niezwyk³¹ pasj¹ zaszczepili siê, zaczy-
tuj¹c w literaturze fantastycznej. Jest ona
motorem napêdowym, ale nie nale¿y ³¹-
czyæ jej z rycerstwem. �Bujanie w ob³o-
kach� k³óci siê bowiem z historyczn¹ wier-
no�ci¹ wobec realiów. Zbroje, walki to czê�æ
innego �wiata. Przeniesienie siê do niego
choæby na czas rycerskich turniejów - jak
przekonuj¹ brzescy wojownicy - jest zna-
komitym remedium na codzienne troski
wspó³czesno�ci.
                                IWONA DOJKA
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Znacznie lepsze czasy nasta³y nañ i jego miesz-
kañców dopiero w drugiej po³owie XIX w. Za-
wdziêcza³o je powsta³emu w 1845 r. i rozwi-
jaj¹cemu siê szybko okocimskiemu browarowi
Goetzów oraz wprowadzeniu w roku 1867 tzw.
autonomii galicyjskiej, dziêki której odzyska-
³o w³asny samorz¹d. To dopiero wtedy w miej-
sce drewnianej po wiêkszej czê�ci zabudowy
historycznego centrum, zaczê³y powstawaæ
murowane ju¿ domy i piêtrowe kamieniczki,
a na jego obrze¿ach nieco tylko wiêksze od
nich siedziby powiatowych oraz miejskich

w³adz i instytucji: starostwa, s¹du, izby skar-
bowej, magistratu, ¿andarmerii.
Niestety, niemal wszystko to, co wówczas zbu-
dowano w Brzesku, pad³o pastw¹ ognia pod-
czas wielkiego po¿aru, który w 1904 r. obj¹³
ca³¹ zabudowê przyrynkow¹ oraz domy s¹sia-
duj¹cych z nim uliczek. Nie opar³ mu siê na-
wet gotycki ko�ció³ �w. Jakuba wraz z ca³ym
jego wyposa¿eniem, wystrojem i parafialnym
archiwum.
Wielka to by³a i niepowetowana strata. Tym
wiêksza, ¿e z braku dawnych ksi¹g miejskich
inwentarzy i przekazów ikonograficznych na-
wet nie wiemy, jak przed owym po¿arem za-
budowa miejska i ów ko�ció³ wygl¹da³y.
Szczê�ciem w nieszczê�ciu w tamtym czasie

Brzesko by³o miastem
do�æ ju¿ zasobnym i do-
brze zarz¹dzanym. Dziê-
ki temu, w przeci¹gu kil-
ku zaledwie lat, nie
tylko odbudowano znisz-
czone podczas po¿aru bu-
dynki oraz ko�ció³ i zbu-
dowano szereg nowych,
ale tak¿e przeprowadzo-
no regulacjê jego planu,
czego dobroczynne skut-
ki odczuwalne s¹ do dzi�.
Wtedy to w³a�nie, pomiê-
dzy 1904 a 1909 r., znacz-
nie poszerzono ulice Ko-
�ciuszki i G³owackiego,
bêd¹ce od oko³o 1785 r.
odcinkami wybudowane-
go przez Austriaków,
prowadz¹cego od Wied-
nia przez Kraków, Boch-
niê, Brzesko i Tarnów do
Lwowa, traktu cesar-
skiego oraz ulicê Mickie-
wicza, prowadz¹c¹ na

Nasze Forum Romanum
Bêd¹c, od czasu swego powstania a¿
po ostatni¹ æwieræ XVIII wieku,
miastem prywatnym, Brzesko pe³ni³o
rolê regionalnego jedynie o�rodka
administracyjno-gospodarczego.
Eksploatowane raczej, ni�li zarz¹dzane
z nale¿yt¹ trosk¹ o jego interesy, przez
niegdysiejszych w³a�cicieli, wieki ca³e
pozostawa³o w cieniu wiêkszych,
zamo¿niejszych i bardziej znacz¹cych
s¹siadów: Bochni i Tarnowa. Niewiele
tylko zmieni³o siê w nim na lepsze, gdy,
w jaki� czas po pierwszym rozbiorze
Polski w 1772 roku, sta³o siê siedzib¹
utworzonego przez w³adze austriackie
powiatu rz¹dowego.

drogê do Czchowa i Nowego S¹cza. Ponadto
odtworzono przebieg kolokacyjnych jeszcze
ulic Asnyka i Matejki, które w przesz³o�ci
zosta³y zabudowane, przekszta³cono w ulice
dawne przechody miêdzyblokowe  (obecne uli-
ce Krótka, Sobieskiego, Chopina i Sienkiewi-
cza) oraz wytyczono zupe³nie nowe: D³ug¹,
Puszkina i Joselewicza. W rezultacie uk³ad
przestrzenny centrum miasta sta³ siê bardziej
funkcjonalny. A poszerzenie istniej¹cych i po-
wstanie nowych ulic umo¿liwi³o uporz¹dko-
wanie zabudowy i lepsze wykorzystanie miej-
skiej przestrzeni.
O strukturze, kszta³cie i wygl¹dzie domów
mieszczan brzeskich sprzed 1904 r. nic zgo³a
nie wiemy. Bo nawet te, które oszczêdzi³
ogieñ zosta³y pó�niej przebudowane. Z naj-
dawniejszych obiektów zabytkowych w pier-
wotnej strukturze, a po czê�ci i formie do
naszych czasów przetrwa³ jedynie gotycki ko-
�ció³ �w. Jakuba. Ale bo te¿ niczego innego
godnego uwagi minione wieki po sobie w Brze-
sku nie zostawi³y.
Nie oznacza to jednak, i¿ takowych w jego
historycznym centrum nie ma. Otó¿ z per-
spektywy roku 2003 wszystkie budynki u¿y-
teczno�ci publicznej, kamieniczki, a nawet
niektóre niepozorne na oko domy wzniesione
w XIX i w pocz¹tkach XX w. s¹ ju¿ zabytkami
architektury. Bo chocia¿ nie posiadaj¹ zna-
cz¹cych walorów artystycznych, to przecie¿
nabra³y ju¿ walorów zjawisk historycznych i
krajobrazowych tworz¹cych fizjonomiê mia-
sta �redniej wielko�ci. A dla Brzeska s¹ one
równie cenne, jak dla Aten zabudowa Akro-
polu, dla Rzymu Forum Romanum, a dla Kra-
kowa Wzgórze Wawelskie z Katedr¹ i Zam-
kiem Królewskim. I gdyby ich zabrak³o,
utraci³oby Brzesko swoj¹ to¿samo�æ i specy-
ficzny, niepowtarzalny urok. O czym nade
wszystko pamiêtaæ nale¿y.

               ANDRZEJ B. KRUPIÑSKI

Fot. A. Krupiñski
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OPOZYCJA MA G£OS

Plaga ciê¿arówek
Jak zgodnie twierdz¹ mieszkañcy osie-
dla, najwiêksz¹ ich bol¹czk¹ jest ci¹g³y
ruch samochodów ciê¿arowych, dla któ-
rych ulica Browarna stanowi jedyny
dojazd do browaru. I nie chodzi tu tylko
o ha³as i drgania, ale tak¿e o blokowa-
nie ulicy wraz z wyjazdami z parkin-
gów i nieprzestrzeganie ograniczenia
prêdko�ci. Zarz¹d zwraca siê jednocze-
�nie z pro�b¹ do policji o czêstsze kon-
trolowanie ulicy pod k¹tem przestrze-
gania przepisów ruchu drogowego.

Wiêcej �wiat³a...
Ostatnio sporo mówi siê o ulicy Robot-
niczej i to co najmniej z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, praktycznie nie ist-
nieje tam o�wietlenie uliczne, ale ku
zadowoleniu mieszkañców, ma ono po-
wstaæ jeszcze w tym roku. �rodki na
ten cel zosta³y zagwarantowane w bu-
d¿ecie gminy, a specjalistyczna firma
ma niebawem przyst¹piæ do prac. Dru-
gim, o wiele trudniejszym do rozwi¹-
zania, problemem jest zasilanie w
energiê elektryczn¹ budynków usytu-
owanych przy tej ulicy. Otó¿ w latach
dziewiêædziesi¹tych krakowska Akade-
mia Rolnicza, pozbywaj¹c siê Rolniczego
Zak³adu Do�wiadczalnego, sprzeda³a
teren wraz z zabudowaniami prywat-
nej firmie. Szkopu³ w tym, ¿e sprzeda-

ny zosta³ tak¿e transformator, z które-
go zasilanych jest kilkana�cie obiek-
tów skupionych wokó³ placu Kupieckie-
go, w tym tak¿e budynki przy
Robotniczej. Od tamtej chwili miesz-
kañcy p³acili Zak³adowi Energetyczne-
mu za pr¹d za po�rednictwem prywat-
nej firmy - w³a�ciciela stacji trafo.
Obecnie, z racji rozbudowy infrastruk-
tury i zwiêkszenia zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹, powsta³a koniecz-
no�æ przepiêcia budynków mieszkal-
nych do ogólnej sieci zasilaj¹cej. Za-
k³ad Energetyczny ¿¹da wniesienia
op³at za przepiêcie nie od w³a�ciciela
transformatora, ale w³a�nie od miesz-
kañców. A wiadomo, ¿e nie wszystkich
bêdzie na to staæ.
Z brakiem o�wietlenia ulicznego bory-
ka siê od dawna ulica Weso³a, wiod¹ca
do Pawilonu Okocim. Jest ona usytu-
owana w terenie zalesionym, a tak¿e
przylega bezpo�rednio do nowo otwar-
tej szko³y katolickiej. Zdaniem Jadwi-
gi Kramer, lampy w tym miejscu po-
winny siê pojawiæ jak najszybciej.

Najtrudniejsze sprawy
Zarz¹d musi siê tak¿e borykaæ z pro-
blemami delikatnej natury. W bloku
socjalnym przy pl. Kupieckim, a tak¿e
w bloku przy ul. Barona Goetza miesz-
kaj¹ osoby z rodzin dysfunkcyjnych,

czêsto zak³ócaj¹cych spokój pozosta³ym
lokatorom. W takich przypadkach nie
ma praktycznie mo¿liwo�ci odizolowa-
nia dzieci i m³odzie¿y od destrukcyjne-
go wp³ywu s¹siadów, od sytuacji z po-
granicza patologii spo³ecznej. Konieczne
s¹ czêsto interwencje policyjne. Spra-
wa jest niezwykle trudna do rozwi¹za-
nia, g³ównie  ze wzglêdu na brak miesz-
kañ komunalnych i socjalnych.

Graffiti nie!
Nie mo¿na jednak nie dostrzegaæ wy-
si³ków cz³onków Zarz¹du Osiedla, któ-
rzy nieustannie czyni¹ starania, by jak
najlepiej wykorzystaæ wolny czas naj-
m³odszych, anga¿uj¹c ich w prace na
rzecz osiedla. Efekty widoczne s¹ go-
³ym okiem.
- Nasze osiedle jest zaliczane do �red-
nich pod wzglêdem ilo�ci mieszkañców
i obszaru, jaki zajmuje. Jest zró¿nico-
wane pod wzglêdem zabudowy. Najwiê-
cej obiektów nale¿y do Spó³dzielni
Mieszkaniowej i trzeba przyznaæ, ¿e
administrator wk³ada wiele pracy w
dba³o�æ o otoczenie - charakteryzuje
swoje osiedle Jadwiga Kramer. - Zarz¹d
Osiedla przede wszystkim sporo czasu
po�wiêca pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Organizujemy z nimi wspólne prace, ale
równie¿ ogniska, wyj�cia na basen. Byæ
mo¿e, w³a�nie dziêki temu, nie ma u
nas problemu z graffiti na budynkach,
nie ma zniszczonych i zeszpeconych ele-
wacji czy zdewastowanych urz¹dzeñ in-
frastruktury osiedlowej. To bardzo cie-
szy i mo¿e byæ powodem do dumy, ¿e
nasze wysi³ki nie id¹ na marne - doda-
je przewodnicz¹ca.
              IRENEUSZ WÊGLOWSKI

Uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z ruchem ciê¿kich pojazdów oraz zbyt skromna sieæ
o�wietlenia ulicznego - to g³ówne problemy, z jakimi boryka siê Zarz¹d Osiedla
Okocimskie w Brzesku. Istnieje jednak wiele atutów tego miejsca, jak chocia¿by
to, ¿e w³a�ciciele posesji z wyj¹tkow¹ dba³o�ci¹ pielêgnuj¹ zieleñ. Osiedlow¹
codzienno�æ przedstawia przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla - Jadwiga Kramer.

Przyjazne osiedle

JADWIGA KRAMER - przewodnicz¹ca
Zarz¹du Osiedla Okocimskie, pe³ni tê
funkcjê drug¹ kadencjê. Ma 55 lat, wy-
kszta³cenie �rednie ekonomiczne. Mê-
¿atka, czworo doros³ych dzieci. Od dzie-
siêciu lat przebywa na rencie
inwalidzkiej. Jest radn¹ klubu mniej-
szo�ciowego.

Osiedle Okocimskie jest spokojne i przyjazne. Fot. I. Wêglowski
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- Po perturbacjach i obawach zwi¹-
zanych z przeci¹gaj¹cym siê remon-
tem obiektu, w którym docelowo
znale�æ ma siê kierowana przez Pa-
ni¹ szko³a, jednak 1 wrze�nia za-
brzmia³ w nowej Szkole Katolickiej
pierwszy dzwonek. Jak wygl¹da or-
ganizacja pracy w tej placówce?
- Po dokonaniu naboru uruchomili�my
trzy oddzia³y: jeden oddzia³ gimnazjal-
ny, do którego uczêszcza 8 uczniów oraz
dwa oddzia³y licealne. W klasie o profilu
humanistycznym, z wiod¹-
cymi przedmiotami -
jêzykiem polskim, jêzy-
kiem angielskim i elemen-
tami dziennikarstwa - uczy
siê 10 uczniów, natomiast
w klasie z rozszerzonym jê-
zykiem angielskim, mate-
matyk¹ i technologi¹ infor-
matyczn¹ mamy 15
uczniów. Szko³ê uruchomi-
li�my w Domu Kateche-
tycznym im. B³ogos³awio-
nej Karoliny Kózki,
znajduj¹c tam znakomite
warunki do nauki. Mamy
przestronne sale lekcyjne,
pracowniê informatyczn¹,
pokój nauczycielski, sekre-
tariat itp. Mimo ¿e prace w obiekcie przy
ul. Browarnej s¹ ju¿ na ukoñczeniu, aby
nie dezorganizowaæ zajêæ lekcyjnych,
przeprowadzkê planujemy dopiero pod-
czas ferii zimowych.
- W ka¿dej placówce o�wiatowej dy-
rektorzy borykaj¹ siê z problemami
finansowymi. Zapewne dotycz¹ one
tak¿e Waszej, niepublicznej szko³y?
- Podstawowym �ród³em finansowania
s¹ op³aty, które wnosz¹ rodzice naszych
uczniów. Czesne wynosi 150 z³. miesiêcz-
nie. Nie jest to wiêc stawka zbyt wygó-
rowana. Otrzymali�my subwencjê
o�wiatow¹ od gminy, natomiast nie
otrzymali�my jej od powiatu. Staramy
siê tak¿e pozyskiwaæ �rodki z innych
�róde³. Na przyk³ad, stworzyli�my ze-
spó³ muzyczny pod kierownictwem pani
Bernadetty Zyznawskiej, który tworzy
oprawê muzyczn¹ mszy w ró¿nych pa-

rafiach powiatu brzeskiego. Po nabo¿eñ-
stwach zbieramy pieni¹dze i - co trze-
ba podkre�liæ - ludzie bardzo chêtnie
wspomagaj¹ nas datkami. Prowadzimy
tak¿e pertraktacje z Kongresem Polo-
nii Kanadyjskiej w Toronto, a tak¿e Ko-
�cio³em w Chicago i byæ mo¿e uda nam
siê pozyskaæ równie¿ �rodki zza oceanu.
Czê�æ tych pieniêdzy chcemy przezna-
czyæ na wyposa¿enie naszych pracowni,
a czê�æ na stypendia dla m³odzie¿y. Ju¿
w tej chwili 6 uczniów otrzymuje sty-

pendia ufundowane przez Browar Cals-
berg Okocim, parafiê �w. Jakuba, para-
fiê Matki Boskiej Czêstochowskiej na
S³otwinie i parafiê �w. Stanis³awa w
Szczepanowie.
- Nie dysponujecie praktycznie ¿ad-
n¹ baz¹ sportow¹, co z pewno�ci¹
nie u³atwia realizacji programu
wychowania fizycznego?
- Uwa¿am, ¿e nie stanowi to ¿adnego
problemu. Mamy zagwarantowane
dwie godziny zajêæ na ka¿d¹ klasê na
krytej p³ywalni, trzeci¹ godzinê w ogro-
dzie jordanowskim. Bêdziemy dyspo-
nowaæ trzema sto³ami do tenisa, które
ustawione zostan¹ w holu dolnego ko-
�cio³a. Jeden stó³ przekaza³a nam pani
Ewa Folmer. Jestem przekonana, ¿e
znakomita kadra nauczycielska potra-
fi prawid³owo realizowaæ program wy-
chowania fizycznego.

- Jak ocenia Pani pierwsze tygo-
dnie funkcjonowania szko³y?
- Mamy w szkole ró¿n¹ m³odzie¿, z
rozmaitymi do�wiadczeniami, nawy-
kami. Pierwszy okres to przede
wszystkim dzia³ania wychowawcze,
integracyjne, poznawanie siê nawza-
jem. Zwracali�my szczególn¹ uwagê na
umiejêtno�æ zachowania siê w danej
sytuacji, na kulturê osobist¹. Odby-
wa³y siê spotkania z psychologiem i
mamy sta³y kontakt z pedagogiem. Or-

ganizujemy wiele imprez in-
tegracyjnych, jak chocia¿by
wycieczka na Bocheniec. Wy-
daje mi siê, ¿e zaczyna przy-
nosiæ to efekty. Podchodzimy
do naszych wychowanków z
sercem i oni czuj¹ siê bar-
dzo dobrze w tych warun-
kach. Szko³a jest niewielka,
uczniowie nie s¹ anonimowi
i je¿eli kogo� nie ma w szko-
le, natychmiast telefonujemy
do rodziców. Nie ma wiêc
mowy o wagarach.
- Jakie plany na przy-
sz³o�æ?
- Nie chcia³abym wszystkie-
go ujawniaæ, ale nie jest ta-
jemnic¹, ¿e planujê zorgani-

zowanie w przysz³ym roku dwóch klas
gimnazjalnych i trzech licealnych.
Kszta³cenie w liceum chcia³abym po-
szerzyæ o profil biologiczno-chemiczny,
aby w brzeskim �rodowisku zaistnie-
li tak¿e lekarze, którzy wyszli z na-
szej szko³y. Z bli¿szych planów, to naj-
prawdopodobniej uda siê sfinalizowaæ
wyjazd naszej m³odzie¿y w okresie ferii
zimowych do Anglii, w zamian w wa-
kacje przyjedzie do nas grupa m³odzie-
¿y angielskiej na zorganizowany przez
nas obóz jêzykowy. A skoro rozmawia-
my w przeddzieñ �wiêta Edukacji, to
pragnê³abym, ¿eby wszystkie brzeskie
szko³y odnajdywa³y w chaosie wspó³-
czesnego ¿ycia w³a�ciwe kierunki dzia-
³ania i zyskiwa³y sobie sympatiê i
uznanie spo³eczeñstwa.
- Zatem i ja ¿yczê powodzenia w re-
alizacji ambitnych planów.

Nie ma mowy
o wagarach

Z Halin¹ Podolañsk¹-Nabo¿ny, dyrektorem nowej Szko³y Katolickiej
w Brzesku, rozmawia Ryszard Cuber

Kilkunastoosobowe klasy sprzyjaj¹ pracy. Fot. R. Cuber
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Blisko trzydziestu nauczycieli z
brzeskiej gminy wziê³o udzia³ w
uroczystym spotkaniu z w³adzami
miasta z okazji dorocznego �wiêta
Edukacji Narodowej. Oprócz ¿yczeñ
i gratulacji, by³a okazja do wrêcze-
nia nauczycielskich nominacji dla
najm³odszych pedagogów, a tak¿e
nagród dla najbardziej zas³u¿onych.
- Zawód nauczyciela jest tak wa¿ny, a
praca tak bardzo niewdziêczna, ¿e nie
mo¿e dla nich zabrakn¹æ pieniêdzy -
mówi³ burmistrz Jan Musia³, podkre-
�laj¹c, ¿e aby zwiêkszyæ pulê nagród
siêgn¹³ do swej rezerwy.
Na tegoroczne nagrody samorz¹d wy-
da³ ponad 25 tys. z³otych, które rozdzie-
lono w�ród 17 nauczycieli, wytypowa-
nych przez dyrektorów szkó³ i zwi¹zki

zawodowe. W imieniu nagrodzonych po-
dziêkowa³ Franciszek Brzyk, dyrektor
Zespo³u Szk³ó³ w Brzesku. Oprócz nie-
go zostali uhonorowani: Agata Basara-
ba (SP Bucze), Marek Chmielarz (SP
Jasieñ), £ucja Dzierwa (SP 3 Brzesko),
Marta Kania (GP 1 Brzesko), Zofia Kna-
ga (Przedszkole nr 10 w Brzesku), Wie-
s³awa Le� (SP Szczepanów), Jan Pa-
bian (SP 2 Jadowniki), Halina P³onka
(SP Porêba Spytkowska), Maria Rud-
nik (SP Mokrzyska), Teresa Sediwy (SP
3 Brzesko), Gra¿yna Skrzekucka (Przed-
szkole nr 7 w Brzesku), Kazimierz Spro-
ski (SP 2 Brzesko), Piotr Tota (SP Po-
rêba Spytkowska), Zbigniew Turlej (SP
1 Jadowniki), Tomasz Wietecha (GP Ja-
dwoniki), Adam Zydroñ (SP Sterkowiec).

         (m)

Nagrody dla pedagogów

�Szko³a z klas¹� to spo³eczna akcja
dla szkó³ podstawowych i gimnazjów
zainicjowana przez redakcjê �Gaze-
ty Wyborczej� w maju 2002 roku.
Program wraz z �Gazet¹� przygotowa³y
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz
internetowy portal Gazeta.pl,  a patro-
nat honorowy obj¹³ prezydent RP Alek-
sander Kwa�niewski. Celem programu
jest promowanie zasad wspieraj¹cych
nowoczesn¹ edukacjê, podnoszenie jej
poziomu, oddzia³ywanie na poprawê
wychowania oraz o¿ywianie wspó³pracy
szkó³ ze �rodowiskiem lokalnym.
Ka¿da ze szkó³, a zg³osi³o ich siê ponad
cztery tysi¹ce, zobowi¹za³a siê zreali-
zowaæ sze�æ wybranych zadañ, po jed-

Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e fakt ten
przypomnieli nam przedstawi-
ciele Cechu Rzemie�lników,
Ma³ych i �rednich Przedsiêbior-
ców, którzy zorganizowali obcho-
dy Dnia Nauczyciela, po³¹czone
z egzaminami czeladniczymi i
mistrzowskimi. W�ród zapro-
szonych do sal budynku cechu
znale�li siê przedstawiciele
w³adz Brzeska z burmistrzem
Janem Musia³em, zastêpc¹
burmistrza Krzysztofem Biga-
jem, przedstawiciele starostwa
powiatowego, dekanatu brze-
skiego z ks. dziekanem Zyg-
muntem Bochenkiem oraz
przedstawiciele szkó³ wspó³pra-
cuj¹cych z cechem. Podczas uro-
czysto�ci starszy cechu, Wie-
s³aw Chmielarz, wyst¹pi³ z
inicjatyw¹ stworzenia w Brze-
sku domu pobytu dziennego dla
osób niepe³nosprawnych.  Ks.
dziekan, sk³adaj¹c ¿yczenia
wszystkim nauczycielom zawo-
du, ¿yczy³ im dalszej owocnej
pracy i serdecznie podziêkowa³
za wsparcie w pracach remon-
towych ko�cio³a �w. Jakuba.
Przedstawiciele Stowarzyszenia
�Wzrastanie� podziêkowali za
pomoc w dziele tworzenia Kato-
lickiego Gimnazjum i Liceum w
Brzesku.
Uroczysto�æ zakoñczy³a biesia-
da przy sto³ach suto zastawio-
nych przez rzemie�lników i
przedsiêbiorców...    RC

nym do ka¿dej zasady: 1. Szko³a do-
brze uczy; 2. Szko³a ocenia sprawiedli-
wie; 3. Szko³a uczy my�leæ i rozumieæ
�wiat; 4. Szko³a rozwija spo³ecznie, uczy
wra¿liwo�ci; 5. Szko³a pomaga uwierzyæ
w siebie, tworzy dobry klimat; 6. Szko-
³a przygotowuje do przysz³o�ci. W na-
szej gminie program spotka³ siê z sze-
rokim odzewem, a certyfikat �Szko³a z
klas¹� uzyska³y: Publiczne Gimna-
zjum nr 2 w Brzesku, Publiczne Gim-
nazjum w Jadownikach, Szko³a Pod-
stawowa nr 3 w Brzesku, Szko³a
Podstawowa nr 1 w Jadownikach i
Szko³a Podstawowa w Mokrzy-
skach.
Gratulujemy!         (rc)

Szko³a  z klas¹

Jak¿e czêsto zapominamy, ¿e
nauczycielem jest nie tylko
ten, kto w szkole podstawo-
wej, gimnazjum lub szkole po-
nadgimnazjalnej usi³uje wt³o-
czyæ wiedzê teoretyczn¹,
czêsto opornym uczniom, ale
tak¿e ten, kto w³asnym przy-
k³adem, do�wiadczeniem,
swoimi umiejêtno�ciami s³u-
¿y m³odym ludziom poprzez
praktyczn¹ naukê konkretne-
go zawodu.

Nauczyciele
fachuBurmistrz siêgn¹³ do rezerwy. Fot. I. Wêglowski
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W Publicznym Gimnazjum w Jadow-
nikach 14 pa�dziernika odby³a siê uro-
czysta akademia z okazji Dnia Edu-
kacji po³¹czona z rocznic¹ po�wiêcenia
szko³y i 25-leciem pontyfikatu papie-
¿a Jana Paw³a II, który jest patronem
szko³y. Wspania³a uroczysto�æ, po³¹czo-

na ze �lubowa-
niem pierwszokla-
sistów. Okaza³a
czê�æ artystyczn¹
by³a efektem zna-
komitej pracy - co
podkre�la dyrektor
Tomasz Wiete-
cha - kadry na-
uczyc ie lsk ie j ,
która zrealizo-
wa³a wszystkie
zadania �Szko³y
z klas¹�.
- Budujemy tra-
dycjê tej nowej
szko³y - podkre-
�la dyr. Wietecha.
- Staramy siê

ws³uchiwaæ w s³owa naszego patrona
i dzia³aæ zgodnie z nimi. Z okazji po-
�wiêcenia obiektu, ka¿dego roku - 14
pa�dziernika i nadania imienia szko-
le - 18 maja, organizujemy okoliczno-
�ciowe uroczysto�ci, wystawy, akade-
mie. A nasza czytelnia sta³a siê ju¿

O pontyfikacie
w szko³ach

Jubileusz 25-lecia pontyfikatu Jana Paw³a II obchodzono uroczy�cie na ca³ym
�wiecie. Szczególnie za� w Watykanie i naszym kraju. O najwiêkszym Polaku
naszych czasów nie zapomniano tak¿e w szko³ach naszej gminy. W trzech z
nich - w Jadownikach, Buczu i Mokrzyskach przygotowano z tej okazji
specjalne projekty edukacyjne. Znakomicie przygotowane nawi¹zywa³y do
najwa¿niejszych faktów z ¿ycia Karola Wojty³y.

czytelni¹-galeri¹. Bibliotekarka Kry-
styna Serbeñska-Biel wspólnie z
Joann¹ Madersk¹ tym razem zorga-
nizowa³y wystawê fotografii Janusza
B³aszczyka pn. �Kapliczki i krzy¿e
przydro¿ne�.
Dwa dni pó�niej podobna uroczysto�æ
odby³a siê w Buczu. Projekt eduka-
cyjny �Jan Pawe³ II - niestrudzony na-
uczyciel� opracowa³y Danuta Baniak
i Anna Tybon, ale z pomoc¹ pospie-
szyli tak¿e inni nauczyciele. Wykona-
ne w trakcie realizacji projektu pra-
ce eksponowano w klasach, na
korytarzach i bibliotece szkolnej.
W czê�ci artystycznej uczniowie
przedstawili inscenizacjê o ¿yciu pa-
pie¿a, jego drodze na stolicê �w. Pio-
tra. Laurkê z ¿yczeniami dla Ojca
�wiêtego wykonali najm³odsi -
uczniowie klas 0-III. Starsi zredago-
wali okolicznociowy list do papie¿a.
Do Mokrzysk na prezentacjê projektu
pod has³em �25 lat pontyfikatu Jana
Paw³a II� przybyli, m.in. burmistrz
Brzeska Jan Musia³, wiceburmistrz
Krzysztof Bigaj, naczelnik Wydzia³u
Edukacji Józef Cierniak, by³y dyrek-
tor szko³y Stanis³aw Migda³, so³tys
Marek Ko�mider oraz katecheci Ma-
rian Wal i Mariusz ̄ uczek. Program
podzielono na dwie czê�ci. Pierwsza
mia³a na celu przypomnieæ najwa¿niej-
sze wydarzenia z ¿ycia papie¿a.
W drugiej odby³ siê koncert, podczas
którego uczniowie recytowali najlep-
sze wiersze o Ojcu �wiêtym, wybrane
z kilkuset napisanych przez uczniów
szko³y oraz �piewali utwory z reper-
tuaru �Arki Noego�. Ukoronowaniem
piêknego programu by³o przekazanie
na rêce pani dyrektor  Jadwigi ¯u-
rek specjalnego b³ogos³awieñstwa
Jana Paw³a II dla nauczycieli i
uczniów szko³y w Mokrzyskach, które
zosta³o przys³ane z Watykanu.
                                           RC-ML

Wiceburmistrz Krzysztof Bigaj by³ zachwycony programem
przygotowanym przez uczniów szko³y w Buczu.

Uroczy�cie by³o w Mokrzyskach. Podczas wystawy fotografii Janusza B³aszczyka w Jadownikach
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List z Grimmy
�Z miasta Grimma, po³o¿onego 30 km
na po³udniowy wschód od Lipska,
chcia³bym Wam przekazaæ szczególn¹
wiadomo�æ� - rozpocz¹³ swój list He-
inz Schönfeld.
�Pozwólcie, ¿e najpierw pokrótce przed-
stawiê Wam nasze miasto. Liczy ono
800 lat, po³o¿one jest w malowniczej
kotlinie, posiada wiele historycznych
budowli, m.in. most kamienny, jak rów-
nie¿ most Poppelmanna, nazwany tak
na cze�æ budowniczego. (...) W ubieg³ym
roku Grimma zas³ynê³a poza swymi
granicami oraz pojawi³a siê na pierw-
szych stronach gazet, a to za przyczyn¹
wielkiej powodzi, która do�wiadczy³a
miasto 13 sierpnia, powoduj¹c ogrom-
ne zniszczenia i szkody. Na pomoc po-
spieszy³o wielu wolontariuszy z ca³ych
Niemiec i dziêki ich zaanga¿owaniu
uda³o siê usun¹æ zniszczenia. (...)
Ale wracam do wspomnianej wyj¹tko-
wej dla Was wiadomo�ci: ka¿dego roku
odbywa siê w naszym mie�cie �Evafest�.
Uroczysto�æ zosta³a nazwana od imie-
nia nadanego figurze umieszczonej na
fontannie w Rynku. Otó¿, mieszkañcy
mog¹ w ró¿nych kategoriach prezento-
waæ swoje niezwyk³e propozycje. Nagro-
d¹ za zajêcie pierwszego miejsca jest
statuetka Z³otej Ewy - �Golden Eva�.
Ja sam zg³osi³em swój udzia³ w kate-
gorii �Wyj¹tkowa Rocznica�, jako ¿e od
27 kwietnia1973, a wiêc od ponad 30
lat, jestem posiadaczem butelki orygi-
nalnego piwa wyprodukowanego w bro-
warze Okocim. Zawarto�æ jest wy�mie-
nita, zatem fakt ten móg³by pos³u¿yæ
Wam w celach reklamowych. Za propo-
zycjê tê otrzyma³em statuetkê �Golden
Eva�, a gazeta �Muldentaler Kreisze-
itung�, bêd¹ca mutacj¹ �Leipzig
Volkszeitung� zamie�ci³a na ten temat
artyku³ (za³¹czony do niniejszego listu).
Zarówno redakcjê �Muldentaler Kreisze-
itung�, jak i mnie ucieszy³aby wiado-
mo�æ od Was. W³a�ciwie, by³by to do-
bry pomys³, aby moje niezwyk³e odkrycie
pozwoli³o nawi¹zaæ kontakt pomiêdzy
miastami: Brzesko i Grimma. (...)
Z serdecznymi pozdrowieniami i naj-
lepszymi ¿yczeniami.�

Piwo jak wino
Ponoæ tylko wino im starsze, tym lepsze.
Tymczasem niezwyk³y list, jaki z Niemiec
otrzyma³ dyrektor okocimskiego browaru,
nakazuje rozszerzyæ tê prawid³owo�æ
tak¿e na piwo. Pewnie nie na ka¿de, ale
na to, warzone od lat w Okocimiu,
zapewne tak.

30 lat w szafce
Heinz Schönfeld napisa³ te¿, w jaki
sposób okocimskie piwo trafi³o do nie-
go. Otó¿, jego ziêæ w 1973 roku koñczy³
s³u¿bê wojskow¹ w jednostce stacjonu-
j¹cej w pobli¿u granicy Polski z NRD.
Pojecha³ po niego i - jak relacjonuje -
tê uroczyst¹ chwilê nale¿a³o odpowied-
nio uczciæ. Podczas podró¿y poci¹giem
z Goerlitz do Lipska kupili wiêc trochê
polskiego piwa, nie maj¹c ¿adnej wie-
dzy, z jakiego browaru pochodzi. W po-
ci¹gu opró¿nili kilka butelek, ale jed-
na zosta³a i tê zawióz³ do Grimmy.
Piwo schowa³ do szafki i zupe³nie o nim
zapomnia³. Kilkana�cie lat pó�niej
przypadkowo odnalaz³ butelkê, której
zawarto�æ by³a nadzwyczaj klarowna.
Od tego czasu, przy okazji urodzin, czy
Sylwestra, by³o prezentowane wszyst-
kim znajomym, co wywo³a³o powszech-
ny podziw. Na 30. rocznicê postanowi³
zg³osiæ sw¹ propozycjê na �Eva-Pokal�
oraz napisaæ list do Okocimia.
O tym, ¿e browar istnieje i nadal pro-
dukuje znakomite piwo, dowiedzia³ siê
z listu, jaki nades³a³ do redakcji �Mul-
dentaler Kreiszeitung� pewien czytelnik
z miejscowo�ci Machern. Potwierdzi³ on,
¿e Browar Okocim, za³o¿ony w 1845
roku, jest jednym z najwiêkszych bro-
warów w Polsce, a obecnie du¿¹ czê�æ
udzia³ów posiada w nim duñski Carls-

berg. Poda³ te¿ dok³adny adres, pod któ-
ry Heinz Schönfeld napisa³ list. Sk¹d
czytelnik lokalnej gazety mia³ tak¹ wie-
dzê, pozostaje niewyja�nion¹ zagadk¹.

Podziw i splendor
Otrzymana przesy³ka wywo³a³a olbrzy-
mie zdumienie w okocimskim browarze.
Nikt nie pamiêta³, by kiedykolwiek wcze-
�niej przytrafi³ siê podobny przypadek.
To wrêcz niemo¿liwe, bo piwa nie prze-
chowuje siê tak d³ugo - podkre�lano nie-
zwyk³o�æ zdarzenia. Po pewnym czasie
traci ono klarowno�æ i swoje walory sma-
kowe. Oczywi�cie, im lepszy produkt, tym
d³u¿ej zachowuje swe warto�ci, ale ¿eby
a¿ tak d³ugo? Tym wiêkszy wiêc szacu-
nek i podziw nale¿y siê okocimskim pi-
wowarom. Czy¿ mo¿e byæ lepsza rekla-
ma dla browaru i Brzeska?
Jak siê dowiedzieli�my, podczas najbli¿-
szego wyjazdu do Niemiec, dyrektor Bro-
waru Okocim Piotr Polañski, planuje
odwiedziæ Heinza Schönfelda oraz Grim-
mê, miejscowo�æ, która - okazuje siê -
ma wiêcej wspólnego z Brzeskiem. Oba
miasta wi¹¿¹ choæby tragiczne do�wiad-
czenia, zwi¹zane z powodziami. Niewy-
kluczone, ¿e z tego przypadkowo nawi¹-
zanego kontaktu zrodz¹ siê partnerskie
wiêzy miêdzy Brzeskiem i Grimm¹.
A wszystko to przez jedn¹, ma³¹ butel-
kê piwa...       (ML)

Najlepsza reklama Okocimia. Heinz Schönfeld za tê butelkê "OK" otrzyma³ statuetkê
"Golden Eva".
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W Brzesku uczestnicy Miêdzynarodo-
wej Jesieni Literackiej goszcz¹ po raz
szósty. W tym roku impreza nabra³a
jednak niebywa³ego rozmachu. W Ga-
licyjskim Salonie Literackim zatytu-
³owanym �Na skrzyd³ach s³owa� wziê-
³o udzia³ osiemnastu zaproszonych
poetów, a w�ród nich takie znakomi-
to�ci, jak: Ernest Bryll, Adam Zie-
mianin, Lech Konopczyñski,
Cezary Le¿eñski, Alicja Patej-Gra-
bowska, a tak¿e Adam Szyper z
Nowego Jorku, Stanis³aw Szewczen-
ko z Ukrainy, Romuald Mieczkow-
ski z Litwy oraz Michiko Tsukada z
Japonii. Wszyscy prezentowali swoj¹
twórczo�æ w sali Miejskiego O�rodka
Kultury. Wieczór u�wietni³ koncert
gorlickiego zespo³u �Ostatnia wiecze-
rza w karczmie przeznaczonej do roz-
biórki�. Grupa zagra³a brawurowo sie-

Artysta mieszka w Brzesku, pracuje
natomiast w Telekomunikacji Polskiej
w Tarnowie. Fotografi¹ zaj¹³ siê sto-
sunkowo pó�no, bo dopiero oko³o 15
lat temu, maj¹c 20 lat. Obecnie stu-
diuje fotografiê i multimedia w Wy-
¿szym Studium Fotografii AFA we
Wroc³awiu, gdzie przygotowuje siê do
obrony pracy dyplomowej. Inspiracj¹
w jego twórczo�ci jest nie fotografia i
jej twórcy, lecz sztuka i literatura
�wiatowa, a tak¿e stany duchowe i
prze¿ycia, które przetwarza w fotogra-
ficzny obraz. Mimo m³odego wieku,
Artur Gawenda ma na swym kon-
cie wiele znacz¹cych nagród i wyró¿-
nieñ, w tym m.in.: I nagrodê w kon-
kursie �Beskidy w obiektywie� (Nowy
S¹cz, 1998), II nagrodê w konkursie
�Beskidy w obiektywie� (Nowy S¹cz,
1999), I nagrodê w konkursie �Zie-
mia brzeska - Ludzie - Woda� (Brze-
sko, 1999), II i III nagrodê w I Ogól-
nopolskim Konkursie Fotograficznym
Pracowników TPSA (Krasnobród
2000), I nagrodê w konkursie ZG
PTTK �Moje PTTK� (Warszawa,
2000), I nagrodê w II Ogólnopolskim
Konkursie Fotograficznym Pracowni-
ków TP SA (Krasnobród, 2000). Po-
nadto prace swe prezentowa³ na wy-
stawach indywidualnych w Bochni
(1998) i ¯egocinie (2001) oraz licz-
nych wystawach zbiorowych w No-
wym S¹czu (1998, 1999, 2000), No-
wym Targu (1999, 2000, 2003),
Brzesku (1999), Kazimierzu Dolnym
(2000, 2001), Warszawie (2000), Po-
lanicy Zdroju (2002) , Muzeum w
Zamo�ciu (2001), Muzeum Zamku w
Dêbnie, Trzciance (2002) oraz kilka-
krotnie w BWA we Wroc³awiu.
Wystawa czynna jest do koñca pa�-
dziernika. W listopadzie natomiast
MOK zaprasza na wystawê malar-
stwa, rze�by i ceramiki mieszkaj¹cej
w £ysej Górze plastyczki Julii Flis,
absolwentki Wy¿szej Szko³y Sztuk
Plastycznych we Wroc³awiu.

W (O)�RODKU KULTURY

Na skrzyd³ach s³owa

dem zupe³nie nowych utworów, skom-
ponowanych specjalnie do wierszy po-
etów goszcz¹cych w Brzesku.
Organizatorami tegorocznej Miêdzyna-
rodowej Jesieni Literackiej Pogórza w
Brzesku byli: burmistrz miasta Jan
Musia³, starosta Grzegorz Wawry-
ka, Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna wraz z poet¹ Andrzejem
Grabowskim (pisz¹cym g³ównie z
my�l¹ o najm³odszych, kawalerem
Orderu U�miechu) oraz Miejski O�ro-
dek Kultury.
Starania Brzeska w propagowaniu
idei Miêdzynarodowej Jesieni Literac-
kiej zosta³y w tym roku docenione. W
Dworku Paderewskiego w K¹�nej
Dolnej burmistrz wraz ze starost¹
otrzymali, przyznawane przez kapi-
tu³ê imprezy, tytu³y �Mecenasów Kul-
tury�. (IW)

W ostatnich dniach wrze�nia Brzesko by³o miejscem wielkiego wydarzenia kulturalnego, które
ma ju¿ swoich sta³ych zwolenników. Mowa o XIII Miêdzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza.

10 lat
na zdjêciach

W galerii Piwnica MOK czynna jest
wystawa fotografii Artura Gawen-
dy z lat 1994-2003, cz³onka forma-
cji Nowa Gruppa, by³ego wspó³pra-
cownika Brzeskiego Magazynu
Informacyjnego �BIM�.

W dniach 23-30 listopada tradycyjnie ju¿ Parafia �w. Jakuba Aposto³a i
Stowarzyszenie "Wzrastanie" organizuj¹ Tydzieñ Kultury Chrze�cijañskiej.
W ich programie, który znajdzie siê na plakatach, przewidziane s¹ m.in.
spotkania z interesuj¹cymi lud�mi, konkursy plastyczne oraz koncerty.
Szczególnie atrakcyjnie zapowiada siê w niedzielê, 23 listopada, w Auli
Chrystusa Króla wystêp Magdy Anio³ z zespo³em. Polecamy.

Anio³ w Brzesku

Andrzej Grabowski dziêkuje go�ciom Jesieni Literackiej Pogórza. Pierwszy z lewej
Ernest Bryll.
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W (O)�RODKU KULTURY

17 pa�dziernika w Piwnicy Brzeskiej
Miejski O�rodek Kultury wznowi³ po
wakacjach �Spotkania z Kultur¹� wie-
czorem poetycko-muzycznym. Do pre-
zentacji swoich wierszy zosta³y zapro-
szone trzy miejscowe poetki:
Dagmara Mida, Ma³gorzata Sadow-
ska i Anna Grudniak.
Podczas wieczoru by³o te¿ sporo muzy-
ki. �piewa³ Andrzej Piotrowski, ze-
spó³ �Integracja�. Utwory muzyczne na
skrzypcach wykonywa³a Bernadetta
Zyznawska, przy akompaniamencie
Marcina Kurtyki. Spotkanie zgromadzi-
³o wielu entuzjastów poezji i muzyki.

DAGMARA MIDA � lat 18. Uczy siê w
klasie czwartej I LO im. Jana D³ugosza
w Nowym S¹czu. W 2001 r. ukaza³ siê
jej pierwszy tomik poezji pt. �Pytajni-
ki�, wyró¿niony podczas Miêdzynarodo-
wej Jesieni Literackiej Pogórza �Nagrod¹
Gwo�dzia� za najciekawszy debiut ksi¹¿-
kowy roku 2001. Obecnie ma ju¿ ponad

KOLORY MOJE

Nie umiem zrywaæ kwiatów,
gdy szaro�æ duszê zmywa.
Nie umiem wyj�æ z za�wiatów,
gdy w g³owie grafit sp³ywa.

Nie chcê kochaæ tak sobie,
gdy o³ów sercu ci¹¿y
i bije jakby w grobie,
nadmiar pustki go dr¹¿y.

Przyjdzie z przysz³o�ci ta chwila,
gdy czerwieñ przysi¹dzie z p³omieniem.
Zamieni serce w motyla,
po¿egna siê z pustki brzemieniem.

¯ar serca o³ów bêdzie topiæ.
Z duszy szaro�ci odp³yn¹.
Jak g³upia bêdê wtedy kochaæ
i bêdê inn¹ dziewczyn¹.

DOM  MÓJ

Dom mój powsta³ w mojej g³owie,
ja go wymy�li³am.
Teraz stoi sobie,
patrzy na mnie,
czuje mnie, s³yszy...
Cierpi, gdy ja cierpiê...
Szlocha, gdy ja p³aczê.
Ze mn¹ siê �mieje.
Podgl¹da mnie zawsze,
gdy tylko w nim jestem.
Wie wszystko co siê ze mn¹ dzieje.
Jego zwierciad³o odbija me wnêtrze.
Bezpieczna oaza, nieme wiêzienie
wszystkich moich stanów.
Najlepszy przyjaciel,
s³ucha, nie powtarza...

Ma³gorzata Woda-Sadowska

W MOK  - odby³a siê promocja ksi¹¿ki �Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ w Brze-
sku 1892-2003�, która niedawno ukaza³a siê nak³adem Urzêdu Miejskiego w Brze-
sku. Prelekcjê  jej autora � profesora dr. hab. Mariana Stolarczyka (na zdjêciu),
w której wziêli udzia³ przedwojenni i obecni cz³onkowie Towarzystwa oraz wielu
mieszkañców miasta. Uroczysto�æ poprzedzi³ hymn Soko³a, od�piewany przez
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku (opiekun Andrzej Piotrowski).
Wydarzeniu towarzyszy³o otwarcie wystawy  bogatych zbiorów, zwi¹zanych z dzie-
jami brzeskiego �Soko³a�.  By³ w�ród nich m.in. odnaleziony niedawno sztandar z
1906 roku, rze�ba soko³a, zdobi¹c¹ w okresie miêdzywojennym gmach tej organi-
zacji, stroje i odznaki �sokolników�, ksiêga protoko³ów z lat 1932-1939 oraz liczne
dokumenty i archiwalne fotografie.

Wieczory w MOK-u

80 nowych wierszy i marzy o wydaniu
kolejnego tomiku.

MA£GORZATA WODA-SADOWSKA
- urodzi³a siê w Brzesku w 1969 r. Ab-
solwentka klasy o profilu humanistycz-
nym LO im. M. Kopernika. Wiersze pi-
sze ju¿ od szkolnych lat. Okres studiów
(AWF - Kraków, kierunek rehabilitacja
ruchowa) i kilkakrotnych przeprowadzek,
to czas �abstynencji� poetyckiej. Powrót
do rodzinnego miasta zbieg³ siê z �odku-
rzaniem� licealnych pasji. Obecnie, wraz
z mê¿em i synem, mieszka i pracuje w
Brzesku.

ANNA GAUDNIK -  pochodzi z Brze-
ska, ukoñczy³a  LO im. Miko³aja Koper-
nika, a nastêpnie wydzia³ farmacji Aka-
demii Medycznej w Krakowie. Prowadzi
aptekê w Por¹bce Uszewskiej. Wiersze
to jej hobby. Pisze w³a�ciwie przy ka¿dej
okazji: gdy spotyka siê ze znajomymi,
gdy jest na wycieczce, na imieninach.

Monografia brzeskiego �Soko³a�

Andrzej Piotrowski i Dagmara Mida.
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Pedofil zatrzymany

BRZESCY POLICJANCI, po ¿mud-
nych, wielomiesiêcznych czynno�ciach
operacyjnych, zatrzymali 32-letniego
mieszkañca Krakowa, który w marcu
tego roku na terenie miasta usi³owa³
molestowaæ ma³oletniego ch³opca. Mê¿-
czyzna ten podstêpem zwabi³ dziecko
do samochodu. Policjanci, korzystaj¹c
m.in. ze szcz¹tkowych relacji ma³olet-
niego ustalili markê samochodu, którym
porusza³ siê sprawca, a na tej podsta-
wie jego personalia. Zatrzymany krako-
wianin w trakcie przes³uchania nie przy-
zna³ siê do stawianego mu zarzutu
usi³owania molestowania i odmówi³
sk³adania wyja�nieñ. Prokuratura Re-
jonowa w Brzesku zastosowa³a wobec
niego �rodki zapobiegawcze w postaci
porêczenia maj¹tkowego i zakazu
opuszczania kraju. Sprawcy grozi kara
pozbawienia wolno�ci do lat piêciu.

Bimber z lasu

15 PA�DZIERNIKA funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Czchowie na te-
renie gminy Iwkowa wykryli nielegal-
n¹ wytwórniê alkoholu. Podczas prze-
szukania zabudowañ gospodarczych i
okolicznego lasu ujawnili i zabezpie-
czyli kompletn¹ aparaturê do produk-
cji spirytusu, kilka litrów gotowego
wyrobu i ok. 350 litrów zacieru. Pó³-
produkt w postaci sfermentowanych
�liwek umieszczony by³ w piêciu pla-
stikowych beczkach. Do produkcji al-
koholu wykorzystywana by³a woda p³y-

n¹ca w pobliskim strumyku. Ponad 70-
letni mê¿czyzna, który trudni³ siê tym
procederem, od d³u¿szego czasu sprze-
dawa³ alkohol okolicznym mieszkañ-
com. Zgodnie z prawem sprawcy grozi
kara grzywny, ograniczenia wolno�ci lub
pozbawienia wolno�ci do jednego roku.

Drogowe ¿niwo

26 RZE�NIA na obwodnicy Brzeska
zderzy³y siê dwa samochody osobowe.
Stra¿acy wezwani na miejsce zdarze-
nia musieli jedn¹ z poszkodowanych
osób wydobyæ ze zniszczonego pojaz-
du przy u¿yciu sprzêtu hydrauliczne-
go. W sumie w wypadku poszkodowa-
nych zosta³o a¿ sze�æ osób w wieku od
18 do 23 lat.

6 PA�DZIERNIKA w Woli Dêbiñskiej
z rozszczelnionego zbiornika ciê¿arów-
ki wyciek³o 250 litrów oleju napêdowe-
go. Po rozpoznaniu okaza³o siê, i¿ pla-
ma rozci¹ga³a siê na d³ugo�ci 2 km.
Stra¿acy zmuszeni byli przepompowaæ
pozosta³e paliwo z uszkodzonego baku
oraz zebraæ rozlany na jezdniê olej.
Zu¿yto w tym celu 400 kg sorbentu.

8 PA�DZIERNIKA dosz³o do tragicz-
nego wypadku w Czchowie. Kieruj¹cy
samochodem osobowym zderzy³ siê czo-
³owo z ciê¿arówk¹, gin¹c na miejscu.
Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia oraz od³¹cze-
niu instalacji gazowej w rozbitym sa-
mochodzie oraz uprz¹tniêciu wraku
pojazdu.

Wiêcej po¿arów

W OKRESIE od 15 wrze�nia do 15
pa�dziernika brzescy stra¿acy inter-
weniowali 49 razy. Wyje¿d¿ali do 27
po¿arów, 18 miejscowych zagro¿eñ oraz
odebrali cztery alarmy fa³szywe. Sta-
tystyka zmieni³a siê diametralnie w
porównaniu z poprzednim miesi¹cem,
kiedy to dominowa³y zagro¿enia miej-
scowe - wypadki, kolizje, usuwanie
gniazd szerszeni.

GRO�NIE wygl¹daj¹cy po¿ar wy-
buch³ tu¿ po pó³nocy 16 wrze�nia przy
ul. Pomianowskiej w Brzesku. W ogniu
stanê³a wiata wype³niona makulatu-
r¹ i z³omem. Zagro¿ony by³ równie¿
s¹siedni gara¿. Dzia³ania dwóch za-
stêpów JRG udaremni³y rozprzestrze-
nianie siê ognia. Sp³onê³o jednak¿e
500 kg makulatury, uszkodzeniu ule-
g³a konstrukcja wiaty.

21 WRZE�NIA, równie¿ po pó³nocy,
zapali³ siê samochód dostawczy ¿uk.
Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu
pr¹du piany na pal¹cy siê pojazd. Po
ugaszeniu przyst¹piono do sch³adzania
butli z instalacji LPG. Straty oszaco-
wano wstêpnie na 2 tys. z³.

KOLEJNE wrze�niowe noce nie na-
le¿a³y bynajmniej do spokojnych. Dzie-
wiêæ minut po pó³nocy, 29 wrze�nia, w
Borzêcinie Górnym, prawdopodobnie w
wyniku podpalenia, sp³onê³a stodo³a,
a wraz z ni¹ s³oma i siano. W akcji
ratowniczej bra³y udzia³ 4 zastêpy
PSP i OSP.

6 PA�DZIERNIKA, wczesnym ran-
kiem, na skutek zwarcia instalacji
elektrycznej dosz³o do po¿aru budyn-
ku gospodarczego w £êkach. W trak-
cie trwania dzia³añ ga�niczych znale-
ziono dwie butle gazowe, które po
sch³odzeniu wyniesiono na zewn¹trz
obiektu. Straty spowodowane po¿arem
wyceniono na 5 tys. z³.

IW

APEL POLICJANTÓW
Policjanci apeluj¹ do mieszkañców Brzeska o informowanie m.in. o osobach krêc¹cych
siê po parkingach samochodowych, odwiedzaj¹cych mieszkania, o miejscach groma-
dzenia siê m³odzie¿y zachowuj¹cej siê niezgodnie z przyjêtymi normami spo³ecznymi.
Te informacje s¹ nieocenione dla skutecznej dzia³alno�ci policji. Funkcjonariusze nie
mog¹ byæ wszêdzie tam, gdzie dzieje siê co� podejrzanego, dlatego w mieszkañcach
upatruj¹ swych sprzymierzeñców. Spostrze¿enia mo¿na przekazywaæ anonimowo po-
przez telefon alarmowy 997 lub �telefon zaufania� 66-300-41.
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31.10 - 4.11, godz. 18.15
ZRÓBMY SOBIE WNUKA        POL / 15 l
Re¿yseria: Piotr Were�niak; wystêpuj¹: A.
Grabowski, J. ¯ó³kowska.
Marian Kosela z zami³owaniem uprawia
pomidory w centrum miasta. Ziemia, na
której pracuje, jest niezwykle cenna. Przed-
siêbiorcy w czarnych limuzynach marz¹ o
jej zdobyciu. S¹ gotowi daæ ka¿de pieni¹-
dze. Kosela nie zamierza sprzedaæ ziemi.

5.11 - 13.11, godz. 18.15
STARA  BA�Ñ POL / 15 l
Re¿yseria: Jerzy Hoffman; wystêpuj¹: Mi-
cha³ ¯ebrowski, B. Stupka.
IX wiek - na terenie przysz³ej Polski panuje
okrutny ksi¹¿ê Popiel, który pragnie za-
pewniæ sukcesjê swojemu synowi. Cel chce
osi¹gn¹æ poprzez wymordowanie ca³ego
narodu. Sprzeciwia siê temu Piastun...

14.11 - 18.11, godz. 18.15
BUFFALO SOLDIERS

USA,W.Brytania, Niemcy/15 l
Rok 1989. W amerykañskiej bazie wojsko-
wej w Niemczech Zachodnich Ray Elwood
(Joaquin Phoenix) odbywa s³u¿bê w 317.
batalionie zaopatrzenia. Dziêki swej bystro-
�ci i inteligencji, pod okiem niczego nie-
�wiadomego dowódcy, bez trudu wykra-
da sprzêt wojskowy i sprzedaje go lokalnym
gangsterom. Do bazy za� trafia... heroina.
Jednak na drodze Ray�a staje nowy sier-
¿ant Robert K. Lee (Scot Glenn).

21.11 - 25.11, godz. 18.15
PRZYSTANEK WOODSTOCK   POL/15 l
Re¿yseria: Jerzy Owsiak, Yach Paszkiewicz;
wystêpuj¹ m.in.: Die Toten Hosen, Hey,
Kangaroz, Maleo Reggae Rockers, Raz,
Dwa, Trzy, Sweet Noise, T.Love.
To dokument muzyczny zarejestrowany w
ubieg³ym roku podczas VIII Przystanku
Woodstok w ¯arach. Przez dwa dni kilku-
nastu kamerzystów �ledzi³o wydarzenia na
scenie, w�ród 250-tysiêcznej widowni pod
scen¹ i w ogromnym miasteczku namio-
towym, które wyros³o wokó³ ¿arskiego lot-
niska, na którym odbywa³y siê koncerty.

28.11 - 2.12, godz. 18.15
TELEFON USA / 15 l
Re¿yseria: Joel  Schumacher; wystêpuj¹:
Colin Farrel, Forest Whitaker, Kiefer Suter-
land, Radha Mitchell.
Przypadkowy mê¿czyzna staje siê narzê-
dziem w rêkach terrorysty. Nowojorski pu-
blicysta odbiera dzwoni¹cy w budce tele-
fon, po to, by us³yszeæ, ¿e je�li od³o¿y
s³uchawkê zginie. Dowodem na to, ¿e roz-
mówca nie ¿artuje, jest czerwone �wiate³ko
celownika  laserowego...

Tendencyjnie i nieprawdziwie...
W tek�cie Pana Andrzeja Krupiñskie-
go pt. �Wstêp do reanimacji miasta�,
zamieszczonym w pa�dziernikowym
numerze BIM-u zawarte s¹ niepraw-
dziwe informacje, a przy nich niepo-
trzebne wtrêty polityczne...
Informacje nieprawdziwe:
1. Decyzjê w sprawie przebudowy Ryn-
ku z placu targowego na planty podj¹³
Zarz¹d Miasta Brzesko 31 maja 1940
i w tym te¿ czasie przyst¹piono nie-
zw³ocznie do realizacji tej decyzji
(J. Burlikowski, Historia Miasta Brze-
ska Tom V str. 52: �Na posiedzeniu
Zarz¹du Miejskiego w Brzesku pod
przewodnictwem komisarycznego bur-
mistrza mgra Lasonia w dniu 31 maja
1940 roku ten¿e poda³ do wiadomo�ci
o przyst¹pieniu do urz¹dzenia skweru
na rynku g³ównym na ustne polecenie
Landrata oraz o wyst¹pieniu jego z
wnioskiem o jednorazowe opodatkowa-
nie w³a�cicieli domów czynszowych i
przedsiêbiorstw na ten cel.�);
2. Mieszkam w Brzesku od urodzenia i nie
przypominam sobie ¿adnych prac prowa-
dzonych na Rynku po II wojnie �wiatowej;
3. �w. Florian od czasu przeróbki Ryn-
ku na planty w roku 1940 sta³ i stoi w
tym samym miejscu;
4. Beczka, o której wspomina Autor,
ustawiona zosta³a w bocznym kwadra-

Co jest grane
w kinie �Ba³tyk�

cie plant pod koniec lat 60-tych i sta-
nowi³a, akceptowany przez wszystkich
mieszkañców miasta, symbol Brzeska
(w ówczesnych czasach znany w ca³ej
w Polsce i za granic¹, jeden z najwiêk-
szych browarów w Polsce, jedyny za-
k³ad produkcyjny w Brzesku) - Browar
Okocim.
Nieprawdziwe i niepotrzebne wtrêty
polityczne:
Zupe³nie nie na miejscu - moim zda-
niem - w przypadku Autora tej klasy co
Pan Krupiñski, s¹ sformu³owania ta-
kie jak �m¹drych�, wykszta³conych ina-
czej, ówczesnych dzia³aczy partyjnych�.
Chcia³bym do¿yæ czasów, w których na-
sze miasto, nie wspominaj¹c o powie-
cie, mieæ bêdzie gospodarzy formatu
tych z lat 60- tych. Legitymowali siê
oni nie tylko dyplomami dobrych przed-
wojennych uniwersytetów i politechnik,
ale mieli za sob¹ te¿ ciê¿k¹ szko³ê ¿y-
cia. Niektórzy z nich lata wojny, nie-
którzy kilka powojennych lat, spêdzili
bowiem na �wczasach� w kopalniach
lub lasach naszego wschodniego s¹sia-
da (a mo¿e o tym my�la³ Autor, pisz¹c
wykszta³conych inaczej). (...)
Osobi�cie niezmiernie mnie interesuje
na czyich (tendencyjnych i nieprawdzi-
wych) relacjach opar³ Pan Andrzej Kru-
piñski swój artyku³.

Jerzy O¿egalski

OD AUTORA
W zwi¹zku z uwagami p. Jerzego O¿egal-
skiego, odnosz¹cymi siê do czasu i okolicz-
no�ci przekszta³cenia brzeskiego Rynku w
park, o czym pisa³em przed miesi¹cem,
czujê siê w obowi¹zku wyja�niæ:
1. Nie bêd¹c brzeszczaninem, nie orien-
tujê siê dok³adnie w najnowszych dzie-
jach Brzeska i dlatego skazany jestem
na relacje jego starszych mieszkañców,
które - jak siê w tym przypadku oka-
za³o - nie by³y zgodne z historyczn¹
prawd¹. Prostujê zatem za przywo³a-
nym przez p. J. O¿egalskiego, J. Burli-
kowskim: przekszta³cenia placu rynko-
wego w planty dokonano podczas

okupacji w 1940 r., a nie - jak poda³em
- w latach 50. ubieg³ego wieku. St¹d
te¿ uwaga o �m¹drych i wykszta³conych
inaczej� ówczesnych dzia³aczy partyj-
nych by³a rzeczywi�cie nie na miejscu.
Przepraszam zatem wszystkich, któ-
rzy poczuli siê ni¹ ura¿eni.
2. Powy¿sze nie zmienia jednak mojej
negatywnej oceny dzia³ania oraz postaw
wszystkich tych, którzy - obojêtnie w ja-
kim czasie - decyzjê zamieniania histo-
rycznego Rynku w park podjêli, zrealizo-
wali j¹, a pó�niej ten, szkodz¹cy
historycznemu wizerunkowi centrum mia-
sta, stan rzeczy pieczo³owicie pielêgnowali.

Andrzej B. Krupiñski

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêli�my wiadomo�æ, ¿e 1 listopada 2003 roku odszed³ od nas na zawsze
Wspania³y Cz³owiek, o wielkim sercu Pedagog, autorytet moralny i zawodowy

�.p. Stanis³aw Migda³
Wieloletni Dyrektor Szko³y Podstawowej w Mokrzyskach

Zastêpca Burmistrza Brzeska
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej oraz Radny kilku kadencji

Przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty, Kultury i Sportu RM

Rodzinie Zmar³ego wyrazy serdecznego wspó³czucia sk³adaj¹:
Burmistrz Brzeska, Wiceburmistrzowie, Radni oraz Przyjaciele z Urzêdu Miejskiego

�LADEM NASZYCH PUBLIKACJI
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Co pewien czas zg³aszaj¹ siê po poradê
mieszkañcy okolicznych miejscowo�ci, któ-
rzy z ró¿nych powodów czuj¹ siê oszukani
przez osoby, które niespodziewanie odwie-
dzi³y ich w domu i od których naby³y ja-
kie� rzeczy, zachêcone ich zapewnieniami
o wyj¹tkowo atrakcyjnej ofercie, która jak
siê pó�niej okaza³o w rzeczywisto�ci tak¹
nie by³a. Obowi¹zuj¹ce prawo zapewnia
ochronê konsumenta w razie podjêcia nie-
korzystnej dla siebie decyzji. Powinni�my
wiedzieæ o przys³uguj¹cych nam uprawnie-
niach. Tego typu transakcje nale¿¹ do tzw.
umów zawieranych poza lokalem przed-
siêbiorstwa i s¹ regulowane ustawowo.
Przepisy tej ustawy daj¹ prawo konsumen-
towi do zwrotu, bez podania przyczyny, za-
kupionego towaru za zwrotem zap³aconej
ceny w terminie 10 dni od zawarcia umo-
wy sprzeda¿y. Wa¿ne jest, aby�my takie
o�wiadczenie z³o¿yli na pi�mie. Je�li chce-
my skorzystaæ z przys³uguj¹cego nam pra-
wa, musimy dopilnowaæ, aby sprzedaj¹cy
wyda³ nam pisemne potwierdzenie jej za-
warcia. Powinni�my te¿ wiedzieæ, ¿e oso-
ba, która proponuje nam kupno towaru,
obowi¹zana jest okazaæ dokument po-
twierdzaj¹cy prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej oraz dokument to¿samo�ci.
Osoba, która sama nie jest przedsiêbior-
c¹, powinna dodatkowo okazaæ dokument
potwierdzaj¹cy jej umocowanie. Sprzedaw-
ca ma obowi¹zek poinformowaæ na pi�mie
o prawie odst¹pienia od umowy i wrêczyæ
wzór takiego o�wiadczenia z oznaczeniem
swojego imienia i nazwiska.
Je�li sprzedawca ¿¹da podpisania przed-
³o¿onego nam dokumentu, to przed doko-
naniem tej czynno�ci musimy dok³adnie
zapoznaæ siê z jego tre�ci¹. Mo¿e w tym
dokumencie byæ umieszczona klauzula, ¿e
zostali�my poinformowani o prawie odst¹-
pienia od umowy i ¿e otrzymali�my wzór
o�wiadczenia o odst¹pieniu od umowy. Pod-
pisanie takiego o�wiadczenia bez odbioru
dokumentu, uniemo¿liwia nam skutecz-
ne wykonywanie praw.

Stanis³awa P³achta
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Og³oszenie

POSZUKUJEMY
AKWIZYTORA

ZMÓWIEÑ NA WYROBY
DLA ROLNICTWA

I PRZEMYS£U

KONTAKT - ¯ARKOWSKI
081 / 825 -24 - 42

W domu klienta
Miejski Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej
32-800 Brzesko, ul. Okocimska 5,  tel. (0-14 ) 6633200 faks 6864965
e-mail: mzgmbrzesko@wp.pl
og³asza przetarg nieograniczony na: �Us³ugi w zakresie wywozu i zagospodarowywania
�mieci i odpadków z budynków mieszkalnych administrowanych przez MZGM Brzesko�
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 stycznia 2004 - 31 grudnia 2004.
Uprawnion¹ do kontaktów z oferentami jest Zofia Kusiak.
Oferty nale¿y sk³adaæ, w siedzibie zamawiaj¹cego, pok.3 .
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 17.11.2003 o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nast¹pi dnia 17.11.2003 o godz. 11.00 w siedzibie zamawiaj¹cego, pok.1

Og³oszenie o wyniku postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego:
Sk³ad i druk ksi¹¿ki pt. �Historyczno-artystyczny przewodnik po Brzesku i okolicy�.
Podpisano umowê z firm¹:  Brzeska Oficyna Wydawnicza - Aleksandra Dziedzic,
ul. Czarnowiejska 1, 32-800 Brzesko. Cena oferty - 2.350,00 z³

Og³oszenie o wyniku postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
�Utrzymanie zimowe dróg na terenie o�miu so³ectw gminy Brzesko�.
Zadanie 1 - utrzymanie zimowe dróg na terenie so³ectw: Jasieñ i Porêba Spytkowska.
Podpisano umowê z firm¹:  Firma Us³ugowo-Handlowa �TRANS-TOT� Porêba Spytkow-
ska 157, 32-800 Brzesko  Cena (z VAT) - 0,63 z³/100 mb drogi.
Zadanie 2 - utrzymanie zimowe dróg na terenie so³ectwa Okocim.
Podpisano umowê z firm¹: Firma Us³ugowo-Handlowa �TRANS-TOT� Porêba Spytkow-
ska 157, 32-800 Brzesko. Cena (z VAT) - 0,72 z³/100 mb drogi.
Zadanie 3 - utrzymanie zimowe dróg na terenie so³ectw: Bucze, Mokrzyska, Sterkowiec,
Szczepanów i Wokowice.
Podpisano umowê z firm¹:  Zak³ad Us³ug Transportowo-Sprzêtowych i Eksploatacji Kruszywa
Stanis³aw Chudyba, Przyborów 352, 32-823 Przyborów. Cena (z VAT) - 0,73 z³/100 mb drogi.

Og³oszenie o wyniku postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego:
�Administrowanie Domem Ludowym�. Przetarg uniewa¿niono.

Og³oszenie o wyniku postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego:
�Utrzymanie zimowe dróg na terenie Brzeska i Jadownik�.
Podpisano umowê z firm¹: Brzeskie Zak³ady Komunalne, ul. S³owackiego 1,
32-800 Brzesko Cena oferty - 0,41 z³/100m2, w tym VAT - 0,03 z³/100m2

CZAS WYMIANY DOWODÓW
Urz¹d Miejski w Brzesku zawiadamia wszystkich mieszkañców gm. Brzesko, ¿e zgodnie z
ustaw¹ o ewidencji ludno�ci i dowodach osobistych wprowadza siê obowi¹zek wymiany
dowodów osobistych. Do dnia 31.12.2003 r. powinny byæ wymienione  dowody osobiste
wydane w latach 1962-1972.
W zwi¹zku z powy¿szym tut. urz¹d zwraca siê z pro�b¹ o sukcesywne zg³aszanie siê tych
osób, które posiadaj¹ takie dowody, w  tut. urzêdzie - parter pokój 13 w celu ich wymiany.
Nale¿y przynie�æ 2 zdjêcia, wype³niæ odpowiedni formularz i ui�ciæ op³atê w wysoko�ci
30z³. Obowi¹zuje osobiste zg³oszenie siê.
Okres wyczekiwania na nowy dowód osobisty - oko³o 3 tygodni.

Dalszy harmonogram wymiany dowodów przedstawia siê nastêpuj¹co:
* dowody wydane w latach 1973-1980: wymiana do 31.12.2004 r.
* dowody wydane w latach 1981-1991: wymiana do 31.12.2005 r.
* dowody wydane w latach 1992-1995 wymiana do 31.12.2006 r.
* dowody wydane w latach 1996-2000 wymiana do 31.12.2007 r.
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Brawa dla Dêbna i Brzeska!

Pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwa�niewskiego zosta³a rozstrzy-
gniêta IX edycja ogólnopolskiego �Sportowego turnieju miast i gmin�. Do te-
gorocznej edycji z naszego powiatu przyst¹pi³y samorz¹dy z Brzeska, Dêbna
oraz Szczurowej, zajmuj¹c czo³owe miejsca. W województwie ma³opolskim
sklasyfikowano 30 miast i gmin. £¹cznie w turnieju wziê³o udzia³ ponad 435
tysiêcy osób!

Idea turnieju jest nastêpuj¹ca: w okre-
�lonym dniu, przez co najmniej pó³ go-
dziny, powinny odbywaæ siê zawody
sportowe, w których jak najliczniej
uczestnicz¹ tak¿e przedstawiciele miej-
scowych zak³adów pracy. Organizato-
rzy turnieju brali pod uwagê tak¿e inne
kryteria, m.in. oceniano liczbê cz³onków
klubów oraz stowarzyszeñ sportowych,
dzia³aj¹cych na terenie danej gminy.
Ma³opolski fina³ turnieju nast¹pi³ na
zamku w Dêbnie, gdzie zwyciêzcom
wrêczono nagrody. W grupie gmin do
20 tys. mieszkañców, zwyciê¿y³o Dêb-
no, które natomiast w klasyfikacji ogól-
nokrajowej w�ród 89 gmin, zajê³o 4.
miejsce. S³owa uznania nale¿¹ siê tak-
¿e gminie Szczurowa, która triumfowa-
³a w czterech poprzednich edycjach tur-
nieju. Tym razem Szczurowa w
klasyfikacji wojewódzkiej zosta³a po-

konana przez Dêbno. Lepiej natomiast
wypad³a w rywalizacji krajowej, pla-
suj¹c siê na drugim miejscu. Spory suk-
ces odnios³a te¿ debiutuj¹ca w rywali-
zacji gmina Brzesko. W kategorii
samorz¹dów licz¹cych do 50 tys. miesz-
kañców zajê³a trzecie miejscu w woje-
wództwie, tu¿ za Gorlicami i Bochni¹
oraz 13 w kraju. Nagrody w imieniu
naszej gminy odebrali: wiceburmistrz
Brzeska Krzysztof Bigaj oraz Micha³
Kostecki z Wydzia³u Edukacji, Kultu-
ry i Sportu Urzêdu Miejskiego. Na za-
koñczenie turnieju zjecha³o do Dêbna
wiele sportowych gwiazd sprzed lat.
Byli w�ród nich: sprinter Marian Wo-
ronin, sztangista Zygmunt Smalcerz,
siatkarka Józefa Ledwig, piê�ciarz Sta-
nis³aw Dragan, hokeista Maksymilia-
nem Wiêcek, gimnastyczka Barbara
�lizowska.

10 pa�dziernika w Parku Goetza odby³y siê powiatowe zawody w indywidualnych biegach
prze³ajowych szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz biegach sztafetowych szkó³ �rednich.
Wystartowa³o ok. 250 zawodników i zawodniczek.
Wyniki - szko³y podstawowe
Kl. IV - Magda Maciejarz (PSP 1 Jadowniki) i Bart³omiej Klimek (PSP Porêba Spytkowska)
Kl. V - Magdalena Kudelska (PSP 2 Brzesko) i Wojciech Kopytko (PSP Biesiadki)
Kl. VI - Natalia Chwa³ (PSP Mokrzyska) i Jakub Cebula (PSP 1 Jadowniki).
Uczniowie z o�miu szkó³ naszej gminy awansowali do fina³u wojewódzkiego w Krakowie.
Znakomicie spisa³ siê uczeñ z PSP w Porêbie Spytkowskiej, Bart³omiej Klimek, który
wywalczy³ 3. miejsce w Ma³opolsce w kategorii klas IV. Opiekunem Bartka jest Wies³aw
Woszczyna.
Gimnazja - Paulina �wierczek (PG Jadowniki) i Micha³ Ostrek (PG 1 Brzesko).
Sztafeta szkó³ �rednich (dziewczêta 10x800 m) - ZSP nr 1 w Brzesku
Sztafeta szkó³ �rednich (ch³opcy 10x1500 m) - ZSP nr 2 w Brzesku.
W zawodach wojewódzkich �wietnie spisa³a sie sztafeta ch³opców, zajmuj¹c 3 miejsce.
Startowali oni w sk³adzie:  £ukasz Rybka, Piotr Szerant, Tadeusz Dobranowski, Marcin
Turek, Pawe³ Kantek, Patryk Góra, Mateusz Ob³¹k, Marek Multarzyñski, Szczepan
Dudek i Tomasz Motak; opiekun Zbigniew Chyl.

W DRODZE DO III LIGI
5 pa�dziernika
Tuchovia - OKOCIMSKI 5:6 (3:3)
Bramki dla OKS-u: Palej 5, 43, 45, 65,
70, Dziêcio³owski 53.
OKOCIMSKI: Szuba - Policht (64. Kulka),
Dziêcio³owski, Sakowicz, Stawarczyk - Ko-
stecki, Sacha, Manelski (64. Jag³a), Bryl
(78. Rojkowicz) - Pachota (81. Okas), Palej.
11 pa�dziernika
OKOCIMSKI - Polan ¯abno 2:1 (0:0)
Bramki dla OKS-u: Sakowicz 52, Jag³a 63.
OKOCIMSKI: Szuba - Kulka, Dziêcio³ow-
ski, Sakowicz, Stawarczyk - Manelski,
Dru¿kowski (79. Ulas), Jag³a, Sacha -
Pachota, Palej (80. Seidler).
18 pa�dziernika
OKOCIMSKI - Witowice  Dolne 1:0 (0:0)
Bramka: Rojkowicz 80.
OKOCIMSKI: Szuba - Policht, Manelski,
Sakowicz, Stawarczyk - Musia³ (62. Dru¿-
kowski), Dziêcio³owski, Jag³a (73. Rojko-
wicz), Bryl (82. Seidler) - Pachota, Palej.
26 pa�dziernika
Poprad Minerale - OKOCIMSKI 1:1 (0:0)
Bramka dla OKS-u: Sakowicz 46.
OKOCIMSKI: Szuba � Policht, Sakowicz,
Stawarczyk � Pachota (75. Okas), Ma-
nelski, Dziêcio³owski, Sacha, Musia³ (75.
Kosteczki) � Palej, Bryl (75 Rojkowicz).

BRZESCY KRÊGLARZE po dwóch
zwyciêstwach z Pilic¹ Tomaszów Mazo-
wiecki 10-4 i Dêbnikami Gdañsk 14-0,
po raz pierwszy w tym sezonie zasmako-
wali goryczy pora¿ki. Dru¿yna w sk³adzie:
Stanis³aw Tomczyk, Mariusz Szuba, To-
masz Soból oraz Pawe³ Policht uleg³a na
wyje�dzie Tucholance Tuchola 2-12.

W ROZEGRANYM W SZCZUROWEJ
turnieju pi³ki no¿nej �Mini Euro 2003�, w
którym udzia³ wziê³y reprezentacje 6 szkó³
podstawowych, zwyciê¿y³a dru¿yna z Zabo-
rowia, pokonuj¹c w finale  U�cie Solne 7-0.
3. miejsce zajê³a dru¿yna z Niedzielisk.

TRIUMFEM TRAMPKARZY OKS-u
zakoñczy³ siê turniej pi³karski, rozgrywa-
ny pod has³em �Wembley 30 lat pó�niej�
na boiskach Hutnika i Wandy Kraków.
Podopieczni trenera Jana Chrab¹szcza
wygrali z Prokocimem 3-0 (bramki: Bo-
gumi³ Szafrañski 2 i Pawe³ Duda), Hut-
nikiem Kraków 3-2 (Duda 2 i Marek Za-
czyñski) oraz w meczu fina³owym z Wand¹
5-0 (Szafrañski 3, Duda 2).

Prze³ajowe sukcesy

NA KRYTEJ P£YWALNI w Brzesku
zosta³y zorganizowane Igrzyska
M³odzie¿y Szkolnej, w których uczest-
niczyli reprezentanci siedmiu szkó³ pod-
stawowych z brzeskiej gminy. W po-
szczególnych stylach zwyciê¿yli: w�ród
dziewcz¹t - Klaudia Dadej (SP 1 Brze-
sko), Ilona Klewczuk (SP Jasieñ), Ad-
rianna Nowak (SP 1 Brzesko); w�ród

ch³opców - Tomasz Olchawa (SP 2 Brze-
sko), Konrad Szot (SP Jasieñ) i Alek-
sander Kozio³ (SP Jasieñ).

W HALI  PUBLICZNEGO GIMNA-
ZJUM w Gnojniku rywalizowali m³odzi
siatkarze. Zwyciê¿y³a dru¿yna MKS Gryf
Brzesko przed UKS Iskierka Tarnów i
gospodarzami turnieju.

OD BRAMKI
DO BRAMKI
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- Przez ostatnie trzy lata zespó³ nale-
¿a³ do czo³ówki drugoligowych dru-
¿yn w kraju, ale po zakoñczeniu po-
przedniego sezonu nie kry³ Pan
uczucia rezygnacji. Zapewne teraz,
kiedy do sponsorowania klubu w szer-
szym zakresie powróci³ Browar Carls-
berg Okocim, te nastroje musia³y siê
chyba poprawiæ.
- To prawda, ale nadal nie przeskoczyli-
�my statusu amatorskiego. Owszem, pew-
ne kwestie organizacyjne zosta³y uporz¹d-
kowane, ale nie na tyle, by snuæ
dalekosiê¿ne plany. Mamy ze strony klu-
bu deklaracje i gwarancje, zawodnicy maj¹
za zwyciêstwa otrzymywaæ premie, jed-
nak daleko jeszcze do tego, czym kiedy�
dysponowali�my. To prawda, zarz¹d klu-
bu wiêcej uwagi po�wiêca naszej sekcji,
ale najwa¿niejsze jest to, ¿e siatkówka
wróci³a do Brzeska i mistrzowskie mecze
mo¿emy rozgrywaæ w naszej hali.
- Obiekt w Zespole Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych nr 1 spe³nia wymogi?
- Tak, chocia¿ marzy³yby siê na miejscu
si³ownia i gabinet odnowy biologicznej. Nie
mo¿na jednak narzekaæ, tym bardziej, ¿e
rzadko siê zdarza, ¿eby pó³ tysi¹ca miejsc
przeznaczonych dla widzów podczas mi-
strzowskich meczów nie by³o wype³nio-
nych.
- Nadal jednak trenujecie tak¿e w
Krakowie, w hali AWF.
- I nale¿y siê tylko cieszyæ, ¿e uda³o siê
sprolongowaæ umowê z AZS-AWF, bo prze-
cie¿ a¿ jedenastu naszych zawodników to
studenci krakowskich uczelni. Nie trzeba
wiêc traciæ czasu i pieniêdzy na ich dojaz-
dy na treningi do Brzeska.
- Pierwsze zwyciêstwa w nowym se-
zonie napawaj¹ optymizmem.
- Na pewno podbudowa³y zespó³ psychicz-
nie, ale dzisiaj trudno jeszcze mówiæ o
perspektywach. Ten sezon ma byæ czasem
przetrwania i dopiero, je�li utrzymamy
siê w drugiej lidze, przyjdzie czas na za-
stanowienie siê, co dalej. Celem stawia-
nym w tym sezonie przed dru¿yn¹ jest
unikniêcie degradacji...

- I to mo¿e byæ trudne?
- Realnie oceniaj¹c sytuacjê, nie bêdzie
to ³atwe zadanie. ¯eby przetrwaæ, w
ostatnich latach trwa³a wyprzeda¿ naj-
lepszych graczy. Zespó³ opu�cili Marcin
Kowalski, Tomasz Borczyñski, Marcin
Owczarski, Krzysztof Makarczyk, Rafa³
Paw³owski. Zarówno od strony organi-
zacyjnej, jak i sportowej, obecnej dru¿y-
ny nie staæ na powtórzenie sukcesu
sprzed piêciu lat i awans do grona naj-
lepszych dru¿yn w Polsce. Nie zapomi-
najmy, ¿e nie mo¿emy liczyæ na jakie-
kolwiek wzmocnienia dru¿yny, a zbyt
wcze�nie jest na siêganie po juniorów z
MKS-u.
- Panuje jednak powszechna opinia,
¿e po reorganizacji i podziale drugiej
ligi na cztery grupy poziom rozgry-
wek obni¿y³ siê.
- Te¿ odnoszê takie wra¿enie, ale nie po-
trafiê oceniæ, gdzie w tej stawce umiej-
scowiæ nasz¹ dru¿ynê. W innych zespo-
³ach tak¿e dosz³o do sporych zmian i
dopiero w bezpo�rednich meczach pozna-
jemy ich warto�æ.
- Atuty pana dru¿yny?
- Mimo m³odego wieku zdecydowanej
wiêkszo�ci zawodników, s¹ to gracze do-
�wiadczeni. Nie ukrywam, ¿e najbar-
dziej liczê na ogranie oraz rutynê Woj-
ciecha Bednarza i Bartka Gawendy. Dla
Mateusza �rutowskiego, £ukasza
Skrzypka, Macieja Klimasa i Rafa³a
Poprawy ten sezon mo¿e byæ prze³omo-
wy. Na pewno maj¹ spore mo¿liwo�ci,
ale czy potrafi¹ je wykorzystaæ?
- A je�li tak siê stanie i pojawi siê
szansa walki o awans do pierwszej
ligi, zrezygnujecie z niej?

- Oczywi�cie, ¿e nie. Klub jednak nie jest
przygotowany organizacyjnie na awans.
Zarz¹d zainteresowany jest utrzymaniem
zespo³u w drugiej lidze, wiêc zrobimy
wszystko, ¿eby uplasowaæ siê w pierw-
szej czwórce, bo wówczas unikniemy skom-
plikowanej formu³y bara¿y.
- Konkurenci maj¹ lepsze warunki?
- Kilka zespo³ów na pewno tak.
- Nie zazdro�cicie pi³karzom OKS-u,
wystêpuj¹cym w czwartej lidze?
- W ogóle nie robimy takich porównañ.
Wiadomo, ¿e futbol - nie tylko w OKS-ie -
jest pierwszym sportem. Ale wierzê, ¿e
je�li awans wywalczy dru¿yna pi³karska,
to nie tylko jej zostan¹ stworzone lepsze
warunki. Siatkówka, któr¹ od lat �ska¿o-
ne� jest Brzesko, zapewne tak¿e na tym
co� zyska. Tak¹ przynajmniej mam na-
dziejê i dlatego kibicujê pi³karzom.
- Zdzis³aw Grzegorzek, Micha³ Kostec-
ki, Wies³aw Kural, Jan Duch, Wies³aw
Gibes, Andrzej Gardziel - oni bodaj
tworzyli pierwsz¹ szóstkê zespo³u,
który kilkana�cie lat temu toczy³ po-
rywaj¹c¹, aczkolwiek nieskuteczn¹,
walkê o drug¹ ligê. Czy taki sk³ad
poradzi³by sobie w obecnych roz-
grywkach drugoligowych?
- To trudne porównanie, bo siatkówka
bardzo zmieni³a siê od tamtego czasu.
Dzisiaj gra siê zupe³nie inaczej, nie jest
tak istotna technika. Tamten zespó³ sk³a-
da³ siê z zawodników dobrze wyszkolo-
nych i uniwersalnych. Obecnie wiêksz¹
rolê odgrywa przygotowanie fizyczne. Za-
ryzykujê jednak twierdzenie, ¿e tamta
dru¿yna bez wiêkszych problemów gra³a-
by w drugiej lidze.
  Rozmawia³ MAREK LATASIEWICZ

Drugoligowi
amatorzy

Siatkówka zawsze by³a w Okocimskim najwiêkszym konkuren-
tem pi³ki no¿nej. Tak by³o w latach sze�ædziesi¹tych ubieg³ego stu-
lecia, tak jest równie¿ obecnie. W sezonie 1999/2000 dru¿yna brze-
skich siatkarzy wystêpowa³a nawet w pierwszej lidze. Teraz, mimo
nastania bez porównania gorszych czasów dla funkcjonowania
sekcji jak i ca³ego klubu, siatkarze z powodzeniem walcz¹ w roz-
grywkach drugiej ligi. Wydaje siê, ¿e oznaki powa¿nego kryzysu,
gro¿¹cego, po zakoñczeniu minionego sezonu, nawet rozwi¹zaniem
dru¿yny, zosta³y za¿egnane. Trener Józef Gawenda (na zdjêciu),
który pracuje w Okocimskim bez przerwy od blisko 30 lat, uwa¿a
jednak, ¿e zarówno od strony organizacyjnej jak i sportowej, obec-
nej dru¿yny nie staæ na powtórzenie sukcesu sprzed piêciu lat i
awans do grona najlepszych dru¿yn w Polsce. Celem stawianym
w tym sezonie przed zespo³em jest unikniêcie degradacji...


