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Chociaż, zgodnie z przysłowiem, w lu-
tym zakładamy jeszcze zimowe buty, to 
niechybnie widać pierwsze symptomy 
wiosny. Słońce mocniej przygrzewa, 
śniegu na chodnikach i drogach pewnie 
już nie zobaczymy, gdzieniegdzie poja-
wia się zielona trawa, a pąki na drzewach 
są coraz częstszym widokiem. Do trady-
cyjnego topienia Marzanny jeszcze został 
miesiąc, ale natura poczyniła wiosenne 
zmiany i porządki w swym środowisku. 
Ale nie o przyrodzie będzie ten wstęp, 
lecz o tym, co wydarzyło się w Brzesku 
w nieodległej przeszłości. A wydarzyło 
się wiele, nastąpił tytułowy czas zmian. 
Dla niektórych wydarzenia ostatnich 
miesięcy jawią się wręcz rewolucyjnie. 
Rozpoczęło się od wyborów parlamentar-
nych, których pokłosiem okazał się być 
wyścig, dający zwycięzcy laur w postaci 
najważniejszego urzędu w Brzesku. Dla 
nowego burmistrza, Grzegorza Wawryki, 
ta nagroda jest równocześnie początkiem 
ciężkiej pracy i spłacania kredytu za-
ufania wobec mieszkańców, którzy losy 
miasta i gminy powierzyli właśnie jemu. 
W Brzeskim Magazynie Informacyjnym 
również nastąpiły zmiany. Czy na lepsze, 
czy na gorsze ocenicie, drodzy Czytelni-
cy, sami. Mogę tylko zapewnić, że dołożę 
wszelkich starań, aby gazetę, którą przy-
szło mi redagować, czytało się z przyjem-
nością. W realizacji tego zadania pomaga 

mi grupa współpracowników, których 
znacie z publikacji w innych mediach, a 
także zupełnie nowi ludzie, pojawiający 
się w tym miesięczniku, podobnie jak ja, 
po raz pierwszy. Na łamach naszej gaze-
ty postaramy się nie pominąć żadnego te-
matu ważnego dla naszego regionu. Tak 
więc w tym numerze znajduje się prze-
gląd wydarzeń, jakie miały miejsce na 
początku bieżącego roku. Rozpoczynamy 
od rozmowy z nowym burmistrzem, któ-
ry opowiada o planach gospodarowania 
w Brzesku. Historia pięcioraczków znana 
jest zapewne większości brzeszczan do-
skonale, ale czy jest to obraz rzeczywisty, 
czy tylko widziany z perspektywy akcji 
wspierających finansowo rodzeństwo? O 
tym, jak minął pierwszy roczek malusz-
ków, dowiecie się szanowni Czytelnicy z 
zapisu rozmowy przeprowadzonej z ich 
tatą. Zainteresowanych polityką odsyłam 
do komentarza ostatnich wyborów pod 
tytułem „Lekcja demokracji”. Z kolei to, 
o czym radzą miejscy radni, znajduje się 
w relacji z XIX sesji. Na szczęście kobie-
ty w naszym mieście nie muszą już się 
bać gwałciciela nazwanego „wampirem 
z Brzeska”, którego proces trwa w tar-
nowskim sądzie. Opisuje go Zofia Sitarz. 
Dla zainteresowanych kulturą i tym, co 
będzie się w niej działo lokalnie w bie-
żącym roku, przedstawiamy plan pracy 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Natomiast 
dla kibiców sportowych wywiad z nowym 
trenerem Okocimskiego Klubu Sporto-
wego, gdzie również nastąpiły zmiany. 
Na łamach gazety swój głos mają rów-
nież młodzi pasjonaci dziennikarstwa, a 
także felietoniści w osobach Katarzyny 
Pacewicz-Pyrek, również rysującej, oraz 
Marka Białki. Drodzy Czytelnicy, pamię-
tajcie, Brzeski Magazyn Informacyjny to 
Wasza gazeta.

Łukasz Kornaś
naczelny@bim.brzesko.pl
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NOWY GOSPODARZ

W drugiej turze wyborów otrzymał 
5346 głosów poparcia wśród miesz-
kańców gminy Brzesko. Przez najbliż-
sze 2 lata i 10 miesięcy będzie zasiadał 
w fotelu burmistrza. Nowy Gospodarz 
Brzeska, Grzegorz Wawryka.

- Łukasz Kornaś: Przed Panem blisko 
trzy lata urzędowania jako gospodarz 
miasta. Jakie to będą lata?
- Grzegorz Wawryka: Zrobię  wszystko, 

aby to były dobre lata dla Gminy Brze-
sko. Problemów do rozwiązania jest bar-
dzo dużo. Chciałbym, aby w tym czasie 
Gmina prężnie się rozwijała. Aby po-
wstawały nowe inwestycje, by przycią-
gała swoją atrakcyjnością  znaczących 
inwestorów. Trzeba koniecznie pomyśleć 
o młodzieży, aby miała gdzie spędzać 
wolny czas. Swoje zadanie, sądzę, będzie 
wypełniać, np. planowana inwestycja pn. 
Centrum Biblioteczno – Konferencyjne.
- Ł.K.: Które z punktów przedwy-
borczego programu są najważniejsze  
i będą realizowane najwcześniej?
- Grzegorz Wawryka: Stosunkowo szyb-
ko trzeba załatwić kilka palących prob-

lemów. Na pewno dużo uwagi trzeba 
poświecić uzgodnieniu zjazdu z autostra-
dy. Chciałbym, aby Gmina przystąpiła 
do opracowania planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Budowa kanaliza-
cji, wodociągu, modernizacja obiektów 
oświatowych, budowa dróg i chodników 
to zadania, które należy realizować w 
najbliższym czasie.
- Ł.K.: Czy dzięki temu, że posiada Pan 
doświadczenie w pracy samorządowej, 
a także poparcie wśród czołowych po-
lityków w Urzędzie Marszałkowskim, 
Brzesko może liczyć na lepszy rozwój?
- Grzegorz Wawryka: Myślę, że doświad-
czenie i dobre kontakty z samorządem 
województwa to na pewno rzecz, która 
ułatwi mi działanie, pomoże podejmo-

wać dobre decyzje, lecz 
najważniejszą rzeczą jest 
sumienna ciężka praca, 
dobrze przygotowane 
projekty, dobra  współ-
praca  z Radnymi oraz 
wsłuchiwanie się w głos 
mieszkańców Miasta i 
Gminy.  
- Ł.K.: Da się słyszeć 
głosy, szczególnie w ma-
gistracie, że zadziała 
Pan jak ta przysłowiowa 
nowa miotła sprzątająca  
stary porządek.
- Grzegorz Wawryka: 
W jakimś stopniu znam 
Urząd Miejski, ponieważ  
przez osiem lat zarządza-
łem Starostwem, wiec 
kontakty wzajemne były 
na porządku dziennym. 
Straszono moją osobą 
przed wyborami i obec-

nie. Jest to działanie określonej grupy 
niezadowolonych ludzi. Jeszcze raz chcę 
podkreślić, że ten kto sumiennie pracuje, 
nie musi się obawiać. Oczywiście każdy 

nowy Burmistrz ma swoją wizję funk-
cjonowania Urzędu. Nie ukrywam, że 

Nowy  
Gospodarz 

chciałbym poprawić organizację pracy 
urzędu, niektórych pracowników zmo-
bilizować do bardziej efektywnej pracy. 
To urząd jest dla obywatela, nie zaś oby-
watel dla urzędu. Mieszkańcy oczekują 
zmian w zarządzaniu Gminą i chciałbym 
te oczekiwania spełnić.  
- Ł.K.:Wróćmy do wyborów. Który 
moment kampanii uważa Pan za decy-
dujący w końcowej rozgrywce?
- Grzegorz Wawryka: Sadzę, że kilka ele-
mentów zdecydowało o mojej wygranej. 
Najważniejsze to mobilizacja elektoratu, 
szereg odbytych spotkań z mieszkańca-
mi. Spotkania te cieszyły się dużym po-
wodzeniem. Tam przedstawiałem swój 
program wyborczy. Sądzę, że udzielone 
poparcie dla mojej osoby jest związane 
z akceptacją mojego programu wybor-
czego zarówno ze strony wyborców jak 
i ugrupowań i organizacji, od których 
uzyskałem poparcie  w drugiej turze wy-
borów. 
- Ł.K.: Kto szczególnie pomógł Panu w 
trakcie kampanii?
- Grzegorz Wawryka: Miałem grono bli-
skich współpracowników i przyjaciół, na 
których mogłem liczyć, którzy cały czas 
wiernie mi kibicowali, nawet wtedy gdy 
po pierwszej turze wyborów przegrywa-
łem i za to im gorąco dziękuję. Bardzo 
wspierała mnie  również moja  najbliższa 
rodzina.
-Ł.K.: Na koniec gratulacje z powodu 
wygranej i pytanie, czego życzy pan 
sobie i mieszkańcom miasta i gminy w 
ciągu pańskiego urzędowania? 
- Grzegorz Wawryka: Mieszkańcom ży-
czę pomyślności w najbliższych latach, 
zadowolenia z pracy nowego Burmi-
strza, zaś sobie życzę, abym mógł spro-
stać oczekiwaniom mieszkańców i rea-
lizować konsekwentnie zamierzone cele 
przedstawione w programie wyborczym. 
Życzyłbym również nam wszystkim, by 
te kolejne lata obfitowały w liczne inwe-

stycje realizowane głównie przy udziale  
pozyskanych  środków zewnętrznych.
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Lekcja  
demokracji
Mamy już za sobą ogrom wrażeń - przed 
i powyborczych. Wkrótce znikną ze słu-
pów i witryn sklepowych ostatnie skrę-
ty plakatów wyborczych, zostaną zdję-
te bannery z podobizną kandydatów, 
emocje opadną i życie wróci do szarej 
codzienności. Czy kolejna „lekcja de-
mokracji” uczy nas czegoś nowego? 
 Na uwagę zasługuje niewątpli-
wie bardzo niska frekwencja - nie prze-
kraczająca 30 procent, która w dużej 
mierze przekłada się na wynik wyborczy. 

Powszechnie wiadomo, że większość z 
nas jest krytyczna wobec władzy - czy to 
lokalnej, czy centralnej. Ponieważ wła-
dza nie bierze się sama z siebie a wywo-
dzi się właśnie z narodu, stąd też podlega 
ocenie narodu. Ale czy ten „KTOŚ”, kto 
nie uczestniczy w wyborach, ma moralne 
prawo do tego, aby krytykować i nego-
wać sprawujących władzę? Odpowiedź 
jest jednoznaczna - NIE. Transformacja 
systemowa w Polsce, która doprowadzi-
ła do zmiany ustroju politycznego, dała 
możliwość każdemu obywatelowi do 
aktywnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym i gospodarczym kraju, tudzież 

miasta i gminy. Co cztery lata możemy 
wyrażać swoje osądy na temat sprawu-
jących władzę i weryfikować ich poczy-
nania dla dobra społeczeństwa i rozwoju 
regionalnego. Czy w pełni korzystamy 
z przywileju, jaki daje nam demokra-
cja? Wybory uzupełniające nie są żadną 
taryfą ulgową do „lekceważenia” urny 
wyborczej i nie są żadnym wytłumacze-
niem niskiej frekwencji. W systemie de-
mokratycznym władza sprawowana jest 
w naszym imieniu i z naszego mandatu. 
Nieuczestniczenie w wyborach nie jest 
żadnym wyrazem sprzeciwu wobec wła-
dzy oraz tych, którzy ją reprezentują. Ab-
sencja wyborcza jest niczym innym, jak 
„piłatowskim umyciem rąk”. Nieuczest-
niczenie w wyborach, jest także przeja-

wem braku za-
interesowania 
r o z w o j e m 
reg iona lnym 
miasta i gminy, 
obojętnością na 
kształt i kulturę 
sprawowanej 
władzy, a prze-
de wszystkim 
jest unikaniem 
odpowiedzial-
ności za przy-
szłość i rozwój 
swojego mia-
sta i gminy. 
K o n t e s t a c j a 
poglądów i 
p r o g r a m ó w 
w y b o r c z y c h 
odbywa się 
właśnie po-
przez udział w 
wyborach, pój-

ście do urny i - jeżeli jest to w zgodzie 
z naszym sumieniem - zagłosowanie na 
NIE, przeciwko programowi wyborcze-
mu, tudzież danej osobie. Taka właś-
nie postawa jest przejawem dojrzałości 
i troski o losy swojego miasta i gminy. 
 Ostatnie wybory uzupełniające 
pokazały również, czy społeczność lo-
kalna głosuje na człowieka, czy wybiera 
koniunkturalny komitet wyborczy ukry-
ty pod szyldem partii politycznej. Czy 
ulegamy propagandzie marketingowej i 
dajemy się manipulować socjotechnikom 
politycznym  czy też nie. Otóż wynik wy-
borów włodarza miasta i gminy wskazuje, 

że nieliczna, co prawda, grupa wyborców, 
która poszła do lokalu i wrzuciła do urny 
kartkę,  postawiła krzyżyk przy nazwi-
sku kandydata nie będącego oficjalnym 
reprezentantem, tudzież członkiem partii 
politycznej. W mojej ocenie jest to po-
zytywny przejaw demokracji, ponieważ 
na poziomie miasta i gminy należy wy-
bierać człowieka, a nie partię polityczną, 
która wystawiła kandydata. Inaczej wy-
gląda sprawa wyborów do Parlamentu, 
gdzie często zmuszeni jesteśmy wybierać 
kandydata spoza swojej miejscowości, 
którego de facto nie znamy. Wtedy fak-
tycznie głosujemy na partię polityczną. 
 Kampanię wyborczą, prowa-
dzoną przez kandydatów do objęcia fo-
tela burmistrza, ogólnie można ocenić 
jako w miarę spokojną. Nie było żadnej 
„czarnej teczki”, która miałaby pogrążyć 
przeciwnika politycznego. Nie było po-
mówień, oszczerstw, kłamstw i innych 
działań w stylu „no fair play”. Nieliczne 
wpisy na forach internetowych nie miały 
większego znaczenia w wyborze włoda-
rza miasta i gminy. Moją uwagę zwrócił 
natomiast poziom merytoryczny prowa-
dzonej kampanii. Otóż niektórzy kandy-
daci w swoich programach wyborczych 
często pisali o rzeczach, które są poza 
zasięgiem kompetencji burmistrza, a tak-
że poza zasięgiem podmiotowym miasta. 
Jako przykład podam jednego z kandy-
datów, który w swoim programie napi-
sał, że chce „usprawnić działanie Urzędu 
Pracy …”. Jak powszechnie wiadomo, 
Powiatowy Urząd Pracy jest po pierwsze 
z samej nazwy powiatowy, a więc pod-
lega pod starostę, a nie pod burmistrza 
miasta i gminy. Brak elementarnej wie-
dzy dobitnie świadczy o kompetencjach 
niektórych kandydatów aspirujących do 
najwyższego urzędu w mieście. Wielu 
kandydatów w swoich programach wy-
borczych wspominało również o zago-
spodarowaniu terenów przemysłowych w 
Jadownikach-Rędzinach. Intencja jak naj-
bardziej dobra - tyle tylko, że owe tereny 
są własnością spółki Carlsberg Polska (d. 
Browar Okocim), a nie gminy Brzesko. 
Zanim ogłosi się publicznie zamiary wo-
bec cudzej własności, może wypadałoby 
najpierw zapytać właściciela, jakie ma 
zamiary wobec swoich nieruchomości.
 Kolejna lekcja demokracji już 
za 2 lata.

Marek Białka 

FELIETON
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Płaci ten, kto zanieczyszcza
 Od tygodni w Brzesku trwa 
wojna śmieciowa. Brzeskie Zakłady Ko-
munalne, największa na rynku spółka 
zajmująca się odbiorem odpadów, pod-
niosła ceny. W ślad za nią zrobiły to inne 
firmy, które działają w tej samej branży. 
Podwyżki cen nie spodobały się miesz-
kańcom, wiadomo, nikt nie lubi więcej 
płacić. Ale posunięcie BZK nie przypad-
ło także do gustu radnym, którzy do tej 
pory nie ustalili górnych stawek za wy-
wóz odpadów. A do tej pory zawsze było 
tak, że najpierw Rada Miejska je uchwa-
lała, a dopiero potem firmy ustalały ceny. 
Teraz stało się odwrotnie.
 Kiedy radni dowiedzieli się, że 
gminna spółka podniosła ceny usług, 
byli zbulwersowani. Niektórzy na-
woływali nawet mieszkańców, aby 
nie płacili rachunków, dopóki 
sprawa ostatecznie się nie wy-
jaśni. Teraz jednak, gdy emocje 
nieco opadły, zaczynają się po-
jawiać już nieco inne interpre-
tacje działań BZK. 
Prawo wolnego rynku
 -Faktem jest, że prak-
tyka wcześniejszych lat wska-
zuje na to, iż najpierw stawki 
ustalali radni, a potem firmy do-
pasowywały się do nich. Z drugiej 
jednak strony zdajemy sobie sprawę, 
że gmina nie może regulować cen – wy-
jaśnia kierownik referatu ds. ochrony 
środowiska, Henryk Piela. -Spółki rzą-
dzą się swoimi prawami, za ich kondycję 
finansową odpowiadają prezesi, gmina 
nie może więc ingerować w wewnętrz-
ne sprawy firm, które mogą a nawet po-
winny same ustalać ceny za świadczone 
usługi. 
 Zadaniem gminy jest zorgani-
zowanie rynku odbioru śmieci od miesz-
kańców i, trzeba przyznać, z tego zadania 
samorząd wywiązuje się koncertowo. 
Gminę obsługują cztery firmy, każdego 
niemal roku nowelizowana jest uchwała 
dotycząca utrzymania czystości w gmi-
nie. 
 -Zgadzam się ze stwierdzeniem, 
że spółki same powinny ustalać ceny za 
wywóz śmieci. Tegoroczna podwyżka 

spowodowana jest głównie tym, że o kil-
kaset procent wzrosły tak zwane opłaty 
środowiskowe. Uchwalone przez Radę 
Ministrów w ubiegłym roku zaczęły obo-
wiązywać od 1 stycznia. Jeszcze w tam-
tym roku za składowanie tony odpadów 
płaciliśmy 15 złotych, teraz opłata wy-
nosi 75 złotych – tłumaczy prezes BZK, 
Janusz Filip.
Straty BZK
 Prezes przyznaje, że w ciągu 
kilku ostatnich lat ceny za wywóz śmieci 
podnoszone były w minimalnym stopniu, 
teraz jednak wzrost opłat jest pokaźny i 
w y n o - s i 

średnio 
około 30 procent. 
 Podniesienie cen za usługi to je-
den powód do niezadowolenia, a drugi to 
taki, że BZK nie przywozi już do domów 
swoich klientów darmowych worków na 
odpady segregowane. Konieczność zaku-
pu worków traktowana jest przez miesz-
kańców jako kolejna podwyżka. 
 Gmina Brzesko była jedną z 
pierwszych w Małopolsce, która wpro-
wadziła obowiązek selekcji śmieci w 
gospodarstwach domowych. Aby do tego 
mieszkańców zachęcić, do końca 2006 
roku za ich wywóz płacił samorząd. W 
2007 roku obowiązek ten spadł na firmy 
zajmujące się wywozem odpadów. 

 -Każdego miesiąca dopłacali-
śmy do tego interesu około 12 tysięcy 
złotych. Straty, jakie ponieśliśmy przez 
cały rok, wyniosły około 150 tysięcy zło-
tych. Dbając o płynność finansową spół-
ki, stwierdziliśmy, że nie możemy sobie 
na to dłużej pozwolić – mówi prezes Ja-
nusz Filip. -Cena za odbiór worka śmieci 
posegregowanych kosztuje 3,5 złotego. 
My od naszych klientów bierzemy 2 zło-
te, resztę dopłacamy sami. 
 -Ale są też dobre strony wpro-
wadzenia opłat za segregację. Mieszkań-
cy na pewno robią to teraz staranniej, 
oszczędzają i dzięki temu firmy nie wożą 
pustych worków. Chociaż myślę, że pew-
nym utrudnieniem dla odbiorców jest 

fakt, że sami muszą jechać do BZK i 
kupić worki – dodaje Henryk Pie-

la. 
Edukacja, edukacja...
 -Faktem jest, że mo-
glibyśmy doliczyć koszty 
wywozu odpadów segrego-
wanych do faktur, ale nie 
robimy tego, gdyż było-
by to niesprawiedliwe dla 
mieszkańców. Bo nie moż-

na założyć, że każda rodzina 
produkuje tyle samo śmieci. 

Byłaby to w pewnym sensie 
kara dla tych, którzy segregację 

przeprowadzają sumiennie – wy-
jaśnia prezes BZK.

 W BZK twierdzą, że wbrew 
pozorom ilość sprzedanych worków na 
odpady jest dość wysoka i w styczniu na 
przykład wyniosła ponad 4 tysiące sztuk. 
Prezes Filip mówi, że mieszkańcy szyb-
ko przekonają się o tym, iż segregacja 
jest opłacalna. Bo odbiór pojemnika 120 
litrowego kosztuje ponad 10 złotych, a za 
przekazanie worka ze śmieciami pose-
gregowanymi tylko 2 złote. Tak więc ra-
chunek jest prosty i na pewno nie będzie 
warto zapełniać papierem i plastikiem 
pojemników. 
 -Trzeba jeszcze poprzez eduka-
cję ekologiczną uświadamiać mieszkań-
ców, jak bardzo szkodliwe są substancje 
uwalniane w czasie spalania tworzyw 
sztucznych – dodaje kierownik Piela. 

Zofia Sitarz

TEMAT NA DZIŚ
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Relacja – Łukasz Kornaś.

23 stycznia odbyła się XIX sesja Rady 
Miejskiej, będąca równocześnie pierw-
szym tegorocznym posiedzeniem brze-
skich rajców. Poruszono na niej kilka 
ważnych tematów, takich jak bezpie-
czeństwo wodne miasta i gminy, czy 
nauczanie języków obcych w szko-
łach. Podjęto uchwały, dotyczące m.in. 
zmian w budżecie na rok 2008, oraz 
przyjęto plan pracy Rady Miejskiej na 
najbliższe miesiące. Tradycyjnie do-
szło do słownych utarczek pomiędzy 
radnymi.
Po dokonaniu procedur związanych z ot-
warciem sesji, przedstawieniu porządku 
obrad i przyjęciu protokołów z poprzed-
niego posiedzenia głos zabrał Bogusław 
Babicz. Poruszył problem budowy suche-
go zbiornika retencyjnego w rejonie Usz-
wicy. P.O. burmistrza przedstawił plan 
sfinansowania przedsięwzięcia. – „In-
westycja zostanie rozłożona na kilka lat. 
Na początek należy opracować koncep-
cję mającą na celu zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa powodziowego w doli-
nie rzeki Uszwicy. Koszt takiej koncepcji 
wyniesie maksymalnie 120.000 złotych 
brutto i według projektowanej umowy 
udziały poszczególnych podmiotów by-
łyby następujące: udział Województwa 
Małopolskiego to 30%, powiaty brzeski 
i bocheński po 25%, natomiast udział po-
zostałych pięciu gmin wyniesie po 4%. 
Daje to kwotę 4800 zł rozłożoną na dwa 
lata. Kwota nieduża, a przedsięwzięcie ze 
wszech miar potrzebne”.

Zabytki, bezpieczeństwo i drogi
Przedstawianie interpelacji rozpoczęła 
tradycyjnie już Katarzyna Pacewicz-Py-
rek, zwracając uwagę na konieczność 
częstszych wizyt Policji w mieszkaniach 
socjalnych na Placu Kupieckim. – W tym 
budynku mieszkają również rodziny z 
dziećmi i często bywają one świadkami 
scen burd pijackich. Rodziny te czują 
się zagrożone i boją się czasem zgłaszać 
problemy z sąsiadami – argumentowała 
radna. Poprosiła także o zorganizowanie 
spotkania z właścicielami Pałacu Goetza, 
zadając pytanie w imieniu mieszkańców, 

którzy zastanawiają się, jak obiekt będzie 
zagospodarowany i czy będzie można 
nadal korzystać z parku. Poruszyła tak-
że sprawę dworku na ul. Solskiego, oraz 
„dworu” w Okocimiu. Kolejną radną, 
która przedstawiła swoje propozycje, była 
Maria Kądziołka. Ponowiła interpelację 
dotyczącą „podjęcia przez burmistrza 
Brzeska pilnych działań, zmierzających 
do uruchomienia działalności świetlicy 
środowiskowej na osiedlu Kościuszki-
Ogrodowa. Radna poruszyła również te-
mat brzeskich dróg, zwracając uwagę na 
trudności w poruszaniu się samochoda-
mi, spowodowane zarówno dziurami w 
asfalcie, jak i źle wykonanymi studzien-
kami kanalizacyjnymi, znajdującymi się 
w pasie jezdni. Długą listę postulatów 
zgłosił  Jerzy Tyrkiel. Zarówno interpe-
lację radnego jak i jego przedmówczyń 
publikujemy w całości.

Najdłuższa wypowiedź
Radny Lech Pikuła przywołał temat 
Brzeskiego Magazynu Informacyjnego, a 
w zasadzie obsady stanowiska redaktora 
naczelnego miesięcznika. – „W ocenie 
radnych, których reprezentuję, a tak-
że mojej własnej, zostały naruszone 
przez organ uchwałodawczy Gminy na-
stępujące przepisy prawa”. Następnie 
w swoim długim wystąpieniu Radny 
zarzuca popełnienie błędów w uchwa-
łach dotyczących wydawania i funkcjo-
nowania gazety, w sprawie powoływania 
Rady Programowej miesięcznika oraz w 
sprawie powoływania redaktora naczel-
nego. - „Jeżeli w terminie ustawowym, 
określonym przepisami Kodeksu postę-
powania administracyjnego nie zostanie 
usunięty stan niezgodny z prawem, skie-
rujemy do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego skargę celem uzyskania 
oceny tego Sądu zgodności zaskarżonych 
aktów z obiektywnym stanem prawnym” 
– zapowiedział Pikuła. Na koniec wyraził 
troskę o radnych wrażliwych na krytykę 
– „Trudno nam bowiem zrozumieć, a 
tym bardziej pogodzić się z widocz-
nym u części radnych dążeniem do 
ograniczenia prezentowanych w cza-
sopiśmie poglądów, nawet, jeśli do-
tykają one bezpośrednio niektórych z 

radnych. Osoby, które podjęły się peł-
nienia funkcji publicznych, nie powinny 
być nadwrażliwe na krytykę, która doty-
ka przecież także nas. Odpowiedź prosi-
my kierować na ręce niżej podpisanego”. 
Była to najdłuższa wypowiedź radnego 
podczas XIX sesji, a dotyczyła tylko jed-
nego, ale zdaniem radnych „Wspólnoty 
Samorządowej” istotnego dla mieszkań-
ców miasta i gminy problemu.

Pytania 
Radny Marek Adamczyk zwrócił się z 
zapytaniem, a zarazem i prośbą do Pana 
Burmistrza, o udzielenie informacji jak 
realizowana jest uchwała Zebrania Wiej-
skiego z marca ubiegłego roku dotyczą-
ca podziału gruntu mienia wiejskiego 
skomunalizowanego przy ulicy Siostry 
Faustyny w Mokrzyskach. Czy zostało 
zlecone wykonanie planu przestrzennego 
zagospodarowania tego terenu i przezna-
czenie go pod budownictwo jednorodzin-
ne. „W jednym z ostatnich pism dotyczą-
cych tego terenu Pan Burmistrz odpisał 
mi, żeby uporządkować ten teren, potrze-
ba 20 ludzi , ponieważ stan zachwaszcze-
nia i zarośnięcia tego terenu do tego już 
doszedł. Jak długo będziemy czekać, żeby 
podzielić ten grunt i sprzedać pod budow-
nictwo? Dlatego bardzo proszę o odpo-
wiedź, ponieważ ludzie się interesują, czy 
te działki będą do sprzedaży - ?” – pytał 
radny w imieniu swoim i mieszkańców.  
Następnie radna Katarzyna Pacewicz-
Pyrek poruszyła sprawę rodziny państwa 
Górków i ich dzieci. - „Czy pięcioraczki 
brzeskie mieszkają już w nowym miesz-
kaniu, czy nadal jest ono w remoncie?” 
Po pytaniach Krzysztofa Ojczyka, doty-
czących m.in. Pałacu Goetzów, „Kto jest 
właścicielem aktualnie pałacu czy mienia 
pogoetzowskiego - , czy to są nadal właś-
ciciele spadkobiercy, czy to być może 
już zostało sprzedane i przeszło w inne 
ręce?”, głos zabrali przewodniczący jed-
nostek pomocniczych Gminy. Sołtysi w 
głównej mierze odnieśli się do problemu 
śmieci, ich wywozu i kosztów z tym zwią-
zanych.  Sołtys wsi Szczepanów Anna 
Lubowiecka, obawia się, że jeśli odpady 
nie znajdą się w koszach, „śmieci będą 
zbierać nasi pracownicy interwencyjni 
po łąkach i rowach”. Ciężko nie zgodzić 
się z tymi przypuszczeniami i obawami, 
więc należy przypuszczać, że temat ten 
rychło zostanie podjęty przez radnych,  

XIX Sesja Rady Miejskiej

Z PRAC  BRZESKIEJ RADY
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o czym mówił również Bogusław Babicz: 
„ Sądzę, że temat powróci na sesję luto-
wą, gdzie jest przewidziana debata na te-
mat sposobu i systemu wywozu śmieci”.
 Sołtys wsi Bucze, Stanisław Milewski  
korzystając z okazji, że na sali  jest przed-
stawiciel Policji skierował do niego swo-
je słowa: „Chciałem w imieniu miesz-
kańców Bucza, Mokrzysk i okolicznych 
wsi podziękować panu, że tak sprawnie 
i szybko służby kryminalne opanowały 
przestępcę, który terroryzował mieszkań-
ców . Sprawa ta została już zakończona i 
dlatego w tym miejscu chciałem Panu ser-
decznie podziękować za to wszystko, co 
Policja zrobiła w celu ujęcia przestępcy”. 
Z kolei sołtys Wokowic, Marian Czarnik, 
poruszył sprawę transportu ciężarowego, 
odbywającego się na lokalnych drogach: 
„Wraz z pierwszymi cieplejszymi dniami 
bardzo nasilił się ruch tych samochodów, 
dlatego apeluję do Policji, aby zwróciła 
uwagę na to, aby tych samochodów może 
tyle nie jeździło tymi naszymi drogami”.

Języki obce i odpowiedzi na pytania.
Ciekawym tematem przedstawionym 
podczas dziewiętnastej sesji okazała się 

„Informacja na temat nauczania  języ-
ków obcych w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i w gimnazjach na terenie 
gminy Brzesko”. Pełną jej treść publiku-
jemy na kolejnych stronach niniejszego 
wydania gazety. Radny Józef Kubas poin-
formował, że 25 października ubiegłego 
roku Komisja Oświaty Kultury i Sportu 
zajmowała się tym tematem . „Ten temat 
nie wziął się tak z powietrza, a dotyczył 
dwóch zagadnień. Poziomu nauczania 
języków obcych w szkołach i wymiany 
młodzieży z zaprzyjaźnionymi miastami 
za granicą. Chodzi o to, aby młodzież 
zobaczyła, jak wygląda czystość języka i 
mogła prowadzić prawidłową konwersa-
cję. To są dwa różne tematy”. W trakcie 
dyskusji radni i zaproszeni goście zasta-
nawiali się wspólnie, czy, i jak, konty-
nuowana jest nauka języków obcych w 
szkołach podstawowych, gimnazjach i 
szkołach ponadgimnazjalnych. Poruszo-
no szereg problemów dotyczących tego 
zagadnienia, szukając sposobów na ich 
rozwiązanie. Radny Adam Smołucha 
podjął temat ilości pracowni językowych 
w szkołach, natomiast radny Jerzy Tyr-
kiel odniósł się do tzw. „wymian”, pro-

ponując: „Jeżeli to jest możliwe, włączyć 
jako głównych uczestników prymusów 
w zakresie nauki języka niemieckiego do 
delegacji w przypadku wizyt w zaprzy-
jaźnionej niemieckiej gminie Langenens-
lingen”. Ten punkt zakończył wniosek 
zaproponowany przez wiceprzewodni-
czącego Rady, Franciszka Brzyka, który 
stwierdził, że na podstawie przeprowa-
dzonej dyskusji zostanie sformułowany 
wniosek, który skierowany będzie do 
burmistrza. Oto jego brzmienie: „Rada 
Miejska podjęła apel aby w miesiącu 
lutym został powołany międzyszkolny 
zespół nauczycieli języków obcych do 
spraw rozpatrzenia problemu dotyczące-
go nauczania języków obcych w jednost-
kach oświatowych prowadzonych przez 
gminę Brzesko”. 
W dalszym punkcie obrad udzielono 
odpowiedzi na zadane pytania. Następ-
nie radni przegłosowali kilka projektów 
uchwał, po których przyszła kolej na 
wolne wnioski i dyskusje, po czym za-
kończyli posiedzenie.

STYCZEŃ
1. Informacja na temat nauczania języ-
ków obcych w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i w gimnazjach na tere-
nie gminy Brzesko .
LUTY
1. Gminna Gospodarka Odpadami .
2. Ocena funkcjonowania Urzędu Miej-
skiego w Brzesku .
MARZEC
1. Ocena funkcjonowania  komunikacji 
zbiorowej  na terenie Gminy Brzesko .
2. Ocena  sportu i turystyki w gminie 
Brzesko .
3. Sprawozdanie z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Narkomanii .
KWIECIEŃ
1. Informacja nt. wieloletniego rozwoju 
budownictwa komunalnego w gminie 
Brzesko .
2. Analiza poziomu nauki języków 
obcych w szkołach podstawowych i 
gimnazjach na terenie gminy Brzesko .

3. Informacja o wydanych decyzjach o 
warunkach zabudowy oraz planach prze-
strzennego zagospodarowania gminy 
Brzesko .
MAJ
1. Ocena funkcjonowania Biura Promo-
cji  i współpracy z miastami partnerski-
mi .
2. Ocena funkcjonowania MPEC w 
Brzesku .
CZERWIEC
1. Informacja nt. aktualnej sytuacji na 
rynku pracy w Gminie Brzesko  .
2. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie 
Brzesko ze szczególnym uwzględnie-
niem bezpieczeństwa w placówkach 
oświatowych .
LIPIEC, SIERPIEŃ
1. Ocena funkcjonowania BZK w Brze-
sku .
2. Informacja o pozyskanych środkach 
unijnych .
WRZESIEŃ
1. Ocena funkcjonowania RPWiK w 

Brzesku .
2. Działalność gminy Brzesko w zakre-
sie pozyskiwania inwestorów i pomocy 
lokalnym przedsiębiorcom .
PAŹDZIERNIK
1. Ocena stanu dróg gminnych .
2. Ocena stanu sanitarnego i estetycz-
nego miasta Brzeska ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów zielonych .
LISTOPAD
1. Informacja  na temat bieżących 
remontów i inwestycji w obiektach 
oświatowych gminy Brzesko .
2. Informacja na temat funkcjonowania 
szkół i przedszkoli na terenie gminy 
Brzesko .
GRUDZIEŃ
1. Przyjęcie planów pracy Komisji i 
Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2009 .
2. Uchwalenie Budżetu gminy Brzesko 
na rok 2009 .

Plan pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2008
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Maria Kądziołka
1. W imieniu własnym oraz mieszkań-
ców osiedla Kościuszki - Ogrodowa po-
nawiam interpelację dotyczącą podjęcia 
przez Burmistrza Brzeska pilnych działań 
zmierzających do uruchomienia działal-
ności środowiskowej świetlicy na naszym 
osiedlu. Pragnę przypomnieć p.o. Burmi-
strza, Panu Bogusławowi Babiczowi, iż 
ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późniejszymi 
zmianami/ w Art. 7 ust. l mówi, iż zaspoka-
janie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 
do zadań własnych gminy. W szczególno-
ści zadania własne obejmują - pkt. 9 tegoż 
art.— sprawy Kultury.
Ponownie apeluję do p.o. Burmistrza o 
podjęcie pilnych działań w zakresie or-
ganizacji wolnego czasu dzieci i młodzie-
ży, stworzenia możliwości dla aktywiza-
cji osób starszych — tutaj, na osiedlach w 
środowisku dla nas najbliższym. Pomóżcie 
Zarządom Osiedli w organizacji świetlic 
środowiskowych. Jeżeli będą lokale, daję 
gwarancję, że Zarządy Osiedli poradzą 
sobie z zadaniem atrakcyjnej organizacji 
czasu wolnego dla wszystkich grup wie-
kowych /dla dzieci, młodzieży, osób star-
szych i samotnych/.
Na złożoną 28 listopada 2007 roku inter-
pelację dotyczącą tej właśnie sprawy nie 
otrzymałam od p.o. Burmistrza Brzeska od-
powiedzi. Idąc po najmniejszej linii oporu, 
pewnie dobrze jest poprzestać na prze-
kazaniu interpelacji swoim jednost-
kom, a samemu nie podejmować żadnych 
działań.
Jeszcze raz kieruję pytanie do władz mia-
sta - do Burmistrza - co przez tyle lat w tej 
kwestii na naszych Osiedlach zostało zro-
bione, oprócz tego, że pozbyto się budynku 
przy Placu Kazimierza Wielkiego /Tele-
fony Brzeskie/, budynku „Starej Łaźni", 
budynku Kina „Bałtyk"? Co ma robić 
młodzież na osiedlach, jeżeli nie ma 
stworzonych warunków do tego, aby godzi-
wie móc spędzić wolny czas? Gdzie mają 
spotykać się osoby w średnim wieku, oso-
by starsze? Gdzie może działać Osiedlowy 
Klub Seniora? Czy naprawdę już nic nam 
się nie należy ? Proszę Pana Burmistrza 
o dogłębne przemyślenie sprawy i pod-
jęcie kroków wychodzących naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców.
2. Czy została zbadana sprawa dotycząca 
studzienek kanalizacyjnych znajdujących 
się w pasach jezdni, a zaniżonych w sto-
sunku do nowo położonych nawierzchni na 
drogach gminnych na terenie miasta?.  
Czy w projektach technicznych było ujęte 

podniesienie studzienek do poziomu jezd-
ni?. Pragnę zaznaczyć, iż w przedmiotowej 
sprawie zabieram głos po raz kolejny.
3. Na ulicy Browarnej, ok. 50 m przed świat-
łami, jadąc od strony Browaru, w jezdni, 
na prawym pasie jest bardzo duża dziura. 
Jest ona niebezpieczna dla użytkowników, 
wpadając w nią można poważnie uszkodzić 
samochód, jak również doprowadzić do ko-
lizji.
Bardzo proszę o szybką reakcję w tej spra-
wie.

Katarzyna Pacewicz-Pyrek
1. Zwracam uwagę na konieczność częstszych 
wizyt Policji w mieszkaniach socjalnych na 
Placu Kupieckim. W tym budynku mieszkają 
również rodziny z dziećmi i często bywają one 
świadkami scen burd pijackich. Rodziny te 
czują się zagrożone i boją się czasem zgłaszać 
problemy z sąsiadami.
2. Proszę o zorganizowanie krótkiego spotka-
nia z właścicielami Pałacu Goetza, bowiem 
mieszkańcy z racji sentymentu i przywiązania 
do obiektu często zadają pytanie jak zostanie 
on zagospodarowany, są ciekawi, czy park bę-
dzie udostępniony mieszkańcom.
3. Proszę o zabezpieczenie dworku  na 
ul.Solskiego, przebywanie na jego terenie jest 
niebezpieczne, a z informacji, jakie do mnie 
docierają, wynika, że przebywają tam osoby 
często pod wpływem alkoholu. Mam również 
pytanie, czy pojawił się ktoś, kto byłby skłon-
ny kupić ów obiekt.
4. Mam również pytanie, co z dworem w Oko-
cimiu, czy zostały podjęte jakieś działania 
mające na celu uchronić ten unikatowy dwór 
przed całkowitym zniszczeniem.
5. Zwracam się również z prośbą w imieniu 
zmotoryzowanych obywateli miasta i gminy, 
by poprawić widoczność w wielu miejscach 
miasta poprzez wycięcie drzew i krzewów 
bądź ich przycięcie. Np. przy ul.Solskiego 
dwa drzewa zasłaniają widoczność wyjeżdża-
jącym z ul.Szczepanowskiej (mam na uwadze 
topole po lewej stronie wyjeżdżających).

Jerzy Tyrkiel
1. Proszę o rozważenie wykonania oznako-
wania dróg wojewódzkich i powiatowych na 
terenie gminy tak, aby ułatwić  ich   iden-
tyfikację  i  skuteczną komunikację z  ich 
właścicielem w celu wykonania remontów 
czy też ich bieżącej konserwacji. Podobne 
rozwiązania są z dobrym skutkiem realizowa-
ne chociażby w gminach śląskich.
2. Proszę ponownie o podjęcie starań ce-
lem wybudowania kładki nad rondem na 
obwodnicy   miasta   celem   bezpiecznego   
skomunikowania   osiedla   Okocimskiego   z 
centrum miasta. W świetle przewidywanego 

znacznego zwiększenia się ruchu w relacji N-
S potrzeba ponownego podjęcia tej kwestii 
wydaje się jak najbardziej zasadna.
3. Z uwagi na planowane zwiększenie ru-
chu, jak podano w poprzedniej interpelacji, 
proszę o uruchomienie starań zmierzających 
do montażu ekranów dźwiękochłonnych przy 
ul - Mickiewicza  - obok osiedla bloków 
mieszkalnych przy ul.Browarnej. Już obec-
nie uciążliwość ruchu drogowego jest w 
poważnym stopniu odczuwalna przez miesz-
kańców osiedla.
4. Proszę o informację nt. zaawansowania 
koncepcji realizacji lepszego dojazdu do ob-
szaru   przemysłowego Jadowniki-Rędziny.  Z 
uwagi  na  rosnące zainteresowanie inwesto-
rów   naszym   regionem   posiadanie   takiego   
dodatkowego   atutu   dla   ww. obszaru wydaje 
się nieodzowne.
5. Proszę o doświetlenie przejścia pod wia-
duktem przy ul. Okocimskiej. Uczęszczany 
licznie przez mieszkańców oraz setki ucz-
niów trakt wymaga niezwłocznej poprawy 
bezpieczeństwa.
6. Proszę o pilny remont chodnika przy ul. 
Jagiełły. Odcinek łączący duże osiedle z 
centrum miasta jest krótki, ale w fatalnym 
stanie. Stosunkowo niewielkie nakłady 
przełożą się na bezpieczeństwo bardzo licznej 
grupy obywateli miasta.
7. Proszę o wykonanie porządków na za-
rządzanej przez gminę ulicy Jana Barona 
Goetza (główna aleja parkowa). Do usunię-
cia pozostają duże ilości butwiejących liści 
z ubiegłej jesieni. Zyska na tym estetyka 
uczęszczanego miejsca rekreacji, ale też 
bezpieczeństwo przechodniów, w tym lokal-
nych mieszkańców.
8. Proszę o uporządkowanie łącznika / scho-
dów pomiędzy ul. Okocimską i Browarną. 
Konieczne jest m. in. wykarczowanie prze-
rośniętych krzewów z posesji budynku b. 
poczty. Łącznik jest licznie uczęszczany za-
równo przez lokalnych mieszkańców jaki i 
gości spoza osiedla. Solidne porządki przełożą 
się skutecznie na bezpieczeństwo ww. obsza-
ru.
9. Proszę o ponowne i szczególnie pieczo-
łowite podejście do opracowania gminnego 
programu wykorzystania pięknie wypraco-
wanych nawyków mieszkańców w zakresie 
sortowania odpadów do ich efektywnego 
odzysku. Sprawa jest szczególnie istotna w 
świetle wprowadzenia drastycznej podwyżki 
cen utylizacji odpadów.
10. Władze   Bochni   czynią  starania,   aby   
w   Małopolsce   powstał   kolejny  zakład 
utylizacji odpadów komunalnych. Cho-
dziłoby o przedsiębiorstwo, które obsłu-
giwałoby kilka  gmin z  naszego woje-
wództwa.  Proszę o  informację, jakie 
są plany gminy Brzesko w zakresie włą-
czenia się do wspomnianej inicjatywy.                                      
             

Interpelacje Radnych
Z PRAC  BRZESKIEJ RADY

Opracował Ł.K.
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Nauczanie języków obcych w szkole
 O potrzebie lub wręcz koniecz-
ności uczenia się i nauczania języków 
obcych nie trzeba dziś już nikogo przeko-
nywać. Wiadomo także, że opanowanie 
języka obcego jest tym łatwiejsze i prze-
biega tym sprawniej, im wcześniej roz-
poczniemy jego naukę. Dlatego dąży się 
obecnie do tego, by pierwsze kontakty z 
językami obcymi zapewnić dzieciom na-
wet już na poziomie edukacji przedszkol-
nej.
 Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Brzesku jest jedyną szkołą w najbliższej 
okolicy, w której naucza się dwóch nowo-
żytnych języków obcych, niemieckiego 
i angielskiego, i należy podkreślić, że w 
tym względzie wyszliśmy naprzeciw ży-
czeniom rodziców naszych uczniów.
 Początkowo naukę języka obce-
go rozpoczynały klasy trzecie w wymia-
rze 1 godziny tygodniowo (była to tzw. 
dodatkowa godzina z puli godzin do dys-
pozycji dyrektora). Był to w jednym roku 
szkolnym język niemiecki, a w następnym 
angielski. Jeżeli klasa 3 uczyła się języka 
niemieckiego, to od klasy 4 stawał się on 
językiem wiodącym i był nauczany w 
wymiarze 3 godz. w kl.4, 2 godz. w kl. 5 i 
3 godz. w kl.6. Język angielski był wów-
czas językiem drugim (dodatkowym) i na 
jego realizację przeznaczone były tylko 2 
godz. tygodniowo w każdym roku nauki, 
niezależnie od poziomu i - co jest zupeł-
nym nieporozumieniem -bez podziału na 
grupy.
 Z uwagi na fakt, że podstawo-
wym celem nauczania języka obcego jest 
wdrożenie uczniów do aktywnego uczest-
nictwa w komunikacji językowej, grupy, w 
którym mają być prowadzone zajęcia, nie 
mogą być zbyt liczne. Optymalną liczbą 
uczniów w grupie jest 10-12, maksymal-
nie 15 osób i taką liczbę uczniów podają 
wszystkie metodyki nauczania języków 
obcych. Z jednej strony gwarantuje to 
nauczycielowi możliwość indywidualne-
go podejścia do każdego z uczących się, z 
drugiej zaś stworzy dogodną płaszczyznę 
do nawiązywania komunikacji pomiędzy 
samymi uczniami i ułatwi wykonywanie 

zadań wymagających indywidualnego 
wypowiadania się. Jest to tym bardziej 
istotne, że coraz więcej dzieci ma różne 
dysfunkcje, które utrudniają im naukę ję-
zyka obcego, a i nauczyciel musi do ta-
kich dzieci podejść indywidualnie. Nawet 
przy 24 osobach w klasie w nauczaniu 
języka jako wiodącego (dopiero 25 osoba 
dzieli na grupy!?) jest to bardzo trudne, a 
co dopiero, gdy klasa liczy 30 uczniów, 
zwłaszcza, że specyfika nauczania języ-
ka obcego jest zupełnie inna niż takich 
przedmiotów, jak np. matematyka, nie 
przekazujemy bowiem wiedzy jako ta-

kiej, tylko uczymy komunikowania się 
w innym języku. To prawda, że klasy są 
coraz mniej liczne, ale zmienia się jedno-
cześnie nasza rzeczywistość, coraz wię-
cej dzieci z dysfunkcjami, z problemami 
koncentracji, z nadpobudliwością psycho 
- ruchową itd.
 Należałoby się więc zastanowić 
nad priorytetami. Jeżeli ma to być jakość 

nauczania, to należy stworzyć nauczy-
cielom optymalne warunki do pracy z 
uczniami. Wbrew pozorom nauka języka 
obcego to nie tylko łatwa i przyjemna 
zabawa, choć często są i takie chwile, 
ale jednak w większości żmudna i inten-
sywna praca. Aby osiągnąć jakikolwiek 
efekt, trzeba dużo systematyczności, po-
mysłowości, konsekwencji oraz powta-
rzania i utrwalania materiału. Ilość godzin 
przeznaczonych na naukę języka obcego 
jest ledwie wystarczająca. Dobrze było-
by zwiększyć ich ilość do 3 przy języku 
dodatkowym i do 4 przy wiodącym.
Po pierwszym „zachłyśnięciu się" moż-
liwością nauki języków obcych obser-
wuje się obecnie spadek zainteresowania 
tą nauką zwłaszcza, gdy po pierwszych 
łatwych zagadnieniach przychodzą trud-
niejsze i okazuje się, że język sam nie 

„wchodzi do głowy", tylko wymaga rze-
telnej pracy, dyscypliny, także samody-
scypliny, ciągłego powtarzania, itd.
 Od dwóch lat ministerialnie na-
ukę języka obcego rozpoczęły klasy 1 i 
jest to tylko język angielski, co wymusza 
sztuczną sytuację, w której język niemie-
cki może być tylko językiem dodatko-
wym. Wiąże się z tym zmniejszanie się z 

PROBLEMY

1 Zbyt liczne klasy - brak podzia u na grupy w klasach licz cych mniej ni  25 uczniów a przy 
nauczaniu j zyka dodatkowego nawet przy 30 osobach w klasie 

2 Brak pracowni j zykowych 

3 Brak zaj  wyrównawczych dla uczniów s abszych, maj cych ma e zdolno ci j zykowe i dla 
uczniów z dysfunkcjami. Uczniowie obarczeni tymi dysfunkcjami (dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia) oprócz tradycyjnej bariery, jak  jest czytanie i pisanie w obcym j zyku, musz
pokona  tak e problemy zwi zane z koordynacj  wzrokowo – ruchow , kojarzeniem brzmienia i 
formy pisanej s ów, ich prawid owym zapisem oraz przyswojeniem regu  rz dz cych j zykiem. 
-Za jedyn  skuteczn  form  pomocy dzieciom dyslektycznym uwa a si  zaj cia korekcyjno - 
kompensacyjne. 

4 Ma o ofert konkursów na szczeblu gminy i powiatu. 

PROPOZYCJE ZMIAN 

1 Podzia  na grupy bez wzgl du na ilo  uczniów w klasie i na to, czy j zyk obcy jest j zykiem 
g ównym, czy dodatkowym. 

2 Zwi kszenie ilo ci godzin do 4 dla j zyka g ównego i 3 dla j zyka dodatkowego. 
3 Utworzenie pracowni j zykowych, wyposa onych w podstawowy sprz t audiowizualny. 

Podstawowym i niezb dnym narz dziem pracy jest magnetofon z odtwarzaczem p yt
kompaktowych. Warto jednak e by oby dysponowa  tak e sprz tem video i DVD, grafoskopem 
(rzutnik pisma), idealny by by komputer z dost pem do Internetu i rzutnikiem multimedialnym. 
Kolorowe plansze, tablice, mapy, s owniki obrazkowe uatrakcyjniaj  zaj cia, czyni  je bardziej 
interesuj cymi, u atwiaj  i przy pieszaj  nauk , utrwalaj  materia , dzia aj  „wzrokowo". Sporo tego 
typu pomocy otrzymujemy od wydawnictw j zykowych, ale nie jest to ilo  wystarczaj ca.

4 Wprowadzenie zaj  wyrównawczych z j zyka obcego. 
5 Finansowanie zaj  dodatkowych i wyrównawczych lub mo liwo  w czenia ich do etatu 
6 Organizowanie wi cej konkursów j zykowych (piosenki, poezji, kol d,...)
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roku na rok godzin języka niemieckiego.
Jest powszechnie wiadomo, że to język 

angielski jest językiem urzędowym na ca-
łym świecie, ale zaraz za nim plasuje się 

Dzień 27 stycznia był szczególnie waż-
nym dniem dla mieszkańców gminy 
Brzesko. W tym dniu odbyły się wybory 
na burmistrza Brzeska. Wielu  spośród 
wszystkich uprawnionych do głosowania 
udało się do Okręgowej Komisji Wybor-
czej, aby oddać swój głos na swojego 
kandydata. Kandydatów było sześciu: 
Bogusław Babicz, Franciszek Brzyk, 
Tadeusz Ciurej, Krzysztof Ojczyk, Grze-
gorz Wawryka, Mirosław Wiśniowski. 
Walka między kandydatami była bardzo 
zacięta. Kandydaci prześcigali się w 
coraz to bardziej niekonwencjonalnych 
sposobach reklamy swojej osobowości. 
Budynki i miejsca publiczne były wręcz 
„wytapetowane” podobiznami wybiera-
nych. Niektórzy kandydaci oprócz afiszy 
i ulotek postawili na reklamy umiesz-
czane za samochodem. Były to wielkie 
portrety wraz z ich hasłem wyborczym. 
Wszyscy walczyli do ostatnich minut ot 
to, kto zasiądzie na fotelu burmistrza O 
tym zadecydowali wyborcy.   {krótko o 
wynikach wyborów}Wśród młodzieży 
wybory na burmistrza Brzeska były rów-
nież entuzjastycznym przeżyciem. Dla 
niektórych były to pierwsze wybory w 
ich życiu. Często podczas spotkań moż-

na było usłyszeć rozmowy na temat kan-
dydatów i ich programów wyborczych. 
Nie obyło się również bez wspomnień, 
kiedy to jeszcze niedawno chodzili ra-
zem z mamą i tatą do lokalu wyborcze-
go, aby podpatrzeć jak rodzice głosują. 

Zainteresowanie wyborami rosło wraz 
ze zbliżającym się terminem wyborów. 
Jak widać z poniższej ankiety ponad 50% 
spośród ankietowanych zadeklarowało 
swój udział w wyborach. Co sprawiło, 
że wybory stały się tak popularne wśród 
młodzieży? Być może duży wpływ miała 
na to  obecna sytuacja polityczna nasze-

go kraju lub chęć zadbania o swoją małą 
Ojczyznę - Brzesko. Obecnie zmienił się 
punkt postrzegania burmistrza. Do tej 
pory był on uważany za osobę, która sie-
dzi w,swoim biurze i tylko od czasu do 
czasu pojawiała się wśród młodych lu-
dzi, podczas ważnych dla miasta imprez. 
Chcielibyśmy, aby taki sposób postrze-
gania burmistrza przeszedł do lamusa. 
Młodzież chciałaby zrobić coś pożytecz-
nego dla siebie jak i dla miasta. Ufa, że 
nowy burmistrz nie odwróci się do nich 
plecami, lecz wspólnie zastanowią się 
nad rozwojem miasta w sferze kultural-
nej i rozrywkowej. Pełen sukces można 
osiągnąć tylko dzięki współpracy. W po-
jedynkę nie osiągniemy zamierzonych 
celów. Dla młodych ludzi istotną sprawą 
jest rozwój miasta pod względem atrak-
cyjności. Szczególnie zachwycają mło-
dzież koncerty organizowane w Brzesku 
na placu Kazimierza. Są one miejscem 
do spotkań i wspólnej, dobrej zabawy, 
dlatego tak ważne jest, aby nie zabra-
kło gwiazd estrady, by miasto Brzesko 
stawało się coraz to bardziej atrakcyjne 
dla wszystkich jego mieszkańców, oko-
licznych miejscowości a także turystów. 
Jakim gospodarzem Brzeska okaże się 
nowo wybrany burmistrz pokażą najbliż-
sze lata.  

Adam Wrona

język niemiecki. Poza tym nasi najbliżsi 
sąsiedzi władają właśnie językiem Goe-

thego i Schillera i to tam pracuje coraz 
więcej naszych rodaków. Powszechny 

jest także stereotyp, że język angielski 
jest łatwiejszy niż język niemiecki, co 
jest sprawą sporną i dość subiektywną.
 Z potrzeby samych uczniów 
utworzyliśmy koła językowe dla uczniów 
szczególnie zainteresowanych językiem 
niemieckim i angielskim, aby rozwijać 
ich zdolności i umiejętności, dać im moż-
liwość bardziej twórczej i samodzielnej 
pracy (przygotowywanie happeningów, 
teatrzyków, zajęć prowadzonych metodą 
projektu itd.) O wartościach wychowaw-
czych tego rodzaju aktywności nie trzeba 
chyba tutaj wspominać. Należy też zazna-
czyć, że koła językowe są prowadzone 
społecznie. Zastanawiamy się nad wpro-
wadzeniem także zajęć wyrównawczych, 
jednak nie ukrywamy, że oczekujemy na 
wyjście naszym inicjatywom naprzeciw.

Naczelnik Wydziału Oświaty 
Józef Cierniak
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 Przed salą rozpraw niewielka 
grupa osób. Wszyscy z napięciem czeka-
ją, kiedy wprowadzony zostanie oskar-
żony. Czekają z ciekawością, tylko Ania, 

ofiara gwałciciela i mordercy, nerwowo 
ściska w rękach paczkę chusteczek, w jej 
oczach czai się lęk...Mimo że od czasu, 
kiedy Robert K. napadł na nią w lesie nie-
daleko Brzeska, dzieli ją kilka miesięcy, 

strach i niepokój jej nie opuszczają. Trau-
matyczne przeżycia z czerwca ubiegłego 
roku są powodem chorób, Ania cierpi na 
depresję i zespól stresu pourazowego, od 

miesięcy nie spotyka się ze znajomymi, 
ma kłopoty z koncentracją. Proces spo-
wodował, że na nowo musi przeżywać 
tamte tragiczne wydarzenia. Nie chce z 
nikim rozmawiać, mimo że ma prawo 

być oskarżycielem posił-
kowym, nie zgadza się, 
aby usiąść obok prokura-
tora. 
Ania ma 24 lata, pocho-
dzi z Jodłówki, zaledwie 

kilka kilometrów od Brzeska. Ironią 
losu jest zapewne fakt, że dziewczy-

na studiuje...resocjalizację. W czerwcu 
ubiegłego roku, po zdaniu na uczelni ko-
lejnego trudnego egzaminu, postanowiła 
pojechać do znajomych do Brzeska. Było 
wczesne popołudnie, Boże Ciało, pogo-
da piękna, wsiadła na rower i pojechała. 
Z jej domu do Brzeska droga prowadzi 
głównie przez las, ale nawet do głowy 
jej nie przyszło, że może się jej coś stać. 
Tyle razy przemierzała tę trasę...
Wystraszyli gwałciciela
Jechała delektując się słońcem, kiedy za-
uważyła, że podąża za nią mężczyzna na 
rowerze. I to ją zaniepokoiło, bo jechał 
za nią już od dłuższego czasu. Przyśpie-
szyła, on przyśpieszył także. Kiedy już 
skręciła w ulicę Jasną, spadł jej w ro-
werze łańcuch. Szybko z niego zsiadła i 
zaczęła biec, ale napastnik był szybszy. 
Rzucił swój pojazd na drogę i zaciągnął 
dziewczynę w pobliskie zarośla. Wyciąg-
nął z kieszeni nóż, powiedział jej, że je-
żeli będzie krzyczeć, zabije ją. Zaczął ją 
całować, próbował ściągać ubranie. Ale 
Ania krzyczała i wołała o pomoc. Robert 
K. położył się na niej, cały czas trzyma-
jąc w ręce nóż. W czasie,  gdy Ania się 
broniła, pokaleczył jej szyję, dłonie i 
przedramiona. 
Jej krzyk usłyszał siedzący przed domem 
Eugeniusz Kopacz. Początkowo nie za-
reagował, koło jego domu przechodziły 
tego dnia tłumy spacerowiczów podąża-
jących do lasu, młodzi ludzie śmiali się, 
nawoływali. 
-Ale w tym krzyku było coś wyjątkowe-
go, musiałem zareagować. Wybiegłem z 
podwórka i udałem się w kierunku, z któ-
rego dochodził. Zobaczyłem mężczyznę, 
który zerwał się na mój widok i uciekł w 
głąb lasu. Dziewczyna była cała zakrwa-
wiona, mówiła coś bez składu, była w 
szoku. Sam nie wiedziałem, jak mam się 
zachować – opowiada pan Eugeniusz.
Do Kopacza dołączył jego sąsiad, Wac-
ław Ważydrąg, wezwał pogotowie i po-
licję. 
-Dziewczyna płakała i prosiła, żeby za-
wiadomić jej matkę – opowiada pan 

WAMPIR Z BRZESKA

Robert K. składa zeznania.
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Wacław. -Była w fatalnym stanie.
Dewiant przed sądem
Wezwani funkcjonariusze natychmiast 
udali się w pościg za napastnikiem. Zła-
pali go po około 20 minutach.
-Robert K. powiedział policjantom, że 
spaceruje sobie po lesie i nie wie, o czym 

oni mówią. Tłumaczenia te jednak nie 
pomogły. Został zatrzymany i osadzony 
w areszcie tymczasowym. Od razu pod-
jęliśmy czynności śledcze a podejrzany 
przewieziony został do zakładu karnego 
w Tarnowie – mówi rzecznik brzeskiej 
komendy, Bogusław Chmielarz. 
Rzecznik zwraca uwagę na jeden jeszcze 
moment w całym tragicznym splocie wy-
darzeń:
-Szczęściem dziewczyny było to, że nie 
znała napastnika. Gdyby wiedziała z kim 
ma do czynienia, podejrzewam, że strach 
by ją sparaliżował. Nie miałaby siły na 
to, żeby się bronić i krzyczeć – mówi.
6 lutego rozpoczął się proces Rober-
ta K. W składzie orzekającym zasiadło 
aż pięciu sędziów: Rafał Wagnerowski 
– przewodniczący, Tomasz Kozioł, Do-
rota Czarkowicz, Wojciech Czekaj i Ewa 
Kłosińska. 
-Oskarżam Roberta K. o to, że w dniu 7 
czerwca 2007 roku, działając w zamiarze 
zgwałcenia i pozbawienia życia, zaciąg-
nął Annę W. do lasu i grożąc jej nożem, 

mimo jej oporów zaczął ją całować, szar-
pać na niej ubranie. Kilkakrotnie skale-
czył ją trzymanym w ręku nożem w szy-
ję, dłonie i ramiona. Zamierzonego celu 
nie osiągnął z powodu interwencji osób 
trzecich. Wynikiem tych traumatycznych 
przeżyć są choroby i niezdolność do 

uczestnictwa w życiu społecznym – mó-
wiła przed Sądem Okręgowym w Tarno-
wie prokurator, Ewa Miciuła. 
Wampir z Brzeska
Takiej zbrodni, jakiej dopuścił się Ro-
bert K. w 1989 roku, w Brzesku jeszcze 
nie było. Mieszkał on wówczas w bloku 
nr 11 przy ulicy Ogrodowej. Tuż przed 
świętami wielkanocnymi napadł w piw-
nicy, zgwałcił i udusił swoją 17-letnią 
sąsiadkę Ilonę P. To morderstwo wstrząs-
nęło całym miastem. Mimo że K. niemal 
od razu został zatrzymany i aresztowany, 
psychoza panowała kilka miesięcy. Ko-
biety bały się same wychodzić z domów 
po zmierzchu. Wszyscy byli zdziwieni, 
bo Robert K. nie wyróżniał się niczym 
szczególnym, mieszkał z matką i narze-
czoną, z którą miał się zresztą niedługo 
żenić. 
Proces, jaki toczył się na przełomie 1989 
i 1990 roku, prowadzili sędziowie z Sądu 
Okręgowego w Tarnowie. Urządzono z 
niego pokazówkę, posiedzenia odbywa-
ły się w Brzesku, w sali obrad Urzędu 

Miejskiego. Przychodziły tu tłumy ludzi. 
Z wypiekami na twarzy ludzie wsłuchi-
wali się w zeznania oskarżonego. A ten 
chętnie i dość malowniczo odpowiadał 
na pytania sądu. Badania biegłego sek-
suologa wykazały, że Robert K. cierpi na 
dewiację zwaną raptofilią. Jest to odmia-
na sadyzmu polegająca na osiąganiu roz-
koszy przez gwałcenie partnerów seksu-
alnych. Tarnowski sąd wymierzył K. karę 
25 lat pozbawienia wolności. Ten jednak 
złożył odwołanie i Sąd Najwyższy złago-
dził wyrok do 15 lat. Siedział od czerwca 
1990 roku do września 2004 roku. Wię-
zienna dokumentacja, na którą powołuje 
się prokurator, wskazuje, że K. był w tym 
czasie poddawany terapii farmakologicz-
nej. Leki zażywał jeszcze przez pewien 
czas po wyjściu z więzienia. Ludzie wi-
dywali go czasem na spacerze lub jeż-
dżącego na rowerze. Kilka razy zmieniał 
miejsce zamieszkania. Czas zrobił swoje, 
mało kto pamiętał już wydarzenia sprzed 
kilkunastu lat, mało kto go znał. 
Tylko dożywocie...
Wnosząca oskarżenie prokurator twier-
dzi, że K. zaprzestał leczenia na kilka 
miesięcy przed wypadkami z czerwca 
ubiegłego roku. Nie brał leków i zaczął 
nadużywać alkoholu, który wzmagał w 
nim mordercze zapędy. 
Przed rozpoczętym właśnie procesem 
K. ponownie poddany został badaniom 
seksuologów i psychiatrów. I ponownie 
rozpoznano u niego raptofilię, przy czym 
stwierdzono, że może ona rozwijać się 
w stronę niezwykle niebezpiecznego ne-
krosadyzmu (odmiana sadyzmu w jednej 
z jego krańcowych postaci. Wyraża się 
śmiertelnym duszeniem). Dla raptofila 
najbardziej ekscytujący jest moment, kie-
dy może on zobaczyć bezsilność swojej 
ofiary, jej cierpienie, usłyszeć błagania 
o litość. Psychiatrzy stwierdzili, że K. w 
czasie popełniania czynu miał ograniczo-
ną poczytalność. 
Robert K. ma 41 lat, jest niewysoki, o 
krępej budowie ciała. Nie przyznaje się 
do winy, odmówił także składania ze-
znań. 
Matka ofiary, Elżbieta K., twierdzi, że 
jedyną słuszną karą dla zboczeńca może 
być tylko dożywocie. Termin kolejnej 
rozprawy wyznaczono na 20 lutego. Za 
popełniony czyn grozi mu kara więzienia 
od 25 lat do dożywocia włącznie. 

Zofia Sitarz
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Za wyjątkowo udany można uznać 
tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Brzesku. Ogól-
nopolska akcja, której pomysłodawcą i 
głównym wodzirejem już od szesnastu 
lat jest Jurek Owsiak, zagrała w tym 
roku dla dzieciaków dotkniętych scho-
rzeniami laryngologicznymi. 
Brzesko tradycyjnie włączyło się w dzia-
łania fundacji, stąd 13 stycznia był 
w naszym mieście dniem rados-
nym, rozśpiewanym. Na uli-
cach spotkać można było 
wiele osób w różnym 
wieku dumnie noszą-
cych  przyklejone na 
wszelkich częściach 
garderoby charakte-
rystyczne czerwone 
serduszka. „Letnia za-
dyma w środku zimy” 
to koncerty i imprezy 
towarzyszące, aukcje 
na scenie i w internecie. 
Ale nie byłoby tego ma-
gicznego dnia, gdyby nie 
ludzie, którzy spontanicz-
nie i bezinteresownie kwe-
stują na ulicach i pracują w 
sztabach wielkoorkiestrowych. 
Efektem ich pracy w tym roku jest 
kwota 46 829,66 złotych, zebrana dzię-
ki hojności brzeszczan. Do puszek wo-
lontariuszy wrzucono 36 191,31 złotych 
oraz trochę obcej waluty, która w prze-
liczeniu na złotówki dała kwotę 132,65. 
Największą aktywnością wśród młodych 
ludzi zbierających datki wykazała się 
Lidia Oleszczuk, w jej puszce naliczono 
790,80 zł. Na drugim miejscu w tej kla-
syfikacji znalazła się Magdalena Kudel-
ska, która zebrała 775,81 zł, natomiast 
na trzecim Magdalena Chrobak – 748,80 
zł. Ponadto dziewięcioro wolontariuszy 
może się pochwalić „dorobkiem puszko-
wym” powyżej 500 złotych. A są nimi: 
Daria Duda, Katarzyna Piekarczyk, Mo-
nika Jagielska, Katarzyna Gondek, Mo-
nika Winiarska,  Paulina Zych, Paweł 
Różak, Katarzyna Białka oraz Anna Ma-
linowska.  Tradycyjnie na scenie odbyła 

się licytacja przedmiotów ofiarowanych 
przez przyjaciół orkiestry, a także zło-
tych serduszek, wykonanych przez pana 
Krzysztofa Wronę. 
Licytacja, którą przeprowadził Walde-
mar Pączek, przyniosła kwotę 10 505,70 
zł., a przedmioty do licytacji przekazali: 
Browar Okocim, Starostwo Powiatowe, 
Urząd Miejski, PSS Społem, Krakow-
ski Bank Spółdzielczy, pan Eugeniusz 
Cieśla, poseł Edward Czesak, pan Pajor, 
państwo Kuralowie, państwo Wąsikowie 
oraz Gimnazjum w Jadownikach.   Na-
bywcami złotych serduszek zostali: Ed-
mund Leś, Krzysztof Wąsik, Stefan Druż-

kowski, Krzysztof 

Ojczyk, 
Eugeniusz C i e ś l a , 
Dobrosław Zacha- ra, Kazimierz 
Kural, Urszula Niemiec, Marek Gnyla a 
także Firma Sur-Al.-Ja. Nie można także 
pominąć sponsorów, wspierających brze-
ski finał. A w tym roku pomogli: Centrum 
Handlowe „U Brożka”, Zakład Urządzeń 
Mechanicznych pana Cieśli, Euro Gum, 
Stacja Paliw „Jaga”, Logic Computers, 
Firma pana Edmunda Lesia, Firma „Bo-
mas”, Apteka państwa Dudzińskich, Ap-
teka „Milenium” państwa Czerczaków, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Polskie Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo S.A. Oddział Handlowy 

w Warszawie – Gazownia Tarnowska, 
Firma Enter pana Kubali, Ampol – Pro-
ducent Mebli Kuchennych, Firma Proster 
pana Pukali, Chemiplast, Cech Rzemieśl-
ników oraz Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, Biuro Partner, pan Krzysztof 
Ojczyk, pan Bogusław Babicz, Zakład 
złotniczy pana Krzysztofa Wrony, Brze-
ska Oficyna Wydawnicza, Multimedia, 
Hotel August, Ośrodek Usług Pedago-
gicznych i Socjalnych, Brzeskie Zakłady 
Komunalne, PKO BP. Nad całością or-
ganizacyjną czuwał sztab pod kierowni-
ctwem pani Małgorzaty Cuber, a poma-
gali jej pracownicy Miejskiego Ośrodka 

Kultury. Bardzo ważnymi osobami 
w „sztabie Brzesko” są liczą-

cy pieniądze. W skład tej 
grupy wchodzą zarów-

no pracownicy banku 
PKO BP, jak i inni 
wolontariusze. W 
tym roku byli to 
Antoni Skórnóg 
– wicedyrektor 
placówki, Stanisła-

wa Małysa, Bożena 
Rydz, Ewa Bełżek, 

Marta Cisak, Mar-
ta Jakóbczyk, Dorota 

Wielgosz, Małgorza-
ta Kicka, Paulina Tyka, 

Krzysztof Stelmach, Re-
nata Drab, Jolanta Chlupka, 

Barbara Robak, Antoni Stec, 
Marek Kural, Barbara Buzdygan.  

W ramach brzeskiego finału odby-
ły się również zawody pływackie o 

puchar starosty. Rywalizowały w nich 
cztery ekipy, spośród których najlepsza 
okazała się drużyna strażaków w skła-
dzie: Stanisław Przybyło, Łukasz Litwo-
ra, Daniel Słobodzian, Zbigniew Bieniek. 
Na drugim miejscu uplasowali się poli-
cjanci reprezentowani przez Bogusława 
Chmielarza, Krzysztofa Wiśniowskiego, 
Mirosława Pysno, Sławomira Czachra. 
Trzecia lokata przypadła wspólnej repre-
zentacji lekarzy i dzieci występujących w 
składzie Paulina Woda, Inez Machowska, 
Dobrosław Zachara, Maciej Zachara. 
Dzielnie walcząca drużyna Urzędu Mia-
sta uplasowała się na czwartym miejscu, 
a płynęli w niej Katarzyna Pacewicz-Py-
rek, Mirosław Wiśniowski, Krzysztof Oj-
czyk, Bronisław Kądziołka.  

Łukasz Kornaś
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Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie podziękować za przy-
znany mi zaszczytny tytuł „Honorowego 
Obywatela Miasta Brzeska”.
Przyjmuję ten tytuł jako wielkie wyróż-
nienie, a właściwie niczym sobie na ten 
tytuł nie zasłużyłem. Z Ziemią Brzeską 
jestem związany prawie od 34 lat. 1 mar-
ca 1974 r. zostałem skierowany przez Ks. 

Arcybiskupa Jerzego Ablewicza do pracy 
w parafii Okocim. Przez trzy lata byłem 
katechetą u Ks. Kan. Franciszka Kazka, 
a od 5 września 1977 r. zostałem probosz-
czem w parafii Okocim i pracowałem na 
tym stanowisku przez trzydzieści lat do 
19 sierpnia 2007 r., kiedy przeszedłem na 
emeryturę.
Główna moja praca to praca kapłańska, 
odprawiałem Msze Święte i różne nabo-
żeństwa, głosiłem kazania, spowiadałem, 
uczyłem dzieci o Panu Bogu i uczciwe-
go życia, udzielałem Sakramentów Św., 
odprawiałem pogrzeby. Starałem się o 
remonty pięknego Kościoła zabytkowego 
w Okocimiu. I tu wobec zgromadzonych 
Państwa chciałbym serdecznie podzięko-
wać za wsparcie naszych prac konserwa-
torskich przy kościele przez Urząd Mia-
sta i Gminy w 2007 r. w wysokości 50 tys. 
zł. Bóg zapłać!.
Ale jest też Wolą Bożą, aby ludzie przez 
pracę ułatwiali sobie życie na ziemi. 
Przez te lata pobytu w Okocimiu patrzy-
łem na zmiany jakie zachodziły w gminie 
Brzesko poprzez zmiany w Okocimiu, 
który jest cząstką gminy Brzesko.
W roku 1985 założono kilkanaście telefo-

nów, między innymi i na plebani w Oko-
cimiu. 
Zaczęto reperować drogi, bo nie było ani 
jednej drogi asfaltowej w Okocimiu i wnet 
te drogi wyremontowano, zaczął jeździć 
autobus. A jak cieszyliśmy się, gdy otrzy-
maliśmy gaz ziemny gdy popłynęła woda 
miejska, a w końcu gdy ruszyła kanaliza-
cja.! Życie zaczęło się zmieniać, stawało 
się łatwiejsze. Dzięki pracy wielu ludzi 
- dzięki władzom samorządowym życie 
w Okocimiu i całej gminie w Brzesku 
zmieniło się i dalej się zmienia na lepsze. 
Na koniec raz jeszcze bardzo dziękuję  
Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Oko-
cimskiej a szczególnie Panu Prezesowi 
Franciszkowi Brzykowi za podanie mojej 
osoby jako kandydata na Honorowego 
Obywatela Miasta Brzeska.
Dziękuję Radzie Miejskiej z jej Prze-
wodniczącym Krzysztofem Ojczykiem za 
podjęcie uchwały w tej sprawie. Podobno 
jednomyślnie.
Dziękuję Panu Posłowi Janowi Musioło-
wi, który jako jeszcze Burmistrz przyje-
chał z tą wiadomością do Okocimia.
„Dziękuje p. Przewodniczącemu Miej-
skiej Rady p. Krzysztofowi Ojczykowi i 
Panu Bogusławowi Babiczowi, pełnią-
cemu obecnie obowiązki Burmistrza, za 
osobiste zaproszenie na dzisiejszą uro-
czystość.
Wszystkim dziękuje Bóg zapłać. Życzę 
wszystkim tu obecnym Błogosławieństwa 
Bożego, zdrowia i sukcesów w pracy w 
Nowym Roku. Szczęść Boże!

  

66 rocznica ślubu Aurelia i Tadeusz 
Koczwarowie, 65 - Jadwiga i Karol 
Paschek, 64 - Genowefa i Andrzej 
Klimkowie, 63 - Leokadia i Tadeusz  
Bornusowie, 62 - Ewa i Edmund Mar-
chlewscy, Stanisława i Franciszek Ja-
niccy,  61 - Genowefa i Michał Czernec-
cy, Krystyna i Stanisław Kumelowscy, 
Maria i Mieczysław Pajorowie, Janina 
i Mieczysław Porwiszowie, Józefa i Jan  
Pudłowie, Diamentowe Gody – czyli 60 
lat stażu małżeńskiego: Cecylia i Mak-
symilian Blecharzowie, Józef i Anna 
Gawendowie, Józefa i Stanisław La-
chowie, Stanisława i Zdzisław Martini, 
Ludwika i Michał Pitułowie, Maria i 
Tadeusz Tomasikowie, Maria i Wła-
dysław Urbańscy, Władysława i Jan 
Wróblowie.
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Emilka pojawiła się na świecie o godzinie 
4.45. Zaraz po niej urodziła się Kamilka. 
Minutę później pokazał się jedyny w tej 
gromadce chłopiec, czyli Karolek. W ko-
lejnych minutach przyszły na świat jesz-
cze dwie siostrzyczki, Maja oraz Wikto-
ria. Stało się to w 26 tygodniu ciąży.  
 
15 lutego mija rok, kiedy rodzina Katarzy-
ny i Grzegorza Górków znacznie się po-
większyła. Kolejne tygodnie i miesiące sta-
ły pod znakiem heroicznej walki o to, żeby 
dzieciaki opuściły szpital i znalazły się we 
własnym domu. Była to przede wszyst-
kim walka o ich zdrowie i życie. Głębokie 
wcześniactwo i skrajnie niska masa uro-
dzeniowa nie pozostały bez wpływu na dal-
szy rozwój maluszków. Przez krótki okres 
swojego życia rodzeństwo przeszło wiele 
skomplikowanych operacji i zabiegów. Ale 
co najważniejsze, są razem z nami. Nie tyl-
ko z rodzicami, ale i społeczeństwem na-
szego miasta. Dlatego chętnie nazywamy 
je „brzeskimi pięcioraczkami”.

Z Grzegorzem Górką rozmawia  
Łukasz Kornaś.

Łukasz Kornaś: Mija rok walki o zdro-
wie maluszków. Jak sytuacja wygląda na 
chwilę obecną?
Grzegorz Górka: O dzieciakach napisano 
już dużo, mówi się o nich, ale zapomina 
się często o ich problemach zdrowotnych. 
Chciałbym uświadomić społeczeństwu w 
Brzesku, że nie jest tak łatwo i dobrze, jak 
to się może wydawać. Jest bardzo ciężko, 
przecież dzieciaki urodziły się w 26 tygo-
dniu ciąży, a taki wcześniak to nie jest zdro-
we dziecko, i ma bardzo małe szanse, aby 
być w pełni sprawny w przyszłości. Karol 
nie będzie nigdy widział, czy będzie się 
prawidłowo rozwijał umysłowo i fizycznie, 
tego nikt nie jest w stanie nam powiedzieć. 
Wiktoria praktycznie też nie widzi, Emilka 
ma bardzo uszkodzony wzrok. Najgorsze 
jest to, co powiedzieli lekarze. Mianowicie 
w dziewięćdziesięciu kilku procentach ta-
kich przypadków utrata wzroku będzie się 
powiększać, aż do całkowitej straty wzro-
ku. Może to nastąpić w wieku 4-5 lat. Do-
póki oko będzie jeszcze młode i odpowied-
nio nawilżane, to jest szansa, że siatkówka 
będzie się trzymać, a później niestety może 
stać się najgorsze i tego się boimy. Czeka 
nas trudna praca, w której potrzebujemy 

wsparcia pedagogów umiejących praco-
wać z dziećmi niewidomymi. Niestety na 
terenie Brzeska takich osób brakuje. Aby 
dzieciaki się rozwijały, trzeba im zapewnić 
odpowiednią opiekę. Każdy bodziec musi 
być dostarczony, musimy im wszystko po-
kazać, ciągle próbować dotrzeć do nich. 
Niedotlenienie mózgu spowodowało wiel-

kie w nim ubytki, co objawia się również 
tym, że dzieciaki mając rok praktycznie nie 
siedzą samodzielnie. Praca z nimi trwa nie 
4 czy 8 godzin dziennie, ale 24 godziny na 
dobę, przez siedem dni w tygodniu.
Ł.K.: Całe życie podporządkowane ma-
luszkom.
Grzegorz Górka: Tak. Od codziennych 
obowiązków, czyli karmienia, przewija-
nia i zwykłej pielęgnacji, po wyjazdy do 
specjalistów. Nasz kalendarz wygląda tak, 
że raz, dwa razy w tygodniu jeździmy do 
szpitala. Teraz wybieramy się znowu do 
Warszawy do okulistów, gdyż dobrych 
specjalistów w Polsce i w naszym regionie 
nie ma zbyt wielu. Wyjazd do Warszawy 
jest dla nas jak wyprawa na Mount Eve-
rest. Przygotowanie podróży, szukanie 
noclegów. Zwyczajne wydawać się mogło 
przetransportowanie dzieciaków nie należy 
do łatwych zadań. 
Ł.K.: Nie jest zatem łatwo...
Grzegorz Górka: Gdyby to były zdrowe 
dzieci, to z pewnością byłoby całkiem ina-
czej. Zapewniamy im jedzenie i podstawo-
wą opiekę, więcej nie trzeba. A tutaj musi-
my dbać o specjalistyczną opiekę. Z tym 
jest bardzo ciężko.
Ł.K.: Jak będzie wyglądała przyszłość?  

Grzegorz Górka: Czasem lepiej nie myśleć 
o przyszłości. Musimy już myśleć o specja-
listycznych przedszkolach i szkołach. Jest 
to także temat dla brzeskich samorządow-
ców. Dzieciakom trzeba zapewnić jakiś po-
czątek w edukacji, a potem wykształcenie.
Ł.K.: A czy jest radosna strona posiada-
nia takiej gromadki maluszków?
Grzegorz Górka: Oczywiście, że są radosne 
momenty. To pogodne dzieci, bardzo czę-
sto się uśmiechają, staramy się dostarczać 
im radości, robimy wszystko, aby były 

pogodne. Jeżeli nie widzą świata własny-
mi oczami, to musimy to nadrabiać dźwię-
kiem. Wtedy żywiołowo reagują na nas, 
czyli rodziców, babcię czy też opiekunkę.
Ł.K.: Porozmawiajmy teraz o rodzi-
cach.
Grzegorz Górka: Wolimy nie myśleć o 
trudnej przeszłości, która już za nami. 
Żona spędziła rok w szpitalu, a tego niko-
mu nie życzę. Chylę czoła przed Kasią, że 
to wszystko wytrzymała, bo spędzić rok na 
szpitalnym łóżku nie należy do przyjemno-
ści. Przecież na oddziale ginekologicznym 
zdarzają się różne sytuacje, których moja 
żona była świadkiem. Nie dawano szans na 
to, że ciąża zostanie utrzymana. Podobnie 
było, gdy dzieci przyszły na świat, nie wie-
rzono, że wszystkie wyjdą ze szpitala. Wal-
czyliśmy o to i udało się. Karol znajdował 
się pół roku pod tlenem, i zachodziła oba-
wa, że nigdy może nie zejść spod tlenu. W 
tej chwili oddycha samodzielnie, chociaż 
przy infekcjach ma ogromne problemy. 
Proszę sobie wyobrazić, że nie prowadzi 
się praktycznie badań dzieci urodzonych w 
26 tygodniu ciąży, bo jest ich bardzo mało, 
rzadko przeżywają. Na szczęście, my 
mamy prawie rok za sobą, jesteśmy razem 
i to jest najważniejsze.

PIERWSZE URODZINY
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Przeciętny odbiorca kultury maso-
wej postrzega działalność Miejskiego 
Ośrodka Kultury poprzez pryzmat 
imprez plenerowych, takich jak Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Dni Brzeska czy też Pożegnanie Lata. 
Malkontenci utyskują przeważnie na 
dobór gwiazd, wszak gusta są zróżni-
cowane, ale mieszkańcy miasta i tak 
tłumnie przybywają na Plac Kazimie-
rza, aby wziąć udział w zabawie. Jed-
nak funkcja jednostki odpowiedzialnej 
za krzewienie kultury w Brzesku nie 
ogranicza się tylko i wyłącznie do or-
ganizacji wymienionych wyżej imprez.   

„Miejski Ośrodek Kultury prowadzi 
działalność kulturalną polegającą na 

tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
kultury” -  informuje dyrektor placówki 
Małgorzata Cuber. – „Naszym zadaniem 
jest rozpoznawanie oraz pobudzanie za-
interesowań oraz potrzeb kulturalnych, 
przygotowanie do tworzenia i odbioru 
wartości kulturalnych, kształtowanie ak-
tywnego uczestnictwa w kulturze, eduka-
cja kulturalna i wychowanie przez sztu-
kę, kultywowanie rodzimego folkloru, 
zagospodarowanie wolnego czasu dzie-
ciom i młodzieży. Realizując powyższe 

założenia, jesteśmy otwarci na potrzeby 
wszystkich dzieci w wieku przedszkol-
nym, szkolnym, młodzieży uczącej się, a 
także dorosłych. Placówka chce sprostać 
twórczym potrzebom społeczności Brze-
ska i okolic. Naszym najważniejszym 
celem jest proponowanie uczestnikom 
nowych, atrakcyjnych zajęć”. A zatem 
zakres działań MOK jest bardzo duży. 
Począwszy od organizacji masowych 
imprez plenerowych, na indywidualnych 
zajęciach z młodymi adeptami sztuki 
skończywszy. Tak więc ośrodek organi-
zuje koncerty dla miłośników dobrej mu-
zyki, zapraszając zarówno gwiazdy zna-
ne z radia i telewizji jak i śpiewających 
poetów, którzy występują przed węższym 
gronem publiczności. Nie brakuje także 
koncertów instrumentalnych, czy to for-
tepianowych, czy gitarowych. Pasjonaci 
teatru mogą skorzystać z wyjazdów do 
tarnowskiego lub krakowskich teatrów 
– takich wypraw organizowanych jest 
pięć w ciągu roku. A ci, którzy nie mają 

czasu na wyjazdy, zapraszani są na wie-
czory teatralno-muzyczne, jak chociażby 
styczniowy spektakl „Powróćmy jak za 
dawnych lat”. Śmiech to zdrowie, dlatego 
okazji do spełnienia tego powiedzenia w 
organizowanych przez Ośrodek wydarze-
niach nie brakuje. Gościliśmy niedawno 
Marcina Dańca, a wkrótce odwiedzi na-
sze miasto znakomita „Grupa MoCarta”. 
Na zaproszenie placówki przybywają do 
Brzeska ciekawi ludzie, z którymi moż-
na się spotkać, posłuchać ich wykładów 

a nawet zamienić kilka słów. Wymienię 
tylko wykładowców Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku czy zaprzyjaźnionego poetę 
Andrzeja Grabowskiego i znakomitych 
gawędziarzy Leszka Mazana i Czumę. 
Bardzo ważnym punktem oferty placówki 
jest organizowanie wystaw malarstwa, fo-
tografii, grafiki i rzeźby. Liczba wernisa-
ży rokrocznie się powiększa, a i chętnych 
do obcowania z tego rodzaju sztuką jest 
jakby coraz więcej. Zadaniem placówki 
jest nie tylko pokazywanie sztuki z naj-
wyższej półki, ale również inspirowanie 
oraz promowanie działalności literackiej, 
artystycznej i innych form twórczości. 
Dlatego też nie brakuje przedstawień, w 
których główne role odgrywają artyści-
amatorzy, pragnący spełnić się w takim 
a nie innym działaniu. A mają oni szan-
sę realizacji swoich pasji dlatego, gdyż 
MOK prowadzi stałe zajęcia instruktażo-
wo-metodyczne. Prowadzona jest nauka 
gry na instrumentach klawiszowych, na 
gitarze akustycznej i elektrycznej oraz in-
strumentach dętych. Jeśli ktoś nie gra, a 
ma ciekawy głos, może skorzystać z lek-
cji emisji głosu. Wraz z rosnącą popular-
nością tańca towarzyskiego zwiększa się 
oferta zajęć ruchowych. Chętni do nauki 
poruszania się w rytm muzyki korzystają 
z nauki walca, tanga, flamenco, latino, a 
także tańca nowoczesnego. Na posiada-
jących zdolności plastyczne i manualne 
czeka pracownia plastyczna, gdzie pod 
okiem instruktorów powstają małe dzieła 
sztuki. W ciągu całego roku przygotowy-
wane są także oprawy plastyczne uroczy-
stości organizowanych w mieście i gmi-
nie oraz programy artystyczne na imprezy 
okolicznościowe Warto zwrócić również 
uwagę na ofertę wypoczynku wakacyjne-
go. W programie zajęcia profilaktyczne, 
taneczne, muzyczne, rekreacyjno-spor-
towe, wyjazdy na wycieczki, wyjścia na 
basen, a więc to wszystko, co skutecznie 
pozwala zwalczać nudę kanikuły. Dodat-
kowo MOK organizuje wyjazdy na kolo-
nie w różne regiony Polski. 
Często słychać głosy, że w Brzesku nic 
nie dzieje się w kulturze. Nie jest to 
prawdą. Miejski Ośrodek Kultury działa 
i zaprasza mieszkańców w swoje progi. 
Tylko im nie zawsze chce się odłożyć pi-
lota telewizora, albo kliknąć myszką na 
ikonkę „zamknij system”.

Łukasz Kornaś

Koncert „Powróćmy jak za dawnych lat”

KULTURA

Działalność
MOK
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 Interesujących zabytków archi-
tektury i budownictwa jest w Brzesku i 
jego najbliższej okolicy tyle, że samo ich 
wymienienie zajęłoby cała szpaltę. Ale 
takich, które uznać możemy za prawdzi-
wą turystyczną atrakcję, jest zaledwie 
kilka: centrum Szczepanowa z jego tra-
dycją św. Stanisława i kościołami, oko-
cimski browar wraz z architektonicznym 

otoczeniem, gotycki kościół w Jasieniu 
oraz zachowane resztki drewnianej za-
budowy Mokrzysk i Wokowic. Niestety, 
w kategorii tej nie mieści się dzisiaj ani 
historyczne centrum Brzeska o średnio-
wiecznych korzeniach, ale z rynkiem 
wyglądającym jak śródmiejski park, ani 
popadający w ruinę klasycystyczny dwór 
w Okocimiu, ani nawet pokancerowane 
szpetnie założenie pałacowo-parkowe 
Goetzów z niszczejącym coraz bardziej 
pałacem. Chluby brzeskiej społeczności 
nie przynosi również obecny stan grodzi-
ska na Bocheńcu.
 Teren grodziska znajdującego 
się na kulminacji wzgórza Bocheniec w 
Jadownikach to jedyna w rejonie Brzeska 

znana nam i dobrze udokumentowana ko-
lebka osadnictwa wczesnośredniowiecz-
nego. A dwa zachowane na nim odcinki 
ziemnych wałów obronnych funkcjonu-
jącego tu niegdyś grodu należącego do 
istniejącego od początków VIII do poło-
wy X w. plemiennego „państwa” Wiślan 
są jedynym tego rodzaju  zabytkiem w 
powiecie brzeskim i jednym z nielicz-
nych w historycznej Małopolsce. Gród 
ten, tak jak i dziesiątki jemu podobnych, 

unicestwiony został w czasach panowa-
nia Bolesława Chrobrego, a teren, na któ-
rym się znajdował, dawni jadowniczanie 
użytkowali już tylko rolniczo. I dopiero 
w 2 połowie XVI w. pomiędzy niszczeją-
cymi wałami wystawili drewnianą kapli-
cę św. Anny, którą sto lat później zastąpili 
istniejącym do dziś murowanym kościół-
kiem, w pobliżu którego już w XIX  w. 
kilkoro z nich osiedliło się na stałe.
 Dla nauki polskiej grodzisko na 
Bocheńcu odkrył sto lat temu krakowski 
archeolog Włodzimierz Demetrykiewicz. 
On to ustalił, że istniejący tu gród miał 
kształt owalu o wymiarach 200 na 125 
m, a wysokość osłaniających go wałów 
obronnych sięgała 8 m. Ale na walory 

krajobrazowe tego miejsca zwrócił uwa-
gę dopiero jeden z byłych burmistrzów 
Brzeska (nazwisko jego przez litość prze-
milczę), który na przełomie lat 80. i 90. 
ubiegłego wieku rozpoczął dziką budowę 
swojej daczy, niszcząc przy tym relikty 
południowego odcinka wału obronnego 
Natomiast zamysł turystycznej aktywiza-
cji kulminacji Bocheńca i znajdującego 
się na niej grodziska narodził się w 2002 
r. A wyszedł on z Wydziału Promocji 
brzeskiego magistratu. Zaraz potem myśl 
tę podjął ówczesny burmistrz (obecnie 
poseł na Sejm) Jan Musiał zlecając Je-
rzemu Okońskiemu, archeologowi z Tar-
nowa i piszącemu te słowa opracowanie 
programu zagospodarowania grodziska i 
jego jego otoczenia. I tak to w połowie 
2003 r. powstał kompleksowy konserwa-
torski program rewaloryzacji i zagospo-
darowania nie tylko terenu grodziska, ale 
też całej kulminacji i stoków Bocheńca.
 Mając świadomość tego, że pod 
pojęciem B o c h e n i e c  kryje się szcze-
gólne, a niedoceniane i niewykorzystane 
dotąd zjawisko historyczne, kulturowe 
i krajobrazowe, znaczące nie tylko dla 
mieszkańców Jadownik i Brzeska, ale i 
naszego regionu, jako autorzy odnoszą-
cego się doń opracowania uznaliśmy po-
stawione przed nami zadanie za wielkie 
wyzwanie i niezwykłe doświadczenie. 
Przyszło nam wszak rozstrzygać o przy-
szłym wyglądzie i losie założenia osad-
niczo-obronnego sprzed ponad tysiąca 
lat, dotychczas niemal nierozpoznanego, 
a obejmującego teren zdewastowany na 
skutek wielowiekowego użytkowania 
rolniczego, eksploatacji zalegających go 
pokładów żwiru i piasku oraz wprowa-
dzenia nań chaotycznej zabudowy. Przy 
czym w jego przypadku chodziło nie 
tylko o zgodne z zasadami postępowa-
nia konserwatorskiego zabezpieczenie i 
przyszłą ochronę zabytkowych wałów, 
fos i reliktów dawnego osadnictwa oraz 
walorów krajobrazowych tego miejsca, 
ale też o uczynienie zeń swoistego pod-
ręcznika jego historii oraz o wskazanie 
możliwości  adaptacji dla potrzeb tu-
rystyki, rekreacji, kultury i uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych. Dlatego 
w programie przywracania go społecznej 
świadomości i kulturowej jego reanima-
cji na pierwszy plan wysunęliśmy postu-
lat przeprowadzenia koniecznych badań 
archeologicznych i historycznych oraz 

Czy będzie nowe otwarcie dla 
Bocheńca?

Wały grodziska i kościół św. Anny na Bocheńcu. Rys. B. Krupiński
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opracowania studiów krajobrazowych. 
Albowiem dopiero ich wyniki umożliwią 
dokładne określenie charakteru, sposobu 
oraz optymalnej intensywności zagospo-
darowania tak grodziska jak i poszczegól-
nych części wzgórza. Punktem wyjścia 
była dla nas idea uczynienia zeń jedynej 
swego rodzaju atrakcji w skali regionu, 
usytuowanej w samym niemal centrum 
województwa małopolskiego, na skrzy-
żowaniu ważnych dróg prowadzących z 
zachodu na wschód Polski i z północy na 
południe. Zaproponowaliśmy więc utwo-
rzenie wielofunkcyjnego, działającego 
dwanaście miesięcy w roku, ośrodka 
składającego się z. grodziska z rezerwa-
tem archeologicznym i zrekonstruowany-
mi elementami wiślańskiego grodu (od-
cinki wałów z drewnianym częstokołem, 
chodnikiem straży i warowną bramą), 
pawilonem ekspozycji muzealnej miesz-

czącym salą odczytową, bazą noclegową 
z zapleczem gastronomicznym i sanitar-
nym, pawilonami mieszkalnym o wyglą-
dzie średniowiecznych chat oraz polem 
namiotowym i amfiteatrem. Ponadto 
zaproponowaliśmy wytyczenie i stosow-
ne urządzenie na krawędziach i stokach 
wzgórza tras spacerowych z punktami 
widokowymi, rowerowych i przeznaczo-
nych do biegów przełajowych, a nawet 
zjazdowej trasy narciarskiej z wyciągiem 
orczykowym, a także usytuowanych na 
wschodniej części kulminacji wzgórza 
boisk do gier zespołowych. Założyli-
śmy „uzbrojonie” wzgórza w komplet-
ną infrastrukturę techniczną: brukowane 
ścieżki i drogi, instalację elektryczną i 
gazową, wodociągi i ścieki. W naszym 
przekonaniu tak zrewaloryzowany i za-
gospodarowany Bocheniec będzie nie-
zwykłą turystyczną atrakcją, dzięki której 

Brzesko zaistnieje na turystycznej mapie 
Polski, a ośrodek, którego społeczność 
Jadownik stanie się faktycznym gospo-
darzem, zapewni wielu jej członkom - o 
ile powstanie - ciekawą pracę i godziwe 
zarobki. Opracowany przez nas program 
reanimacji bochenieckiego grodziska to 
także najwłaściwsza odpowiedź na po-
stawiony już w 1932 r. przez Bohdana 
Tretera, konserwatora zabytków ówczes-
nego województwa krakowskiego, po-
stulat: Stosunek do zabytków i pamiątek 
naszej przeszłości powinien polegać nie 
tylko na trosce o ich istnienie, bronienie 
przed zniszczeniem, konserwowaniu lub 
restaurowaniu, ale także na staraniach, 
aby jak najdłużej były pożyteczne i z ży-
ciem naszym powiązane

Andrzej B. Krupiński
g

Wielki Sukces Stowarzyszenia Krze-
wienia Kultu Św. Stanisława BM i 
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Zie-
mi Szczepanowskiej w Szczepanowie w 
zdobyciu środków finansowych z źródeł 
europejskich.
 Jesteśmy bardzo szczęśliwi 
jako organizacja pozarządowa, że uda-
ło się nam się po kilku podejściach do 
różnych wniosków zakwalifikować się 
do projektu Komponent III - Równe 
szanse i integracja społeczna - w Fun-
duszu dla Organizacji Pozarządowych - 
mówi Prezes Stowarzyszenia Ks. mgr 
Władysław Pasiut.
 Fundusz dla Organizacji Po-
zarządowych został ustanowiony w 
ramach Mechanizmów Finansowych 
i przeznaczony został dla Organizacji 
pozarządowych na realizację przedsię-
wzięć o charakterze niedochodowym, 
przyczyniającym się do zmniejszenia 
różnic ekonomicznych i społecznych w 
Polsce, również dla zacieśnienia współ-
pracy pomiędzy Polską a Państwami 
- Darczyńcami. Możliwość korzystania 
ze środków przeznaczonych dla Orga-
nizacji Pozarządowych związane jest z 
wejściem Polski do Unii Europejskiej i 
przystąpieniem do Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego. Norwegia, Islandia i 

Liechtenstein ustanowiły formy bez-
zwrotnej pomocy finansowej dla mniej 
zamożnych krajów europejskich. A 
nasze Stowarzyszenie z wygranym 
projektem właśnie skorzysta z tej po-
mocy finansowej. Wniosek naszego 
projektu opiewał na kwotę 900.000,00. 
zł, przyznano nam środki finansowe w 
kwocie 800.000,00 zł /— harmonogram 
finansowy projektu jest rozłożony na 12 
transz - do 30.12.2010 r./
 Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultu Św. Stanisława i Ochrony Dzie-
dzictwa Kulturowego Ziemi Szczepa-
nowskiej w Szczepanowie powstało 
30.10.2004 r. i zrzesza 36 osób. Główne 
kierunki działania to prace mające na celu 
podnoszenie wiedzy dotyczącej dorobku 
regionalnego, wydawanie i kolportaż 
czasopism i pamiątek, organizacja 
imprez kulturalno- oświatowych, opieka 
i pomoc dzieciom i młodzieży patolo-
gicznej w organizowaniu wolnego czasu 
i wspieranie działań dla niepełnospraw-
nych. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom 
Pielgrzyma będący w użyczeniu od Pa-
rafii Szczepanów.
 Projekt powstał z inicjatywy 
członków Stowarzyszenia i odpowiada 
na potrzeby naszego środowiska lokal-
nego i jego problemów. Obecnie istnie-

je duże zapotrzebowanie na działalność 
profilaktyczną w związku ze wzrostem 
skali problemu, jakim jest wzrost spo-
żywania alkoholu przez osoby nieletnie 
i młodzież.
 Przedmiotem projektu jest 
przygotowanie do funkcjonowania 
Ośrodka Profilaktycznego w istniejącym 
Domu Pielgrzyma w Szczepanowie oraz 
prowadzenie w nim działalności profi-
laktycznej.
 Nasze   planowane   działanie   
w   ramach   programu   to:   przeprowa-
dzenie remontu i adaptacji obiektu do 
realizacji naszych działań.
Głównym celem Ośrodka będzie rea-
lizacja działań profilaktycznych mają-
cych na celu pomoc w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, wzmacnianie 
pozycji i reintegracji grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, promowa-
nie zdrowego stylu życia, programy 
profilaktyczne wdrażane w życie dla 
młodzieży ze środowisk patologicznych, 
ukazywanie i organizowanie alternatyw-
nych form spędzania wolnego czasu.
Projekt będzie realizowany zgodnie z 
harmonogramem działań w okresie od 
listopada 2007 do końca 2010 roku.

Ks. Proboszcz Władysław Pasiut
Prezes Stowarzyszenia

PRZYSZŁOŚĆ



Brzeski Magazyn Informacyjny

2�

Jak uzdrowić 
służbę zdrowia...

Sprawy związane z reformą służby 
zdrowia zdominowały prace sejmo-
we w styczniu. Projekty naprawcze 
wzbudzają powszechne zainteresowa-
nie społeczne, ale także wywołują do-
datkowe emocje w związku akcjami 
strajkowymi lekarzy i pielęgniarek. Z 
pewnością taka atmosfera nie sprzyja 
pracom nad wprowadzaniem zmian w 
tak istotnej dla każdego z nas dziedzi-
nie. 
Rząd premiera Donalda Tuska staje 
przed niezwykle trudnym wyzwaniem. 
Oczekuje się bowiem niemal w trybie na-
tychmiastowym wprowadzenia zmian, z 
którymi nie uporały się przez kilkanaście 
ostatnich lat poprzednie ekipy rządzące. 
Wiadomo też, że nie można ograniczać 
się jedynie do podniesienia płac leka-
rzom i pielęgniarkom, lecz musi dojść do 
poważnych zmian systemowych zarówno 
w służbie zdrowia jak i ubezpieczeniach 
społecznych. Sytuacja w wielu szpitalach 
staje się dramatyczna, z pracy odchodzą 
kolejni lekarze, protestują pielęgniar-
ki, dochodzi nawet do ewakuacji całych 
oddziałów z pacjentami. Nic dziwnego 
więc, że emocje udzielają się posłom 
zarówno podczas debat sejmowych, jak 
i tym pracującym w Komisji Zdrowia. 
Jako jej członek niemal codziennie kon-
sultuję się w tych ważkich sprawach z le-
karzami, dyrektorami szpitali, samorzą-
dowcami, ale także i zwykłymi ludźmi 
- potencjalnymi pacjentami. Z rozmów 
tych wyłaniają się konkretne i realne 
rozwiązania, dowiaduję się także o ist-
niejących absurdach biurokratycznych. 
Uważam, że projekty ustaw zaprezen-
towane przez ministerstwo zdrowia są 
w obecnej chwili optymalne, obejmują 
bowiem najistotniejsze problemy doty-
czące sprawnego funkcjonowania służby 
zdrowia. Jeśli uda się je wprowadzić w 
życie, będzie to pierwszy ważny krok na 
drodze uzdrawiania służby zdrowia w na-
szym kraju. Jeszcze w lutym odbędą się 
pierwsze czytania tych ustaw.

Na marginesie chcę odpowiedzieć na 
zarzuty dotyczące małej liczby posłów 
na sali sejmowej podczas toczących się 
debat. Otóż dzieje się tak dlatego, że w 
tym samym czasie odbywają się posie-
dzenia komisji, na których obecność jest 
obowiązkowa, a absencja karana. Na sali 
pozostają więc tylko ci posłowie, którzy 
czynnie uczestniczą w debacie...      
Emocji nie brakowało także w debacie 
dotyczącej powołania komisji śledczej 
ds. zbadania nielegalnych nacisków na 
prokuraturę i służby specjalne. To sprawy 

istotne, bo dotyczą fundamentalnych za-
sad funkcjonowania państwa, ale o zdecy-
dowanie innym wymiarze niż problemy 
służby zdrowia. Jeżeli jednak dochodziło 
w przeszłości do  nadużycia prawa przez 
organy państwowe, społeczeństwo po-
winno się o nich dowiedzieć.
Miniony miesiąc przepełniony był także 
pracą i licznymi spotkaniami, konsul-
tacjami w regionie. W Nowym Sączu 
uczestniczyłem w bardzo pożytecznej 
debacie, zorganizowanej przez Konwent 
Starostów Małopolski, w której wzięli 
udział parlamentarzyści, dyrektorzy szpi-
tali oraz Krzysztof Grzegorek - sekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia. W Tar-
nowie spotkałem się z samorządowcami 
powiatu, w Bochni przysłuchiwałem się 

obradom podczas sesji rady miejskiej, w 
Krakowie z ministrem Bogdanem Zdro-
jewskim rozmawialiśmy o problemach 
kultury. O brzeskich inwestycjach dys-
kutowałem z wojewodą małopolskim 
Jerzym Millerem i wicemarszałkiem wo-
jewództwa Romanem Ciepielą. W swoim 
biurze poselskim przyjmowałem przed-
stawiciela Politechniki Krakowskiej, z 
którym omawiałem kwestie związane z 
realizacją inwestycji liniowych w kon-
tekście oddziaływania ich na środowisko. 
W styczniu też uroczyście otwieraliśmy 

biura poselskie w Brzesku i Proszowi-
cach. 
No, i oczywiście sporo było emocji pod-
czas wyborów na burmistrza Brzeska. 
Choć popierałem innego kandydata, zwy-
ciężył Grzegorz Wawryka. Szanuję jed-
nak demokratyczny wybór mieszkańców. 
Dlatego gratulując nowemu burmistrzo-
wi, deklaruję pomoc w realizacji dobrych 
dla gminy projektów, bo sprawy Ziemi 
Brzeskiej są mi ciągle bardzo drogie. 

Jan Musiał
Poseł na Sejm RP

Dyżury w biurze poselskim w Brze-
sku (pl. Kazimierza Wielkiego 8) - w 
poniedziałki w godz. 10.00 - 14.00.  
Tel./fax: (14) 686 20 02   

Konferencja prasowa w biurze poselskim z udziałem ministra Aleksandra 
Grada, posłanki Urszuli Augustyn, Wicemarszałka Województwa Roma-
na Ciepieli i posła Andrzeja Czerwińskiego.

POSŁOWIE
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Między Brzeskiem  
a Warszawą

2-3 stycznia - dyżury w biurze poselskim 
w Brzesku
4 stycznia - spotkanie z wojewodą ma-
łopolskim Jerzym Millerem oraz wice-
marszałkiem województwa Romanem 
Ciepielą w sprawie m.in.  finansowania 
inwestycji drogowych w gminie Brzesko
5 stycznia – debata w Nowym Sączu o 
problemach rzemiosła 
6 stycznia - udział w uroczystościach 10. 
rocznicy sakry biskupiej Biskupa Tar-
nowskiego Wiktora Skworca
7 stycznia - spotkanie z przedstawicie-
lem Politechniki Krakowskiej w sprawie 
realizacji inwestycji liniowych w kontek-
ście oddziaływania na środowisko
- uroczyste otwarcie biura poselskiego w 
Brzesku z udziałem parlamentarzystów 
okręgu tarnowskiego, przedstawicieli lo-
kalnych władz, duchowieństwa oraz sa-
morządowców województwa
8-11 stycznia – obrady Sejmu; prace w 
komisjach, debata z ministrem skarbu 
Aleksandrem Gradem; konferencja z 
szefem NFZ
14 stycznia – dyżur w biurze poselskim
15 stycznia - wizyta w krakowskim od-

dziale IPN
16 stycznia – udział w radiowej RDN w 
Tarnowie; 
- spotkanie z pracownikami oświaty z 
województwa małopolskiego w Wojni-
czu
- w Krakowie debata parlamentarzystów 
Małopolski z ministrem kultury Bogda-
nem Zdrojewskim
17 stycznia - spotkanie z Józefą Szczu-
rek, dyr. Brzeskiego szpitala w sprawie 
w sprawie omówienia projektów reformy 
służby zdrowia
- spotkanie opłatkowe z brzeskimi kom-
batantami
- udział w jubileuszowych uroczystoś-
ciach MPEC w Tarnowie
20 stycznia - spotkanie z ks. Stanisła-
wem Gutowskim, honorowym obywate-
lem miasta
21 stycznia – uroczyste otwarcie biura 
poselskiego w Proszowicach z udziałem 
min. Aleksandra Grada i posłanki Urszuli 
Augustyn
- spotkanie z samorządowcami powiatu 
proszowickiego i władz województwa
22-24 stycznia – obrady Sejmu; prace w 
komisjach
25 stycznia – udział w uroczystym za-
kończenie inwestycji drogowej w Dęb-

nie
26 stycznia - spotkanie opłatkowe z 
działaczami powiatowych struktur PSL 
w Brzesku
27-29 stycznia – dyżury poselskie  
30 stycznia - spotkanie w Tarnowie z sa-
morządowcami powiatu 
31 stycznia – udział w obradach Rady 
Miejskiej w Bochni
- debata w Nowym Sączu z udziałem 
Konwentu Starostów Małopolski, par-
lamentarzystów oraz sekretarza stanu w 
ministerstwie zdrowia - Krzysztofa Grze-
gorka i dyrektorów szpitali
- posiedzenie zarządu wojewódzkiego 
Platformy Obywatelskiej w Krakowie, 
rejestracja koła PO w Brzesku
1 lutego - konferencja w biurze posel-
skim w Brzesku z kandydatami na bur-
mistrza Brzeska. Udział wzięli min. 
Aleksander Grad posłowie Urszula Au-
gustyn i Andrzej Czerwiński, wicemar-
szałek województwa Roman Ciepiela, 
przewodniczący powiatowych struktur 
PO Krzysztof Dudziński, prezes zarządu 
powiatowego PSL Lech Pikuła, kandy-
daci na burmistrza Brzeska - Bogusław 
Babicz i Franciszek Brzyk

POSŁOWIE

g

O G Ł O S Z E N I E
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego 

w Brzesku przypomina o złożeniu wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.
 

Książeczkowe dowody osobiste tracą ważność z dniem 31.03.2008r. 

Do wniosku należy dołączyć: 
2 fotografie/lewy profil z odkrytym uchem/,  
opłatę w kwocie 30zł , 
odpis aktu urodzenia – osoby, które nie zawierały związku małżeńskiego, 
odpis aktu małżeństwa – osoby, które zawierały związek małżeński. 
Opisy skrócone powyższych aktów należy złożyć w przypadku urodzenia 
bądź zawarcia związku małżeńskiego na terenie innych gmin.
 
Informuje się, że będzie możliwość złożenia wniosków o nowy dowód osobisty w dniach: 
23.02.2008r. oraz 08.03.2008r. w godz. od 9.00 – do 13.00/wolne soboty/.  
Wnioski dla osób starszych i chorych może złożyć członek rodziny, a następnie pracownik biura do-
wodów osobistych dostarczy dokumenty do miejsca zamieszkania w/w osób, celem ich podpisania. 
Prosimy o dostosowanie się do obowiązku wymiany książeczkowych dowodów osobi-
stych, ponieważ od 01.04.2008r. nie będzie możliwe załatwienie żadnej sprawy urzędowej. 
W obecnej chwili na odbiór dowodu osobistego oczekuje się ok. 1 miesiąca.
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 Młodzieżowa Rada Gminy 
w Brzesku działa w mieście od 2004 r. 
W jej skład wchodzi 30 przedstawicieli 

uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych gminy, wyłonionych w drodze 
powszechnych wyborów przeprowadza-
nych w szkołach. Kadencja Rady trwa 
dwa lata. 
 Celem działalności Rady jest 
upowszechnianie idei samorządności i 
budowy społeczeństwa obywatelskiego 
wśród młodzieży oraz wspieranie aktyw-
ności młodych ludzi w gminie. Młodzi 
radni pracują społecznie .
  15 grudnia 2004 roku odbyła się 
I sesja I Kadencji Młodzieżowej Rady w 
Brzesku, na której młodzi radni wybrali 
swoje Prezydium. W jego skład weszli:  
Przewodniczący Grzegorz Orłowski, 
jego zastępcy  Olga Kwaśniak i Michał 
Kowalski oraz sekretarz Karol Polak. 
W  I Kadencji podjęto wiele  ciekawych 
inicjatyw, m.in.  prowadzono działalność 
charytatywną, kulturalną i sportową, roz-
poczęto prace nad utworzeniem w mie-
ście  ośrodka wsparcia rówieśniczego.
Radni I kadencji pełnili swój mandat 
tylko do czasu ukończenia szkoły, z któ-
rej zostali wybrani. Ten zapis ordynacji 
spowodował rotację  części radnych . Ci, 

którzy ukończyli szkołę, z której zostali 
wybrani, musieli zrzec się mandatu na 
rzecz „następnego  z listy”.
 W obecnej kadencji  zapis ten został 
zmieniony. Radni kończący szkołę mogą 
dalej pełnić swój mandat , jeżeli konty-
nuują naukę  na terenie gminy. 
  II kadencja MRG  rozpoczęła się  1 
lutego 2007 roku. W skład nowego Pre-

zydium weszli:  Przewodniczący Michał 
Dziedzic ( ZSP Nr 1), zastępcy: Wojciech 
Sukiennik (Liceum Katolickie) i Tomasz 

Hudyma ( Gimnazjum Nr 1 , obecnie 
ZSP Nr 1) oraz sekretarz  Natalia Hu-
dyma (ZSP nr 1). Opiekę sprawuje  Pani 
Urszula Białka. 

Podjęto  nowe inicjatywy. Radni   zaan-
gażowali się  w organizację Dni Brzeska 
2007,  pomagali w przeprowadzeniu pik-
ników osiedlowych,  organizowali zbiór-
ki żywności, uczestniczyli w akcji „ma-
lowania ławek” i  w akcji charytatywnej 
„Pomóżmy Brzeskim Pięcioraczkom”.  
Współorganizowali zawody narciarskie 
i wędkarskie.   W planach Rady obecnej 
kadencji znalazła się też współpraca z 
brzeską Policją  i  Fundacją  „Projekt dla 
lepszego jutra”  oraz pozyskiwanie środ-
ków unijnych.
Marzeniem radnych obecnej kadencji 
jest utworzenie w mieście ścieżek  rowe-
rowych.
 Bolączką jest skromny budżet, 
co czasami komplikuje organizację dzia-
łalności Rady . Radni  nie otrzymują dro-
gą pocztową pisemnych zawiadomień o 
terminie sesji czy spotkań w komisjach ( 
jak to było w I kadencji ), lecz najczęś-
ciej  dowiadują się o nich pocztą panto-
flową . Budzi to pewne rozgoryczenie 
wśród radnych, którzy nie otrzymują na 
czas wielu informacji, a później zarzuca 
się im brak  zaangażowania w konkretne 
inicjatywy. Tymczasem okazuje się, że 
o wielu z nich dowiadują się w ostatniej 
chwili,  po fakcie albo wcale. Sesje od-
bywają się rzadko ( zgodnie ze statutem 
„nie rzadziej niż co trzy miesiące”). Dla-
tego najbardziej widoczni w pracach rady 

są ci,  którzy mają  szczęście   otrzymać  
informacje zawsze na czas.

Radna MGR
Olga Kwaśniak

MŁODZIEŻOWA RADA  
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W Brzesku panuje nuda. Najbardziej 
odczuwa ją młodzież z blokowisk. Cze-
mu tak mało dorosłych stara się zmie-
nić obecną sytuację?

Nie od dziś widoczny jest problem blo-
kersów. Idąc alejką wzdłuż osiedli nie 
trudno jest zauważyć młode osoby  spę-
dzające większość czasu na klatce scho-
dowej bloku lub na ławce z kolegami. 
W te grupki łączą ich wspólne miejsce 
zamieszkania, rodzina, przyjaciele, mu-
zyka, szkoła. Szczególnym spoiwem  jest 
również brak alternatywy na popołudnia. 
Siedząc tam zapełniają swój wolny czas. 
I nie chodzi im tu o żadne manifesty „nie-
chęci do wszystkiego i do wszystkich”, 
tylko o brak perspektyw.  Młodzież po 
szkole nie ma nic ciekawego do roboty. 

Okiem zgredzika
Sytuacja nie jest prosta. Na osiedlach 
oprócz nastolatków żyją także inni 
mieszkańcy. Najbardziej obecność mło-

dzi odczuwają osoby starsze, które 
chciałyby spokoju. Jak podkreśla jedna 
z mieszkanek, która pragnie zachować 
anonimowość, ciszy przy młodych nie 
ma –  Ciągle hałasują pod oknami. Nie-

rzadko przeklinają i śmiecą.  Dobrze, 
że choć w piłkę już nie grają, bo dostali 
zakaz  – mówi. Po chwili cicho dodaje  
– A wieczorami co jest.... Boimy się ich! 
Nie wiadomo, co zrobią z nadmiaru sił i 
czasu. Nocą to aż strach wyjść z miesz-
kania.

Walka o młodych
Jedną z osób, która stara się pokonać 
szarą codzienność brzeskiej młodzieży 
jest Maria Kądziołka - Przewodnicząca 
Zarządu Kościuszki – Ogrodowa.  Wraz 
ze swoimi sprzymierzeńcami od lat stara 
się organizować wolny czas nastolatkom. 
– W tym roku zorganizowaliśmy wy-
cieczki, m.in. do ”Mojej krainy marzeń” 
w Inwałdzie, Rabkolandu w Rabce Zdro-
ju, a także do Wadowic. Były też pikniki 
osiedlowe i spotkanie z osobami starszy-
mi – wylicza bohaterka. - Oprócz tego 
brali aktywny udział brzeskim Pożegna-
niu Lata i uczestniczyli w integracyjnych 
spotkaniami z mieszkańcami Dołęgi.

Utracone lokum
 – Naszym największym problemem jest 
brak miejsc do spotykania się. Wcześniej 
siedzibę mieliśmy w kawiarence Kina 
Bałtyk. Tam działał również  Klub Osób

Starszych. Jednak kiedy kino zostało 
sprzedane, straciliśmy lokum – podkreśla 
z żalem w głosie. 

Piłkarska świetlica
Jedną z ostatnich inicjatyw jest organi-
zacja świetlicy dla młodzieży z osiedla 
Ogrodowa. – Chłopcy się po prostu nu-
dzą. I prosili mnie, by załatwić im boisko 
sportowe.  No ale teraz jest zimno, więc 
trawiaste odpada. Zgłosiłam się najpierw 
do ZSP1, ale pani dyrektor nie miała cza-
su ze mną porozmawiać. Następnie do 
dyrekcji SP nr 2. – I dopiero tam się dało. 
Dyrektor szkoły się zgodziła. Otrzymali-
śmy salę raz w tygodniu do końca czerw-
ca – opowiada. - Przez ferie chłopcy 
mogą spotykać się dwa razy w tygodniu, 
w środy i w piątki. – Chcę organizować, 
ale jestem bezsilna w swoich działaniach. 
Z pieniędzy zebranych podczas pierw-
szego pikniku zostały zakupione 4 kom-
putery, 8 biurek, 16 krzeseł. Mamy także 
siatki i piłki, ale brak pomieszczenia, a 
my marzymy o świetlicy z prawdziwego 
zdarzenia  – podkreśla. 

Strzał w dychę
Pomysł świetlicy tak bardzo spodobał 
się okolicznej młodzieży, że specjalnie 
nie nagłosili go. Terminy spotkań pozo-
stały znane tylko w ich gronie. A dlacze-
go? Ponieważ chcieli mieć jak najwięcej 
przestrzeni tylko dla siebie. Ich postawa 
świadczy o tym, że był to pomysł trafiony 
w przysłowiową dziesiątkę! Warto także 
podkreślić, że wszystko jest dokładnie 
przemyślane. 
- Nawet strona prawna jest dograna. Do 
czerwca chłopcy mają wykupione ubez-
pieczenie – podkreśla rozmówczyni.

Rywalizacyjna współpraca 
Maria Kądziołka nie zamierza na tym 
poprzestać. Ma jeszcze wiele nowych 
planów. – Przede wszystkim w najbliż-
szym czasie wybieramy się z młodzie-
żą do kina. Planujemy także wyjazd do 
Kopalni Soli w Bochni. Chcielibyśmy 
utworzyć miedzyosiedlową ligę gry w 
siatkówkę i kręglę. – opowiada z siłą w 
głosie. Nam pozostaje tylko wierzyć, że 
starania działaczki zostaną poparte przez 
lokalne władze. W innym wypadku mło-
dzieży z blokowisk pozostaną już tylko 
miejsca na osiedlowych ławeczkach.

FORUM MŁODYCH

Aleksandra Batko
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Z zapisków feministki umiarkowanej...

 Ktoś kiedyś napisał, że faceci są 
z Marsa, a kobiety z Wenus, i coś w tym 
jest, bo bywają problemy z komunikacją 
między paniami a panami co najmniej ta-
kie jak odległości miedzy tymi planetami. 
Zejdę jednak na ziemię w swoich rozwa-
żaniach o tym kosmicznym problemie, 
a przynajmniej o paru jego aspektach, 
bo nie sposób tak szerokie zagadnienie 
omówić w kilkudziesięciu zdaniach.  
Napisano wiele książek w stylu, jak 
zrozumieć faceta, jak z nim roz-
mawiać, w jaki sposób zgłębić 
meandry jego psychiki, i cóż, 
problem wcale nie zmalał.
 Tak z okazji wa-
lentynek postawię prze-
wrotną tezę, czy to tak na-
prawdę jest problem?
Sądzę, że jak sobie wytłu-
maczymy, że odmienność 
naszych zachowań, sposo-
bu reagowania na otoczenie, 
wyrażania uczuć, jest atutem 
każdej z płci, będzie nam, 
drogie Panie, zdecydowanie 
lepiej w życiu. Każda z nas wie,że  
faceci w wielu kwestiach są niereformo-
walni. Drobny przykładzik: siedzi sobie 
osobnik płci przeciwnej na kanapie z 
naburmuszoną miną, zaciętym wyrazem 
twarzy i patrzy tępo w telewizorek, su-
fit lub gazetkę, ewentualnie wydaje bli-
żej nieokreślone dźwięki, coś w rodzaju 
mruczenia pod nosem, obrażony na cały 
świat. Na nasze delikatne pytanie: „Co się 
stało kochanie?”, zawsze pada sakramen-
talna odpowiedź, a właściwie pomruk: 
„Nic”. Ja to nazywam na własny użytek 
„zespół wahań testosteronu”(ZWT). Nic 
bardziej denerwującego , gdy zatroskana, 
kochająca kobieta spotyka się z czymś ta-
kim u swojej drugiej połowy.
 Jest na to sposób prosty, nie wni-
kać w przyczyny nadęcia osobnika płci 
męskiej, nie zwracać uwagi na pomruki 
i kwaśną minę, zaakceptować, że faceci 
czasem tak mają. To na pewno wymagać 
będzie nieco wysiłku, ale warto. 

Wyobraźcie sobie, drogie Panie, że pew-
nego dnia nasz partner przekracza próg 
domu z objawami typowymi dla ZWT, 
a wy jakby nigdy nic wpuszczacie go do 
domu, kierując prosto na kanapę, nie za-
dajecie pytań ,a więc nie d o -
stajecie najbardziej 
w k u r z a j ą c e j 
odpowiedzi 
w sty-

lu: „Nic się 
nie stało” i nie 
zwracacie uwagi na 
pomruki. Objawy zespołu jak katar mija-
ją same z tą różnicą, że ten drugi leczony 
czy nie trwa siedem dni, a ten pierwszy 
różnie, od paru godzin do miesiąca.
Po prostu my kobiety, z natury bardziej 
wytrzymałe na czynniki zewnętrzne, o 
wbrew pozorom silniejszej psychice, ko-
rzystajmy z darów  natury. Przecież taki 
drobny „zespół wahań testosteronu” to 
nic w porównaniu z PMS, więc nie trać-
my czasu na dociekanie powodów skwa-
szonej miny osobnika męskiego, który 
zajmuje naszą kanapę, tylko po prostu 
spokojnie czekajmy, aż mu to minie.
Zresztą, kierując się logiką, przecież 

mężczyzna, gdyby miał potrzebę, to by 
pewnie opowiedział, co go gniecie, nie-
stety panowie nie są tak wylewni jak my.
Kobiety, moim zdaniem, są zdecydowa-
nie wyżej, jeśli chodzi o etapy ewolucji 
niż panowie. Dam drobny przykład, osta-
nie badania naukowe dowodzą, że właś-
nie panie mają zdecydowanie mocniejsze 
kręgosłupy. Od dawna  średnia długość 
życia kobiet jest znacznie wyższa niż 
mężczyzn, łatwiej znosimy ból, zostały-
śmy obdarzone rozbudowaną  intuicją, 
itp. No więc skoro natura nas tak wypo-
sażyła, korzystajmy z naszych atutów i 

bądźmy ponad ZWT!
Problemy wynikające z różnic płci 

często stwarzamy sobie sami, bo 
to cały urok w nich właśnie. To 
właśnie one nas do siebie przy-
ciągają i sztuką jest spośród 
nich wybrać te najbardziej 
atrakcyjne, a te, co powodują 
wzajemne niezrozumienie, po 
prostu tolerować.
Ponoć i z wady można zrobić 
atut przy użyciu odpowiedniej 

socjotechniki. 
Wszyscy faceci bez wyjątku maja 

mnóstwo wad, są denerwują-
cy, zachowują się irracjonalnie 

i można by jeszcze długo pisać o 
ich wadach, niemniej same, drogie 

Panie, wiecie, że życie bez nich by-
łoby jak na wielu odległych plane-

tach niemożliwe.
Już taka natura nasza ludzka, że mi-

nusy widzimy wyraźniej niż plusy, 
ale chyba wszyscy wiemy, że jak na 
razie nic lepszego nie wymyślono niż 
życie w parach. Większość z nas wy-

biera życie rodzinne, bo samemu jest się 
niezależnym od drugiej osoby, ale bywa 
jeszcze trudniej niż we dwoje.
Wiem, drogie Panie, ze czasem wam się 
marzy nowy model, ale jak sądzę, naj-
lepiej na marzeniach zakończyć, bo w 
większości przypadków ten inny model 
niewiele zmieni, a wady będzie miał za-
pewne takie same jak reszta jego popu-
lacji.
Z okazji walentynek  życzę wszystkim 
wiele miłości i chęci do akceptacji od-
mienności naszych płci, uczyńcie z tych 
różnic wasze atuty.

 
Katarzyna Pacewicz-Pyrek

HYDE PARK

Coś tylko dla kobiet...
i nie tylko...
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WALENTYNKI - bo o nich mowa - ob-
chodzone są 14. lutego. Nazwa pochodzi 
od imienia św. Walentego, patrona zako-
chanych. Tradycja obchodów tego dnia 

przywędrowała do nas zza oceanu. Tego 
dnia ludzie wysyłają do ukochanych swo-
ją "walentynkę", czyli anonimową kartkę 
z wierszem lub wyznaniem miłosnym. 
Niekiedy obdarzają się także upominka-
mi. Jak podają statystyki, w większości 
przypadków nadawcami listów i kartek 
miłosnych są mężczyźni, zaś adresatami 
tej korespondencji są ich ukochane Pa-
nie.
 Historia walentynek ma co naj-
mniej kilkusetletnią tradycję. W historii 
chrześcijaństwa odnajdujemy informacje 
o co najmniej trzech świętych o imieniu 
Valentine lub Valentinus. Jedna z legend 
mówi o duchownym, który przeciwsta-
wił się rozkazowi imperatora Rzymu, 
Klaudiusza II, zakazującemu udziela-
nia ślubów młodym mężczyznom, gdyż 
- wg doradców Klaudiusza - nieżonaci 
mężczyźni byli lepszym żołnierzami. Za 
to nieposłuszeństwo duchowny Walenty 
został skazany na śmierć. Inna historia 

mówi o młodym człowieku, który za po-
moc prześladowanym chrześcijanom sam 
został skazany na śmierć. Z więzienia 
wysłał swojej ukochanej list z podpisem 

„From Your Valentine”. Właśnie taka 
treść podpisu „walentynki”, zachowała 
się do dnia dzisiejszego. 
Walentynki  - podobnie zresztą jak hallo-
ween - spotykają się z krytyką ze strony 
pewnej części społeczeństwa, jako kolej-
ny element kultury amerykańskiej, który 
usiłuje zagościć na dobre w kraju nad 
Wisłą. O ile w USA i Europie Zachodniej 
walentynki obchodzone są od wielu lat, 
to w krajach słowiańskich quasi dniem 
zakochanych jest Noc Kupały, czyli so-
bótka. Jest to polskie święto, niemalże 
całkowicie zapomniane, obchodzone w 
czasie letniego przesilenia, a więc w nocy 
z 21 na 22 czerwca. Wg specjalistów od 
PR-u święto zakochanych ma podłoże 
czysto komercyjne, które jest wspierane 
głównie przez producentów większości 
gadżetów świątecznych (np. kartek z 
życzeniami). Rosnąca popularność tego 
święta może świadczyć o sukcesie mar-
ketingowym tego przedsięwzięcia. Inna 

część krytyki dotyczy wyłącznie tego, że 
święto zakochanych po prostu wymyślo-
no z powodu stagnacji handlowej pomię-
dzy Bożym Narodzeniem, a Wielkanocą, 
której przyczyną był brak jakiejkolwiek 
okazji handlowej w tym okresie. Przeciw-
nicy walentynek zwracają ponadto uwagę 
na geograficzną niewłaściwość kalenda-
rzowej „lokalizacji” święta zakochanych. 
Przypada ono bowiem na środek jednego 
z zimowych miesięcy w roku, de facto 
mało sprzyjającemu miłości. Dla porów-
nania słowiańskie Święto Kupały (sobót-
ka) z naturalnych względów obchodzone 
jest w środku lata - w porze roku pełnej 
ciepła, życia i płodności.
 Mimo różnicy zdań co do cha-
rakteru walentynek należy przyznać, że 
sama idea święta zakochanych, a raczej 
kochających - jest sympatyczna. Amo-
rek przeszywający serca strzałą miłości 
nadal króluje wśród atrybutów w kolo-
rach złota i czerwieni, choć został nie-
co przytłoczony lukrowanym różem i 
ilością kiczowatych gadżetów masowej 
produkcji. Moją uwagę szczególnie ab-
sorbuje pewnego rodzaju „zubożenie” 
realnego piękna, jakie może dawać to 
święto. Finezyjne walentynki o różnych 
kształtach, zdobione przepięknymi malo-
widłami, zastąpiły dziś tandetne kartki i 
SMS-y o prymitywnych, czasem wręcz 
obscenicznych treściach. I chociaż war-
tości tak uniwersalne, jakimi są miłość 
i przyjaźń, powinny być pielęgnowane 
nieustannie, to  mimo to próbujemy szu-
kać wzorców spoza kultury słowiańskiej, 
które niby mają być czymś lepszym. Nie 
starajmy się szukać pretekstu dla słowa 
KOCHAM, tylko wykorzystajmy każdą 
okazję do okazywania sobie wzajemnych 
uczuć bez znaczenia faktu, kto jest patro-
nem danego dnia. Może wystarczy za-
mienić zezowatego pluszaka z uczepio-
nym plastikowym serduszkiem na piękną 
czerwoną różę, a kiczowatą kartkę czy 
SMS'a zastąpić prawdziwą poezją ?

„Serce moje nie kłamie, lecz bardzo moc-
no bije. 
Ciebie jednego kocham, dla Ciebie jed-
nego żyje. 
Chcę ciągle marzyć, chcę ciągle śnić, 
A jeszcze bardziej pragnę przy Tobie 
być”

HYDE PARK

Marek Białka
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Po krótkich urlopach piłkarze Oko-
cimskiego rozpoczęli przygotowania 
do rewanżowej rundy III-ligowych roz-
grywek. W zimowej przerwie prowa-
dzenie zespołu przejął Czesław Palik 
zastąpił pracującego z drużyna przez 
blisko trzy lata Zbigniewa Kordelę. 

Z KSZO Ostrowiec awansował do eks-
traklasy, z Koroną Kielce do drugiej 
ligi. Teraz wierzy, że uda się mu awan-
sować także z Okocimskim. Z Czesła-
wem Palikiem rozmawia Marek Kotfis

Specjalista od awansów

- Marek Kotfis: Choć jest pan z uro-
dzenia krakowianinem większość cza-
su w życiu sportowym spędził Pan poza 
Krakowem… 

- Czesław Palik: Istotnie, chociaż jako 
zawodnik grałem tylko w trzech klubach. 
Nie były to czasy „wędrowniczków”, 
tylko przywiązania do barw klubowych. 
Jestem wychowankiem Cracovii, z którą 
zdobyłem w 1966 roku wicemistrzostwo 
Polski juniorów. W drużynie seniorów 
była gra w III, II i trochę pierwszej lidze. 
Od 1973 roku występowałem w Koronie 
Kielce, z którą w 1975 roku uzyskałem 

awans do II ligi. Wybrano mnie wówczas 
najlepszym zawodnikiem sezonu. 

- Marek Kotfis: W Kielcach rozpoczął 
Pan tez swoją pracę trenerską. 

- Czesław Palik: Zaczynałem od szkole-
nia młodzieży. Z juniorami Korony zdo-
byłem Puchar Michałowicza w 1981 r., 
co było sporym osiągnięciem dla mało 
wówczas znaczącego klubu. Do tego 
dochodzi jeszcze mistrzostwo Polski w 
kategorii młodzików. Śmiało mogę po-
wiedzieć, że wówczas już tworzyliśmy 
podwaliny pod późniejsze sukcesy Kol-
portera Kielce. A z drużyną seniorów 
dwukrotnie udawało się zdobyć awans 
do II ligi. Jednak największy sukces tre-
nerski odniosłem z KSZO Ostrowiec, z 
którym awansowałem do ekstraklasy. Na 
wygranie walki w drugiej lidze miały też 
znaczenie mecze z Okocimskim, wów-
czas występującym w II drugiej lidze. 
Zwycięstwo 2:1 na boisku w Brzesku po-
zwoliło mojemu zespołowi uwierzyć, że 
awans jest możliwy. 
Miło tez wspominam okres pracy w Za-
mościu. Drużynę Hetmana przejąłem 
po sześciu kolejkach, gdy zajmowała 
ostatnie miejsce w tabeli II ligi. Była bez 
punktu, nie zdobyła nawet jednej bramki, 
za to straciła 23. Konsekwentna praca za-
owocowała utrzymaniem się w lidze, a w 
następnych sezonach drużyna plasowała 
się już w czołówce tabeli. Poza Garbar-
nią Kraków, do której mam szczególny 
sentyment, jako szkoleniowiec nigdy 
nie pracowałem poniżej III ligi. Ale mu-
szę też powiedzieć, że nigdy nie miałem 
„spokojnej” pracy z drużyną, mającą 
pewne miejsce w środku tabeli. Zawsze 
była to walka o awans albo o utrzyma-
nie. 

- Marek Kotfis: Teraz także przejmuje 
Pan klub, przed którym duże wyzwa-
nie, by znaleźć się w grupie drużyn 
walczących o grę w przyszłym sezonie 
w zreorganizowanej drugiej lidze. 7. 
miejsce drużyny w tabeli po rundzie 
jesiennej 7. tylko pozornie zwiastuje 
spokojną pracę.

- Czesław Palik: To prawda. Oczywiście, 
trzeba się cieszyć z tego, że jesteśmy na 
wysokim 7. miejscu. Trzeba jednak pa-
miętać że ostatni mecz w rundzie jesien-
nej z Naprzodem Jędrzejów, wygrany 
4:1, tę sytuację trochę zafałszował, bo 
gdyby nie ta jedna wygrana to zaczyna-
liśmy wiosnę z poziomu 14. lokaty. Inna 
sprawa, że mając trzy punkty więcej, co 
było bardzo realne, moglibyśmy być na 
5. miejscu. Rywalizacja jest bardzo wy-
równana, a tabela spłaszczona. 

- Marek Kotfis: Ważny będzie począ-
tek rozgrywek…

- Czesław Palik: O tak, nawet bardzo 
ważny! Pierwsze trzy mecze przyjdzie 
nam rozegrać z niezwykle wymagający-
mi rywalami - KSZO Ostrowiec, Górni-
kiem Łęczna i Kolejarzem Stróże. Musi-
my dobrze wystartować!

- Marek Kotfis: Jak ocenia Pan druży-
nę, jej możliwości? Jakie zadanie po-
stawił Panu zarząd klubu?

- Czesław Palik: Poziom drużyny wyzna-
cza tabela. Możliwości klubowej kadry 
uzależnione są, rzecz jasna, od budżetu. 
Właśnie jest dopinany. Wiem, że pewne 
środki na działalność klubu przeznaczył 
Urząd Miejski, trwają też rozmowy z dy-
rekcją Carlsberga - strategicznego spon-
sora. Będę mądrzejszy, jak wszystko zo-
stanie dopięte, bo przecież „tak krawiec 
kraje ile mu materiału starcza”. Realnie 
oceniając wartość drużyny, to wydaje się, 
iż jest to aktualnie zespół na środek tabe-
li, ale przy systematycznej pracy efekty 
mogą być dużo lepsze. Na to potrzeba 
jednak trochę czasu. 
Nie ukrywam, że postawiono przede mną 
i drużyną jeden cel: gra w nowej drugiej 
lidze. Zresztą, mam swoje zdanie na te-
mat tej reorganizacji. Takimi reformami 
nie podniesie się poziomu piłki. Potrzeba 
przede wszystkim rozwoju infrastruktury 
sportowej, boiska w każdej gminie, co 
obiecał obecny rząd.

- Marek Kotfis: Jak przebiegają przy-
gotowania do sezonu?

- Czesław Palik:+ Okres przygotowaw-
czy rozpoczęliśmy od zgrupowania na 

SPORT

Czesław Palik
Nowy trener „piwoszy”

Okocimski Klub Sportowy
przed rundą wiosenną
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własnych obiektach. Uczestniczy w nim 
szeroka kadra 24 zawodników. Są to 
typowe zajęcia budujące motorykę za-
wodników, uzupełnione zajęciami na 
boiskach o sztucznej nawierzchni w Kra-
kowie. Drużynę znam dobrze, widziałem 
ją w wielu spotkaniach. Niewątpliwie 
stratą jest odejście Daniela Polichta do 
Górnika Wieliczka oraz kontuzje podsta-
wowych zawodników Rafała Polichta i 
Roberta Stanuli, które wykluczają ich z 
gry w tym sezonie. Mam za to grono bar-
dzo młodych zawodników, łącznie z wy-
chowankami OKS-u, którzy uzupełnieni 
paroma piłkarzami będą mogli gwaran-
tować grę na dobrym poziomie. Ponadto 
staramy się o pozyskanie przynajmniej 
trzech nowych piłkarzy, którzy trenują 
już z nami. Są to: Ireneusz Gryboś, któ-
rego chcemy wypożyczyć z Polonii By-
tom) oraz Marcin Kajca i Marian Kocis z 
drugoligowego Kmity Zabierzów. 
W okresie przygotowawczym planujemy 
rozegranie 11 sparingów, po rozegraniu 
których będę miał pełną wiedzę o warto-
ści tej drużyny. Widząc jednak podejście 

do pracy i zaangażowanie zawodników, 
wierzę, że zakładany cel uda się nam 
osiągnąć.

Rozmawiał
 Marek KOTFIS

CZESŁAW PALIK
Krakowianin, 60 lat.  Swoją karierę pił-
karską rozpoczął w Cracovii. W tym klu-
bie, jako junior, zdobył wicemistrzostwo 
Polski w 1966 roku. Grał też W Dunajcu 
Nowy Sącz. W 1973 roku przeniósł się 
do Korony Kielce, z którą dwa lata póź-
niej wywalczył awans do II ligi. Jest wy-
chowankiem katowickiej AWF. Jako tre-
ner  pracował m.in. w klubach:  Błękitni 
Kielce, Granat Skarżysko-Kamienna, 
Hetman Zamość, Korona Kielce, KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski, Stal Stalowa 
Wola, Wawel Kraków, Garbarnia Kra-
ków. Wychował dwóch reprezentantów 
Polski: Michała Gemburę i Władysława 
Starościaka oraz zawodników pierwszo-
ligowych m.in. Przemysława Cichonia, 
Jacka Kubickiego, Mariusza Mucharskie-
go, Pawła Kozaka, Dariusza Kozubka.

OKOCIMSKI – WIOSNA 2008

Bramkarze: Jarosław Palej, Aleksander 
Kozioł, Dawid Rogóż
Obrońcy: Karol Bednarczyk, Mate-
usz Wawryka, Tomasz Ogar, Tomasz 
Grzyb, Krzysztof Gąsienica, Bartło-
miej Kuraś, Sławomir Jagła, Marian 
Waryka, Marian Kocis

Pomocnicy i napastnicy: Sergiusz Koste-
cki, Tomasz Metz, Sławomir Matras, 
Wojciech Kobylski, Jarosław Ulas, 
Paweł Piotrowicz, Jarosław Karwat, 
Łukasz Drużkowski, Dariusz Karwat, 
Ireneusz Gryboś, Marcin Kajca. 

Ubyli: Daniel Policht (Górnik Wie-
liczka), Rafał Policht, Robert Stanula 
(kontuzje)

Przybyli: Ireneusz Gryboś (wypożycze-
nie z Polonii Bytom), Marcin Kajca, 
Marian Kocis (obaj Kmita Zabierzów)

SPORT

Tabela III ligi po rundzie jesiennej: 

1 Przebój 16 31 9-4-3 28-17 9 18 5-3-1 17-8 7 13 4-1-2 11-9 

2 Kolejarz 16 31 9-4-3 22-15 8 13 3-4-1 10-8 8 18 6-0-2 12-7 

3 Hetman 16 30 8-6-2 20-12 7 14 4-2-1 9-4 9 16 4-4-1 11-8 

4 Górnik . 16 30 11-3-2 37-16 8 17 5-2-1 21-5 8 19 6-1-1 16-11 

5 Górnik W. 16 24 7-3-6 17-15 7 4 1-1-5 5-12 9 20 6-2-1 12-3 

6 Wierna 16 21 4-9-3 14-14 9 14 3-5-1 7-5 7 7 1-4-2 7-9 

7 Wis oka 16 21 5-6-5 27-23 8 13 4-1-3 15-10 8 8 1-5-2 12-13 

8 Okocimski 16 21 6-3-7 21-27 7 14 4-2-1 14-6 9 7 2-1-6 7-21 

9 Orl ta R.P. 16 20 5-5-6 18-20 9 12 3-3-3 11-10 7 8 2-2-3 7-10 

10 Sandecja 16 19 4-7-5 12-14 8 9 2-3-3 9-9 8 10 2-4-2 3-5 

11 Resovia 16 19 5-4-7 19-27 8 11 3-2-3 11-11 8 8 2-2-4 8-16 

12 KSZO 16 18 6-6-4 22-15 9 18 5-3-1 16-5 7 6 1-3-3 6-10 

13 Stal Rz. 16 18 5-3-8 14-20 7 11 3-2-2 9-7 9 7 2-1-6 5-13 

14 ada 16 17 5-2-9 18-27 8 11 3-2-3 11-10 8 6 2-0-6 7-17 

15 Naprzód 16 14 4-2-10 15-26 8 6 2-0-6 7-14 8 8 2-2-4 8-12 

16 Hutnik 16 13 3-4-9 14-22 8 6 2-0-6 7-11 8 7 1-4-3 7-11 

17 Avia 16 12 3-3-10 13-21 8 5 1-2-5 6-11 8 7 2-1-5 7-10 

Wiosenno-zimowe sparingi:

Okocimski KS Brzesko - Unia Tarnów 
2:2 (1:0). 
Bramki: Piotrowicz 42, Krzak 63 - 
Drozdowicz 65, Żaba 82.

Garbarnia Kraków - Okocimski KS 
Brzesko 3:1 (1:1) 
Bramki: Kwater 30, Pluta 75, Chodźko 
86 - Matras 22.

Okocimski KS Brzesko - Płomień 
Jerzmanowice 3:2 (1:1) 
Bramki: Gryboś 13, Karwat 53, Piotro-
wicz 80 - Borek 3, Rapacz 55 - karny.

Okocimski KS Brzesko - Kolejarz 
Stróże 2:2 (0:1) 
Bramki: Kobylski 57, Złotek 85 - Chli-
pała 16, Stefanik 80.

Okocimski KS Brzesko - Pogoń Sta-
szów 1:3 (0:2) 
Bramki: Bednarczyk 90
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Przekaż 1% swojego podatku na le-
czenie i rehabilitację Emilki, Kamilki, 
Karolka, Mai i Wiktorii. 

Jak przekazać 1% podatku na pomoc pię-
cioraczkom?
Po wyliczeniu, ile podatku będziesz miał/
miała do zapłacenia w tym roku, w ostat-
nich rubrykach zeznania podatkowego 
(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wpisz nazwę 
fundacji „Mimo Wszystko” Fundacja 
Anny Dymnej i numer KRS 0000174486, 
a w rubryce „Inne informacje, w tym uła-
twiające kontakt z podatnikiem” znajdu-

jącej się bezpośrednio nad wnioskiem o 
przekazanie 1% podatku (pozycja 135 w 

PIT-28, 311 w PIT-36, 107 w PIT-36L, 
123 w PIT-37, 59 w PIT-38) koniecznie 
wpisz BRZESKIE PIĘCIORACZKI. 
Wpisz także kwotę (wynikłą z obliczeń), 
którą chcesz przekazać, nie może ona jed-
nak przekraczać 1% podatku należnego, 
wynikającego z zeznania podatkowego, 
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 
groszy w dół.

Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody i przy 
okazji lubisz rozbić zdjęcia przy użyciu 
aparatu fotograficz-
nego lub telefonu 
komórkowego, weź 
udział w naszym 
konkursie fotogra-
ficznym. Tematem 
prac będzie „Pierw-
szy dzień wiosny w 
obiektywie”. Je-
śli uchwycisz w 
ciekawym ujęciu 
budzącą się do 
życia przyrodę, 
prześlij zdjęcie na adres redakcja@bim.
brzesko.pl lub dostarcz je osobiście do 

biura redakcji w terminie do końca mar-
ca. Najciekawsze prace opublikujemy 

w kwietniowym numerze 
naszego miesięcznika, na-
tomiast zwycięzca kon-
kursu otrzyma talon na 
100 zł, do wykorzystania 

w Salonie Kwiatowym 
Bazar, Katarzyny Pa-

cewicz-Pyrek. Autor 
pracy nagrodzo-
nej drugim miej-
scem, otrzyma 
talon na kwotę 
30 zł. Życzy-

my dobrej zabawy i czekamy na Wasze  
prace!

ODESZLI W STYCZNIU
Anna KACZMARCZYK (lat 97, Jadow-
niki)
Franciszka CISAK (94, Jasień)
Genowefa KAŹMIERCZYK (90, 
Jasień)
Bronisław KORTYNA (89, Okocim)
Albina KANDELA (89, Jadowniki)
Michał MILAK (88, Jadowniki)
Jan RADECKI (85, Bucze)
Bolesław GAGATEK (84, Brzesko)
Janina ZGRAJA (83, Poręba Spytk.)
Bronisława ŁUCZKOŚ (80, Brzesko)
Ludmiła HABRYŁO (80, Brzesko)
Andrzej ROBAK (80, Brzesko)
Teresa SOLAK (78, Brzesko)
Józef  ŚLEDŹ (78, Poręba Spytk.)
Jan KLIMEK (77, Brzesko)
Wacław RZEPA (72, Okocim)
Marian LEKKI (71, Jasień)
Adam TOMCZYK (69, Brzesko)
Tadeusz ŚWIERCZEK (68, Jadowniki)
Anna ISKRA (55, Brzesko)
Ryszard KOŚCIÓŁEK (55, Brzesko)
Kazimierz TOPOLSKI (54, Jadowniki)
Henryk ROPEK (53, Brzesko)
Eugeniusz SERWIN (Jadowniki)
Sylwester LISTWAN (41, Sterkowiec)
Anna LUBOWIECKA (77, Porąbka 
Uszewska)
Mieczysław MACIASZEK (79, Dąbrów-
ka Morska) 
Włodzimierz RZENNO (64, Poręba 
Spytkowska)
Stanisław GĄSIOR (60, Strzelce Wlk.)
Anna DUDEK (85, Łoniowa)
Bronisław BARAN (72, Szczurowa)
Józef TOBIASZ (70, Połom Mały)
Józef RADECKI (85, Bucze)
Jan ZĄBKOWSKI (75, Brzesko)
Genowefa FLAK (78, Porąbka Uszew-
ska)
Janina ROGÓŻ (71, Waryś)
Józef KURAL (83, Jaworsko)
Janina DANIEL (82, Szczurowa)
Henryk MILAK (88,Jadowniki)
Jan ŁATKA (79, Okocim)
Stefania GZYL (88, Przyborów)
Robert ROBAK (80, Brzesko)
Zofia KRÓL (88, Uszew)
Stanisław TOMCZYK (69, Brzesko)
Józef CYZ (77, Dąbrowica)
Jan POLICHT (68, Wutrzyszczka)
Stefania KUBALA (95, Sufczyn)
Józefa ZYCH (90, Jadowniki)
Piotr CHEŁMECKI (86, Wytrzyszczka)
Maria RZEPKA (71, Wojakowa)
Stefania FASULA (65, Niedzieliska)
Tadeusz SERWIN (49, Jadowniki)
Franciszek WIĘCEK (72, Bielcza)
Maria HEBDA (83, Sufczyn)
Helena DUDEK (88, Łoniowa)

Twój 1% podatku może im pomóc!!!




