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„Zachęcony przez przypadkowo napotkane-
go nowego redaktora BIM-u, człowieka lewicy, 
niedawno wybranego na tę funkcję przez „ra-
dykalną” większość prawicy w Radzie Miej-
skiej (ot uroki lokalnej demokracji)(…)”. Tymi 
słowami brzeski parlamentarzysta Jan Musiał 
rozpoczyna list do mieszkańców, zamieszczo-
ny na łamach niniejszego numeru Brzeskiego 
Magazynu Informacyjnego. O ile mnie pamięć 
nie myli, całkiem niedawno pan poseł listy wy-
syłał pocztą, tylko dla większości odbiorców 
już przed przeczytaniem były one nieużyteczną 
makulaturą, niczym ulotki zaśmiecające skrzyn-
ki pocztowe. W „niepolitycznej” gazecie samo-
rządowej taka korespondencja i tańsza, aniżeli 
wykup strony w dziennikach, a i po naczelnym 
między wierszami „przejechać” się można. Ra-
dykalni prawicowcy powołują do współpracy 
człowieka lewicy. Skandal! Ale to nie „uroki” 
demokracji, jak z pewnym przekąsem autor 
listu przekonuje, lecz jej niezbywalne prawo. 
Prawo do tego, żeby ludzie ze sobą współpra-
cowali, podawali sobie ręce i starali się wspól-
nie zrobić coś dobrego dla ogółu. Mrzonka? 
Marzenie? Obawiam się, że niestety tak. 
   

Każdy o czymś marzy, a przynajmniej pró-
buje działać według planu opartego na po-
mysłach, które rodzą się w głowie ambitnej 
jednostki. Obejmując na początku roku sta-
nowisko redaktora BIM-u, podjąłem się zada-
nia trudnego, odpowiedzialnego, ale w moim 
mniemaniu do zrealizowania. Jednym z zamie-
rzeniem, jakie sobie postawiłem, było nawią-

zanie współpracy z osobami, które wcześniej 
tworzyły gazetę oraz tymi, które zechciałyby 
spróbować swoich sił w pracy dziennikarskiej. 
I muszę przyznać, że zamierzenie to powio-
dło się w 90%. W zaledwie dwóch numerach 
znalazły się teksty autorstwa kilkunastu osób. 
Opublikowałem artykuły księży, doświad-
czonych dziennikarzy, pasjonatów pisarstwa, 
jak i zdolnej młodzieży. Zaprosiłem również 
do współpracy obu naszych posłów. Zabrakło 
tylko jednego. Porozumienia z osobami, które 
decydowały o kształcie brzeskiego miesięczni-
ka w ciągu kilku ostatnich lat. Propozycja taka 
z mojej strony wyszła, ale jej skutkiem było 
tylko i wyłącznie krytykowanie wykonywanej 
przeze mnie pracy. Nie ustrzegłem się błędów 
przy redagowaniu gazety, przyznaję, ale mam 
nadzieję, że czegoś się dzięki nim nauczę, jak 
rzecze przysłowie.

Oddaję w ręce Szanownych Czytelników 
trzeci, a zarazem ostatni zredagowany przeze 
mnie numer Brzeskiego Magazynu Informacyj-
nego. Czynię to z poczuciem żalu i niedosytu, 
gdyż zdaję sobie sprawę z faktu, że nie spełni-
łem pokładanych we mnie nadziei. Cieszę się 
jednak, że dzięki tej krótkiej przygodzie, po-
znałem wiele życzliwych mi osób, i tym wspa-
niałym ludziom pragnę gorąco podziękować.    
I życzyć Wam wszystkim, aby z nowym Na-
czelnym dobrze się Wam współpracowało.

Łukasz Kornaś
lkornas@brzesko.com.pl

P.S. Nie wiem, kto zostanie nowym Redaktorem Naczelnym BIM-u. Z całego serca 
życzę tej osobie sukcesu! 
Obawiam się jednak, że dopóki pan Marek Latasiewicz w swojej megalomanii, będzie 
nadal ingerował w sprawy gazety wydawanej przez Urząd Miejski w Brzesku, to mo-
jego następcę czeka bardzo trudne zadanie. 
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O demokracji słów kilka
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Nie chcą więcej sklepów wiel-
kopowierzchniowych
-W imieniu środowiska pracodawców 
oraz kupców zrzeszonych w Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej i Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Brzeskich prosimy pana 
burmistrza o zablokowanie wszelkich 
negocjacji mających na celu wejście ko-
lejnych sieci supermarketów na teren na-
szego miasta. Nasycenie sklepami wiel-
kopowierzchniowymi, według miarodaj-
nego źródła jakim jest gazeta „Handel 
detaliczny” plasuje Brzesko w  czołówce 
miast o największej powierzchni handlo-
wej przypadającej na jednego mieszkań-
ca. Nie jest to niestety dla nas chlubny 
ranking – mówi prezes Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Brzeskich, Kazimierz 
Piwowarski. 
-Cierpią na tym miejscowi kupcy i han-
dlowcy nie mogący sprostać konkuren-
cji dużych sieci. A przecież nie możemy 
zapomnieć o tym, że miejscowe firmy są 
źródłem podatków i inwestycji w mie-
ście, duże sieci handlowe na pewno nie 
są zainteresowane rozwojem lokalnych 
społeczności. Dlatego jeszcze raz kate-
gorycznie żądamy – nie wpuszczajcie 
kolejnych hipermarketów na teren miasta 
i nie zezwalajcie naszym miejscowym 
przedsiębiorcom na budowanie obiektów 
handlowych powyżej 400 metrów kwa-
dratowych. Nie budują oni tych obiektów 
na własne potrzeby lecz wydzierżawiają 
je dużym sieciom zagranicznym.  Żywy 
przykład to obiekt Careefour po byłym 
Albercie, który już powiększył się o ko-
lejne 300 metrów kwadratowych i  na tym 
na pewno rozbudowy nie zakończy – to 
obszerny fragment pisma, jaki niedawno 
wpłynął na ręce burmistrza Brzeska. Pod-
pisało go kilkadziesiąt osób skupionych 
w Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
i Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Brze-
skich. 

Antysieciowa interpelacja
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej interpe-
lację w tej sprawie złożyła  radna, Kata-
rzyna Pacewicz-Pyrek. 
- Zwracam się z apelem, by przy konstru-
owaniu warunków przetargów na grun-
ty na pomianowskim stoku, znalazły się 
zapisy mówiące o tym, że oferenci chcą-

cy wybudować tu kolejne hipermarkety 
otrzymywali punkty ujemne. Ważne by 
oferty przetargowe promowały zakłady 
produkcyjne i usługowe, które również 
dają miejsca pracy, a nie przyczyniają się 
do powolnej agonii rodzimych przedsię-
biorców – mówiła radna. 

-Protestujemy już od 10 lat – mówi z re-
zygnacją wiceprezes brzeskiego oddziału 
KKK, Bogdan Baranek. -Nie wskórali-
śmy nic, bo władze miejskie zrobiły co 
chciały. Wpuściły na teren małego miasta 
kilka sieci handlowych. Szumnie mówio-
no wówczas o nowych miejscach pracy. 
Faktycznie te miejsca pojawiły się, ale 
wszyscy wiemy, że zatrudnienie w mar-
kecie to pół roku, rok. Odbyło się to kosz-
tem ludzi, którzy stracili pracę w małych, 
rodzimych sklepach w Brzeski i w wio-
skach z miastem sąsiadujących.
-Z istnienia sieci handlowych w mieście 
gmina  nie ma żadnych korzyści. Podat-
ki odprowadzają one do centrali. Nikt 
nie pamięta o tym, że podatki płacone 
przez miejscowych kupców zasilały kasę 
gminną. Teraz nie ma już sporej części 
tych pieniędzy, bo wiele sklepów ogłosiło 
upadłość – mówi Katarzyna Pacewicz-
Pyrek.

 
Zyski coraz mniejsze
-Kiedy markety zaczęły się w Brzesku 
pojawiać, nie znając ich siły myśleliśmy 
naiwnie, że sprostamy konkurencji. Za-
częliśmy inwestować, wdrażać nowe po-

mysły. Na nic się to wszystko zdało. Po 
kilku  latach tego konkurowania z mar-
ketami okazuje się, że wydaliśmy tylko 
niepotrzebnie pieniądze.  Po opłaceniu 
rachunków za media, podatków i składek 
na ZUS, zostaje niewiele. Zyski spadły o 
około 50 procent – mówi właściciel skle-
pu osiedlowego, prezes brzeskiego od-
działy Krakowskiej Kongregacji Kupiec-
kiej, Mirosław Niedziałkowski. 
-Jeszcze kilka lat temu zatrudnialiśmy 
trzy pracownice, wszyscy mieliśmy pełne 
ręce roboty. Teraz pracownika mamy jed-
nego i jego przyszłość jest już najpraw-
dopodobniej przesądzona. Dalszy spadek 
obrotów spowoduje, że zwolnimy także 
jego i pracować będziemy sami – mówi 
Anna Niedziałkowska. 
Kiedy w Brzesku powstał pierwszy mar-
ket nie było jeszcze tak źle. Kupujący 
pobiegli o prawda zrobić zakupy i spraw-
dzić ceny, ale większość sprawunków za-
łatwiali jednak w małych sklepach znaj-
dujących się blisko ich domów. 
-Kiedy jednak fali nikt nie zatrzymał i w 
mieście pojawiły się drugi, trzeci i kolej-
ne markety kupcy zaczęli się poddawać 
–mówi radna Pacewicz-Pyrek. -Bo maly 
sklepikarz nie wytrzyma konkurencji z 
kolosem, gdzie na porządku dziennym 
stosowane są ceny dumpingowe. My na 
coś takiego nie możemy sobie żadną siłą 
pozwolić.

Coraz mniej sklepów na wsi
Bogdan Baranek prowadzący hurtow-
nię spożywczą narzeka, że z roku na rok 
uszczupla się lista jego klientów.
-Kilka miesięcy temu w dwóch miejsco-
wościach – w Jadownikach,  w Mokrzy-
skach, w Porębie Spytkowskiej, Buczu 
swoje sklepy uruchomiły „Delikatesy 
Centrum”. Efekt jest taki, że w każdej z 
tych miejscowości padło kilka małych 
sklepików, które z powodzeniem funkcjo-
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nowały do tej pory przez lata. Na pewno 
co najmniej kilkanaście osób straciło przy 
tej okazji pracę – mówi.

Supermarkety to, zdaniem kupców, za-
grożenie nie tylko dla handlu artykułami 
spożywczymi. 

-W markecie można kupić buty, po-
ściel, ubrania, chemię gospodarczą, na-
wet kwiaty. Tak więc padają sklepy spo-
żywcze, ale przemysłowe także. Ja sama 
prowadzę kwiaciarnię i zawsze zwracam 
uwagę, po ile sprzedawane są kwiaty – 
cięte i doniczkowe w marketach. Ceny 
są abstrakcyjne, nie wiadomo skąd się 
wzięły. Ja muszę zapłacić za transport, za 
dodatki, za pracę, dlatego muszę sprzedać 
drożej – mówi Katarzyna Pacewicz-Py-
rek.

Kupcy mówią wprost, że jeżeli w mie-
ście powstanie jeszcze jeden supermarket, 
a mówi się o tym coraz głośniej,  wów-
czas ich czekają masowe plajty. Z żalem 
mówią także o tym, że umrze centrum 
miasta.

Śmierć centrum Brzeska
-Jeszcze kilka lat temu idąc na zakupy 
szło się do centrum miasta – mówi prezes 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Brze-
skich, Kazimierz Piwowarski. -Teraz przy 
głównych ulicach miasta praktycznie nie 
ma już żadnego sklepu spożywczego, ko-
lejno zamykane są także butiki i sklepy 
przemysłowe. Niedługo w centrum stra-
szyć będą puste witryny, w których wisieć 
będą kartki z napisem: do wynajęcia. To 
jest oczywiście czarny scenariusz, ale do 
jego realizacji nie zostało już wiele. Ale 
śmierć centrum i tak nie jest wizją naj-
straszniejszą.
-Nikt nie myśli o tym, że w Brzesku nie 
ma siły nabywczej, więc kto w tych mar-
ketach ma kupować? - denerwuje się Nie-
działkowski. -Młodzi wyjechali, nie po-
wstają nowe miejsca pracy. Władze zrobi-
ły ogromny błąd, pozwalając wprowadzić 
kilka lat temu aż tyle sieci handlowych.
-W innych miastach też są hipermarkety 
– dodaje Baranek. - Jednak znajdują się 
one na obrzeżach miast. U nas wszyst-
ko jest blisko, bo Brzesko jest malutkie. 
Walczymy już 10 lat, wyczerpaliśmy już 
wszystkie dostępne możliwości, nie przy-
niosło to żadnego efektu. Już nie mamy 
siły powtarzać w kółko, że spadają do-
chody  gminy, a ludzie tracą pracę. Żadne 
argumenty nie przekonały dotąd władz 
miejskich. 

PSS Społem w odwrocie
Tracą nie tylko drobni kupcy. W nie naj-
lepszej kondycji jest także rodzima sieć 
PSS Społem. Zajmująca się, oprócz han-
dlu, produkcją  i usługami zatrudnia spół-

dzielnia kilkadziesiąt osób. 
-Rywalizować z marketami łatwo nie jest 
– mówi prezes PSS Społem, Marek Ko-
koszka. -Chcąc utrzymać klienta, musimy 
dopasować ceny do tych obowiązujących 
w sklepach wielkopowierzchniowych, 
nietrudno się domyślić, ile na tym traci-
my. W ciągu kilku ostatnich lat dochody 
nasze spadły o około 30 procent. 

Będzie kolejny supermarket?
Od kilku miesięcy kupcy powtarzają, że 
grupa prywatnych przedsiębiorców wyku-
piła grunty leżące za budynkiem dawnego 
kina „Bałtyk” i już wkrótce rozpocznie 
się tam budowa ogromnego obiektu, któ-
ry mieścić będzie wielkopowierzchniowy 
sklep. Firmowany będzie przez jedną z 
sieci zagranicznych.  

-Faktycznie, do władz miejskich zwró-
cono się z prośbą o wydanie warunków 
zabudowy terenu. Wniosek odrzuciliśmy 

z przyczyn formalnych – do działki nie 
ma drogi dojazdowej – wyjaśnia  kierow-
nik referatu ds. inwestycji, Roman Olcha-
wa. -Właściciel terenu zaskarżył decyzję 
władz do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego. 

Światełko w tunelu?
Od nowego roku obowiązuje ustawa 
o  tworzeniu i działalności wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych. 
Mowa w niej jest o tym, że władze gminy 
wydające pozwolenie na otwarcie tego 
typu obiektów handlowych muszą zle-
cić wykonanie analiz dotyczących oceny 
skutków oddziaływania sklepu wielkopo-
wierzchniowego na lokalny rynek. W tym 
kupcy z Brzeska widzą dla siebie nadzie-
ję. Wiedzą, że rzetelne wykonanie takiej 
analizy uniemożliwi otwarcie w mieście 
kolejnego marketu. 

Zofia SITARZ

Burmistrz Grzegorz Wawryka
także daje nadzieję brzeskim kupcom
-Będziemy baczniej przyglądać się lo-
kalizacji marketów, musimy tak zmie-
nić miejscowe prawo, aby uniemożliwić 
dalszą ekspansję sieci handlowych. 

Już wkrótce rozważać będziemy moż-
liwość podjęcia uchwały Rady Miejskiej, 
która pozwoli na ujemne punktowanie 
tych przedsiębiorców, którzy startują w 
przetargach i którzy chcą uruchamiać 
sklepy wielkopowierzchniowe – mówi 
burmistrz.
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Nie chcą więcej sklepów wiel-
kopowierzchniowych
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ście, duże sieci handlowe na pewno nie 
są zainteresowane rozwojem lokalnych 
społeczności. Dlatego jeszcze raz kate-
gorycznie żądamy – nie wpuszczajcie 
kolejnych hipermarketów na teren miasta 
i nie zezwalajcie naszym miejscowym 
przedsiębiorcom na budowanie obiektów 
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Antysieciowa interpelacja
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej interpe-
lację w tej sprawie złożyła  radna, Kata-
rzyna Pacewicz-Pyrek. 
- Zwracam się z apelem, by przy konstru-
owaniu warunków przetargów na grun-
ty na pomianowskim stoku, znalazły się 
zapisy mówiące o tym, że oferenci chcą-

cy wybudować tu kolejne hipermarkety 
otrzymywali punkty ujemne. Ważne by 
oferty przetargowe promowały zakłady 
produkcyjne i usługowe, które również 
dają miejsca pracy, a nie przyczyniają się 
do powolnej agonii rodzimych przedsię-
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nie pamięta o tym, że podatki płacone 
przez miejscowych kupców zasilały kasę 
gminną. Teraz nie ma już sporej części 
tych pieniędzy, bo wiele sklepów ogłosiło 
upadłość – mówi Katarzyna Pacewicz-
Pyrek.

 
Zyski coraz mniejsze
-Kiedy markety zaczęły się w Brzesku 
pojawiać, nie znając ich siły myśleliśmy 
naiwnie, że sprostamy konkurencji. Za-
częliśmy inwestować, wdrażać nowe po-

mysły. Na nic się to wszystko zdało. Po 
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ketami okazuje się, że wydaliśmy tylko 
niepotrzebnie pieniądze.  Po opłaceniu 
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na ZUS, zostaje niewiele. Zyski spadły o 
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pu osiedlowego, prezes brzeskiego od-
działy Krakowskiej Kongregacji Kupiec-
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-Jeszcze kilka lat temu zatrudnialiśmy 
trzy pracownice, wszyscy mieliśmy pełne 
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nego i jego przyszłość jest już najpraw-
dopodobniej przesądzona. Dalszy spadek 
obrotów spowoduje, że zwolnimy także 
jego i pracować będziemy sami – mówi 
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Kiedy w Brzesku powstał pierwszy mar-
ket nie było jeszcze tak źle. Kupujący 
pobiegli o prawda zrobić zakupy i spraw-
dzić ceny, ale większość sprawunków za-
łatwiali jednak w małych sklepach znaj-
dujących się blisko ich domów. 
-Kiedy jednak fali nikt nie zatrzymał i w 
mieście pojawiły się drugi, trzeci i kolej-
ne markety kupcy zaczęli się poddawać 
–mówi radna Pacewicz-Pyrek. -Bo maly 
sklepikarz nie wytrzyma konkurencji z 
kolosem, gdzie na porządku dziennym 
stosowane są ceny dumpingowe. My na 
coś takiego nie możemy sobie żadną siłą 
pozwolić.

Coraz mniej sklepów na wsi
Bogdan Baranek prowadzący hurtow-
nię spożywczą narzeka, że z roku na rok 
uszczupla się lista jego klientów.
-Kilka miesięcy temu w dwóch miejsco-
wościach – w Jadownikach,  w Mokrzy-
skach, w Porębie Spytkowskiej, Buczu 
swoje sklepy uruchomiły „Delikatesy 
Centrum”. Efekt jest taki, że w każdej z 
tych miejscowości padło kilka małych 
sklepików, które z powodzeniem funkcjo-

Kupcy i przedsiębiorcy
walczą już 10 lat
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nowały do tej pory przez lata. Na pewno 
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-Faktycznie, do władz miejskich zwró-
cono się z prośbą o wydanie warunków 
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typu obiektów handlowych muszą zle-
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Pod koniec marca 2005 roku wiadomość 
o ciężkim stanie papieża poruszyła cały 
świat.  Nawet w gwarnej i pełnej energii  
szkole nagle zmienił się nastrój. Przyci-
chły głosy, wśród uczniów zapanowała 
samodyscyplina,  w takim  wymiarze 
nieznana nigdy wcześniej. Oszołomieni 
świadomością zbliżającej się straty od-
mawialiśmy w  szkole w intencji  umie-
rającego Patrona Anioł Pański.

Po śmierci Jana Pawła II, w poniedzia-
łek 4 kwietnia 2005 w południe odbył się 
apel, na którym uczniowie zaprezentowa-
li poetycką refleksję o roli papieża w ży-
ciu naszym i naszej szkoły. Od tego dnia  
do dnia pogrzebu codziennie o godzinie 
12.00 cała szkoła zbierała się na modli-
twie. Zwyczaj ten utrwalił się i zawsze 
2 kwietnia, również i tym roku zgroma-
dził  wszystkich uczniów pod  tondem z 
popiersiem papieża znajdującym się obok 

głównego wejścia do budynku.
Głębokie przeżycia związane z odej-

ściem Jana Pawła II zapisały się nie tylko 
w sercach każdego z nas, ale także w hi-
storii szkoły poprzez wspomniane apele, 
uczniowską inicjatywę wyrażenia swych 
uczuć poprzez odświętny strój, wzrusza-
jące wpisy do księgi pamiątkowej szkoły 
i  7 kwietnia 2005 roku udział w Białym 
Marszu w Krakowie. Refleksje dotyczące  
śmierci  i życia Patrona szkoły powracają 
każdego roku w dniu 2 kwietnia. Pierw-
sza rocznica śmierci uczczona uroczystą 
wieczornicą przypomniała ostatnie chwi-
le życia Jana Pawła II, jego pogrzeb i 
wielkie rekolekcje narodowe, a także jego 
obecne życie w chwale zbawionych, na 
którego oficjalne potwierdzenie czekamy 
modląc się o beatyfikację. Druga rocznica 
śmierci w 2007 roku przypadła w okresie 
Wielkiego Postu i wpisana została w re-
ligijne przeżywanie tego czasu.  Rozpo-

częta mszą św. w kościele św. Prokopa w 
Jadownikach poprzez kolejne stacje drogi 
krzyżowej doprowadziła uczestników pod 
obelisk upamiętniający pontyfikat Jana 
Pawła II. W podobny sposób obchodzono 
w tym roku trzecią rocznicę: po mszy św. 
uczniowie i miejscowa ludność zgroma-
dziła się pod obeliskiem, gdzie przy za-
palonych zniczach  odmówiono różaniec 
i odśpiewano Barkę. 

Świętowanie wydarzeń związanych z 
osobą Patrona szkoły wpisane jest w ży-
cie jej społeczności. Odbywa się zawsze 
w sposób uroczysty i podkreślający  jego 
wagę. Obecność sztandaru szkoły, od-
świętny strój, ważne słowa uświadamiają 
nam jakie mamy szczęście: największy z 
Polaków, najdroższy naszym sercom, bło-
gosławiący nam z nieba - nasz Patron Jan 
Paweł II.

KSB

Mając Patrona w Niebie
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Gdy wskazówki zegara chyliły się ku 
godzinie 21.37, na placu Kazimierza roz-
począł się Apel Maryjny połączony z mo-
dlitwą o rychłą beatyfikację i kanonizację 
Sługi Bożego Jana Pawła II. Na zakoń-
czenie uroczystości licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Brzeska ułożyli na płycie 
placu przyniesione ze sobą świece i lam-
piony, które rozjaśniając ciemności utwo-
rzyły świecące serce - symbol wiecznie 
trwającej miłości i pamięci. 

Oto fragment z księgi kondolencyjnej, 
wystawionej po śmierci Jana Pawła II w 
2004 roku, podpisany przez Lucynę i Jó-
zefa z Brzeska: 
„Ojcze Święty, dziękujemy za pokój, któ-
ry wprowadziłeś. Za nadzieję i ogromną 
wiarę, tolerancję i szacunek dla drugiego 
człowieka. Odszedłeś z tego świata, ale 
nie z naszych serc. W nich na zawsze po-
zostałeś. Miej w opiece nas i naszą rodzi-
nę kroczącą drogami Twoich myśli …”
O doniosłości i znaczeniu pontyfikatu 
Jana Pawła II nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Był On niewątpliwie jedną z tych 
osób, które wpisują się na kartach historii 
świata wielkimi literami. Już kilka dni po 
Jego śmierci zgromadzony na placu św. 
Piotra tłum, wołał SANTO SUBITTO, 
co oznacza, że w sercach milionów ludzi 
Jan Paweł II był już za życia człowiekiem 
świętym. 

Ojciec Święty, odchodząc do Domu 
Ojca, pozostawił nam testament ducho-
wy, który powinniśmy przyjmować i na 
co dzień realizować. Papież w czasie 
swojego pontyfikatu uczył nas miłości i 
tolerancji do drugiego człowieka, co - w 
sposób szczególny - podkreślał w swoich 
encyklikach i licznych wystąpieniach. 
Żywy znak przebaczenia okazał swojemu 
niedoszłemu zabójcy, z którym spotkał 
się w więzieniu i któremu szczerze prze-
baczył. Obecny papież nazwał Jana Paw-
ła II „Apostołem Miłosierdzia”, który nie 
tylko rozszerzył kult świętej siostry Fau-
styny, ale cały świat zawierzył Bożemu 

Miłosierdziu. Benedykt XVI podkreślił, 
że cała posługa polskiego papieża była 
„służbą na rzecz człowieka, pokoju na 
świecie i prawdy o Bogu”. 

Wciąż żywy i stale rosnący kult Jana 
Pawła II możemy obserwować na co 
dzień. Po śmierci Jana Pawła II pojawiło 
się mnóstwo albumów, wspomnień, ksią-
żek, biografii i wiele innych publikacji. W 
każdej nich dostrzegamy, że papież był 
żywym przykładem miłości, przebaczenia 
i tolerancji. Szkoda, że niektórzy autorzy 
książek o Janie Pawle II nie biorą z Niego 

przykładu, tylko „zioną” nieuzasadnioną 
nienawiścią do drugiego człowieka, uzur-
pując sobie wyłączny monopol na wiedzę 
i mądrość, wyśmiewając drugiego czło-
wieka, zapominając często o swoich ludz-
kich słabościach, bo przecież ”nikt z nas 
nie jest doskonały”. Czy na takich biogra-
fów zasługuje Wielki Polak - Jan Paweł 
II, którzy swoim nazwiskiem firmują na-
główki książek o Wielkim Papieżu, a na 
co dzień nie mają szacunku do drugiego 
człowieka? Niech kwestia ta pozostanie 
pytaniem retorycznym … 

Marek BIAŁKA

3. rocznica śmierci

Jana Pawła II

Minęła właśnie 3. rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. W całym kraju odbywały się uroczystości upa-
miętniające to wydarzenie. Młodzież ze Szkoły Katolickiej w Brzesku przygotowała i przedstawiła montaż 
słowno - muzyczny poświęcony życiu Jana Pawła II pt. „Miejcie odwagę żyć dla miłości”. Wystąpili m.in. Filip 
Górnisiewicz, Wojciech Sukiennik, Dawid Zych, Ilona Niemczał oraz Michał Kaperek. 
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Pod koniec marca 2005 roku wiadomość 
o ciężkim stanie papieża poruszyła cały 
świat.  Nawet w gwarnej i pełnej energii  
szkole nagle zmienił się nastrój. Przyci-
chły głosy, wśród uczniów zapanowała 
samodyscyplina,  w takim  wymiarze 
nieznana nigdy wcześniej. Oszołomieni 
świadomością zbliżającej się straty od-
mawialiśmy w  szkole w intencji  umie-
rającego Patrona Anioł Pański.

Po śmierci Jana Pawła II, w poniedzia-
łek 4 kwietnia 2005 w południe odbył się 
apel, na którym uczniowie zaprezentowa-
li poetycką refleksję o roli papieża w ży-
ciu naszym i naszej szkoły. Od tego dnia  
do dnia pogrzebu codziennie o godzinie 
12.00 cała szkoła zbierała się na modli-
twie. Zwyczaj ten utrwalił się i zawsze 
2 kwietnia, również i tym roku zgroma-
dził  wszystkich uczniów pod  tondem z 
popiersiem papieża znajdującym się obok 

głównego wejścia do budynku.
Głębokie przeżycia związane z odej-

ściem Jana Pawła II zapisały się nie tylko 
w sercach każdego z nas, ale także w hi-
storii szkoły poprzez wspomniane apele, 
uczniowską inicjatywę wyrażenia swych 
uczuć poprzez odświętny strój, wzrusza-
jące wpisy do księgi pamiątkowej szkoły 
i  7 kwietnia 2005 roku udział w Białym 
Marszu w Krakowie. Refleksje dotyczące  
śmierci  i życia Patrona szkoły powracają 
każdego roku w dniu 2 kwietnia. Pierw-
sza rocznica śmierci uczczona uroczystą 
wieczornicą przypomniała ostatnie chwi-
le życia Jana Pawła II, jego pogrzeb i 
wielkie rekolekcje narodowe, a także jego 
obecne życie w chwale zbawionych, na 
którego oficjalne potwierdzenie czekamy 
modląc się o beatyfikację. Druga rocznica 
śmierci w 2007 roku przypadła w okresie 
Wielkiego Postu i wpisana została w re-
ligijne przeżywanie tego czasu.  Rozpo-

częta mszą św. w kościele św. Prokopa w 
Jadownikach poprzez kolejne stacje drogi 
krzyżowej doprowadziła uczestników pod 
obelisk upamiętniający pontyfikat Jana 
Pawła II. W podobny sposób obchodzono 
w tym roku trzecią rocznicę: po mszy św. 
uczniowie i miejscowa ludność zgroma-
dziła się pod obeliskiem, gdzie przy za-
palonych zniczach  odmówiono różaniec 
i odśpiewano Barkę. 

Świętowanie wydarzeń związanych z 
osobą Patrona szkoły wpisane jest w ży-
cie jej społeczności. Odbywa się zawsze 
w sposób uroczysty i podkreślający  jego 
wagę. Obecność sztandaru szkoły, od-
świętny strój, ważne słowa uświadamiają 
nam jakie mamy szczęście: największy z 
Polaków, najdroższy naszym sercom, bło-
gosławiący nam z nieba - nasz Patron Jan 
Paweł II.

KSB

Mając Patrona w Niebie
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Gdy wskazówki zegara chyliły się ku 
godzinie 21.37, na placu Kazimierza roz-
począł się Apel Maryjny połączony z mo-
dlitwą o rychłą beatyfikację i kanonizację 
Sługi Bożego Jana Pawła II. Na zakoń-
czenie uroczystości licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Brzeska ułożyli na płycie 
placu przyniesione ze sobą świece i lam-
piony, które rozjaśniając ciemności utwo-
rzyły świecące serce - symbol wiecznie 
trwającej miłości i pamięci. 

Oto fragment z księgi kondolencyjnej, 
wystawionej po śmierci Jana Pawła II w 
2004 roku, podpisany przez Lucynę i Jó-
zefa z Brzeska: 
„Ojcze Święty, dziękujemy za pokój, któ-
ry wprowadziłeś. Za nadzieję i ogromną 
wiarę, tolerancję i szacunek dla drugiego 
człowieka. Odszedłeś z tego świata, ale 
nie z naszych serc. W nich na zawsze po-
zostałeś. Miej w opiece nas i naszą rodzi-
nę kroczącą drogami Twoich myśli …”
O doniosłości i znaczeniu pontyfikatu 
Jana Pawła II nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Był On niewątpliwie jedną z tych 
osób, które wpisują się na kartach historii 
świata wielkimi literami. Już kilka dni po 
Jego śmierci zgromadzony na placu św. 
Piotra tłum, wołał SANTO SUBITTO, 
co oznacza, że w sercach milionów ludzi 
Jan Paweł II był już za życia człowiekiem 
świętym. 

Ojciec Święty, odchodząc do Domu 
Ojca, pozostawił nam testament ducho-
wy, który powinniśmy przyjmować i na 
co dzień realizować. Papież w czasie 
swojego pontyfikatu uczył nas miłości i 
tolerancji do drugiego człowieka, co - w 
sposób szczególny - podkreślał w swoich 
encyklikach i licznych wystąpieniach. 
Żywy znak przebaczenia okazał swojemu 
niedoszłemu zabójcy, z którym spotkał 
się w więzieniu i któremu szczerze prze-
baczył. Obecny papież nazwał Jana Paw-
ła II „Apostołem Miłosierdzia”, który nie 
tylko rozszerzył kult świętej siostry Fau-
styny, ale cały świat zawierzył Bożemu 

Miłosierdziu. Benedykt XVI podkreślił, 
że cała posługa polskiego papieża była 
„służbą na rzecz człowieka, pokoju na 
świecie i prawdy o Bogu”. 

Wciąż żywy i stale rosnący kult Jana 
Pawła II możemy obserwować na co 
dzień. Po śmierci Jana Pawła II pojawiło 
się mnóstwo albumów, wspomnień, ksią-
żek, biografii i wiele innych publikacji. W 
każdej nich dostrzegamy, że papież był 
żywym przykładem miłości, przebaczenia 
i tolerancji. Szkoda, że niektórzy autorzy 
książek o Janie Pawle II nie biorą z Niego 

przykładu, tylko „zioną” nieuzasadnioną 
nienawiścią do drugiego człowieka, uzur-
pując sobie wyłączny monopol na wiedzę 
i mądrość, wyśmiewając drugiego czło-
wieka, zapominając często o swoich ludz-
kich słabościach, bo przecież ”nikt z nas 
nie jest doskonały”. Czy na takich biogra-
fów zasługuje Wielki Polak - Jan Paweł 
II, którzy swoim nazwiskiem firmują na-
główki książek o Wielkim Papieżu, a na 
co dzień nie mają szacunku do drugiego 
człowieka? Niech kwestia ta pozostanie 
pytaniem retorycznym … 

Marek BIAŁKA

3. rocznica śmierci

Jana Pawła II

Minęła właśnie 3. rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. W całym kraju odbywały się uroczystości upa-
miętniające to wydarzenie. Młodzież ze Szkoły Katolickiej w Brzesku przygotowała i przedstawiła montaż 
słowno - muzyczny poświęcony życiu Jana Pawła II pt. „Miejcie odwagę żyć dla miłości”. Wystąpili m.in. Filip 
Górnisiewicz, Wojciech Sukiennik, Dawid Zych, Ilona Niemczał oraz Michał Kaperek. 
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n Samorządy powiatu brzeskiego zanie-
pokoiła nowa lista indykatywna. Zabra-
kło tam projektów z regionu. To kara za 
głosowanie na PiS?
Aleksander Grad: To opinia posłów partii 
Kaczyńskiego, opinia nieprawdziwa. Wnio-
ski przygotowane przez samorządy z na-
szego regiony były dobre. Szkopuł w tym, 
ze na liście indykatywnej, przygotowanej 
przez poprzedników, nalazły się, znacznie 
wyżej, projekty kompletnie nieprzygotowa-
ne. To dlatego minister rozwoju regionalne-
go zdecydował wdrożyć nowe procedury o 
charakterze konkursowym. To jest szansa 
dla naszego regionu, bo będąc na liście re-
zerwowej szanse na pozyskanie pieniędzy 
były nikłe, a teraz w postępowaniu kon-
kursowym są znacznie, znacznie większe. 
Posłowie PiS-u robią niepotrzebne zamie-
szanie.

n Zakłady Azotowe, największa firma 
w regionie tarnowskim, przygotowane 
są do prywatyzacji? Z tonu wypowiedzi, 
sprzed kilku miesięcy, można było wnio-
skować, że na giełdzie spółka zadebiutuje 
w 2007 roku…
Aleksander Grad: Zakłady Azotowe są 
moim oczkiem w głowie. Z chwila, kiedy 
objąłem funkcję ministra skarbu państwa, 
postanowiłem przeanalizować to wszyst-
ko, co dla Azotów zostało wcześniej uczy-
nione w sprawie prywatyzacji. Chcieliśmy 
też sprawdzić w jakim stopniu spółka jest 
przygotowana do wejścia na giełdę. Faktem 
jest, że to, co słyszeliśmy przed wyborami, 
kiedy padały różnorakie terminy wejścia 
na giełdę, mijało się z prawdą. Te plany za-
kładały, że w końcówce 2007 roku spółka 
będzie notowana na Warszawskiej Giełdzie. 
To były tylko słowa, a stan przygotowania 
był taki, że zagrożone było wejście tej firmy 
w pierwszej połowie 2008 roku. Wszystko 
co zrobiłem do tej pory zarówno w NAF-
CIE Polskiej jak i w ministerstwie związane 
było z przyspieszeniem  tego terminu, by 
urealnić ten plan, by ten debiut miał miejsce 
w czerwcu 2008 roku. Z tego urealnionego 
kalendarza wynika, że termin czerwcowy 
nie będzie zagrożony. W I połowie 2008 
roku Azoty zadebiutują na giełdzie papie-
rów wartościowych.  

n Dobry moment? Nie martwi pana kon-
dycja giełdy.
Aleksander Grad: Oczywiście, że mar-
twi nas jaka będzie sytuacja na giełdzie. 
Nie tylko w kontekście Zakładów Azoto-
wych, ale całej gospodarki. Traktujemy te 
zawirowania na giełdzie warszawskiej jako 

przejściowe. Giełda ma szansę wrócić do 
swojej pierwotnej siły. Dlatego podjęliśmy 
decyzję, by nie tylko Zakłady Azotowe, ale 
wiele innych spółek skarbu państwa, przy-
gotowanych do wejścia na giełdę, rzeczy-
wiście w tym roku zadebiutowało na „par-
kiecie”. Nie chcemy zwalniać tego tempa, 
będziemy jedynie zastanawiali się, kiedy, w 
którym momencie zdecydować o emisji ak-
cji. Na bieżąco monitorujemy to, co dzieje 
się na giełdzie w Warszawie i na giełdach 
światowych. Ale chcemy tak przygotować 
prospekt emisyjny, sprecyzować plany Za-
kładów Azotowych na lata następne, aby 
oferta kupna akcji, była na tyle atrakcyjna, 
by zainteresowała wielu inwestorów. Dlate-
go jestem przekonany, że Azoty znajdą na-
bywców na giełdzie. 

n Wielu pracowników Azotów zasta-
nawia się, co zrobić: sprzedać akcję, za 
które oferowana jest im kwota 160 – 170 
złotych, czy też poczekać. Co radziłby im 
minister skarbu państwa?
Aleksander Grad: To indywidualna de-
cyzja każdego posiadacza akcji. Chcę tylko 
przypomnieć, że jakiś czas temu, po emisji 

akcji pracowniczych ich wartość wynosiła 
40 – 60 złotych. Jestem przekonany, że fir-
ma poprzez podniesienie kapitału, sprzedaż 
akcji na giełdzie i potem poprzez sprzedaż 
akcji, które należą do skarbu państwa in-
westorowi strategicznemu, będzie atrakcyj-
na dla inwestorów. Jestem przekonany, że 
II etap prywatyzacyjny będzie też bardzo 
korzystny dla spółki. Firma będzie miała z 
jednej strony kapitał i inwestorów, którzy 
zechcą uczynić z niej firmę, która będzie 
kreować zdarzenia gospodarcze nie tylko w 
Tarnowie, czy w kraju, ale na rynkach świa-
towych. Taka polityka Azotów doprowa-
dzi do zwiększania wartości spółki. Robię  
wszystko, by firma miała jak największą 
wartość, by firma dobrze się rozwijała.

n Pański resort ma już wizje prywatyza-
cji…
Aleksander Grad: Przygotowaliśmy 
plan prywatyzacji na 2008 i początek 2009 
roku. Chcemy sprywatyzować około trzystu 
spółek z tego około 100 spółek to firmy, w 
których skarb państwa ma zdecydowaną 
większość udziałów. Pozostałe to spółki w 
których skarb państwa ma udziały mniej-

Będzie autostrada i zjazd w Brzesku
Rozmowa z ALEKSANDREM GRADEM
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szościowe. Równolegle przygotowujemy 
plan prywatyzacji na cztery lata, ale razem z 
programem prywatyzacji, przygotowujemy 
nowe rozwiązania ustawowe, które uczynią 
prywatyzację bardziej przejrzystą, bardziej 
uczciwą, prywatyzację która będzie służy-
ła firmom: ich kondycji,  pracownikom, a 
nie będzie tylko prywatyzacją w rozumie-
niu przychodów budżetu. Stąd odejście 
od rocznego planowania prywatyzacji, na 
rzecz prywatyzacji w cyklu czteroletnim. 
Oczywiście chcemy pokazać, jak w ostat-
nich latach postępował proces prywatyzacji, 
kto za niego odpowiadał, jacy byli oferen-
ci, jakie składali oferty. Skoro sprzedajemy 
majątek narodowy to opinia publiczna po-
winna  wiedzieć na jakich zasadach zostaje 
on sprzedawany.  Te ambitne plany zostaną 
obudowane ustawami o nadzorze właści-
cielskim, nową ustawą o prywatyzacji i 
komercjalizacji, będziemy postulowali też 
zniesienie tak zwanej ustawy kominowej. 
Uważam, że wynagrodzenia w spółkach 
skarbu państwach były powiązane z sytu-
acją na rynku i z kondycją danej firmy czy 
branży. 

n Zapowiadał Pan odpolitycznienie spół-
ek. Udało się?
Aleksander Grad: Prowadzimy proces 
odpolitycznienia rad w nadzorach i zarzą-
dów spółek skarbu państwa. Uważam, że 
osoby które wchodzą w skład tych gremiów 

powinny pochodzić z konkursów, Anie po-
litycznego nadania. Dlatego w postępowa-
niach konkursowych będziemy zwracali 
szczególna uwagę na jasne, przejrzyste, 
klarowne zasady. Dzięki temu do zarządów, 
rad nadzorczych trafią najlepsi specjaliści.

n Minister Grad sprywatyzuje wszyst-
ko?
Aleksander Grad: Dzisiaj skarb państwa 
zaangażowany jest w wiele branż: od prze-
mysłu drzewnego, przez skórzany, spożyw-
czy po wielką chemię czy górnictwo. Firmy 
skarbu państwa, w wielu dziedzinach, nie 
są w stanie konkurować z firmami prywat-
nymi i dlatego ten proces prywatyzacji, ka-
pitalizacji spółek trzeba przyspieszyć. Ale 
powtarzam:  nie po to by „łatać” dziurę w 
budżecie, ale po ty by ten proces służył sa-
mym firmom, ich pracownikom i lokalnej 
społeczności. Wiemy przecież, że kondycja 
wielu firm w terenie ma ogromne znaczenie 
dla lokalnej społeczności. Przykładem tego 
są chociażby tarnowskie Azoty. Nasze fir-
my trzeba dokapitalizować, bo niestety ich 
wartość spada. W ciągu czterech lat chcemy 
sprywatyzować większość firm państwo-
wych. Oczywiście on w tej kadencji się nie 
zakończy. W rekach państwa muszą jednak 
pozostać firmy, które maja wpływ na bez-
pieczeństwo kraju. Moim zdaniem państwo 
musi mieć w rekach firmy sektora energe-
tycznego, firm zajmujących się przesyłem 

energii elektrycznej, gazu, spółek zajmu-
jących się logistyką w zaopatrzeniu paliw, 
PKP, linie kolejowe, Telewizja Polska, Pol-
skie Radio. Na pewno nie będziemy prywa-
tyzować lasów.

n Miała być w 2008, a póki co nawet nie 
ma dokumentacji, mowa oczywiście o 
autostradzie A4. Czy na Mistrzostwa Eu-
ropy w Piłce Nożnej doczekamy się auto-
strady?
Aleksander Grad: W sprawie autostrady 
mam bardzo dobre wiadomości. Wspólnie 
z panią poseł Urszula Augustyn, posłem 
Janem Musiałem i Wiesławem Wodą, zare-
agowaliśmy na to co się działo w sprawie 
wydania decyzji środowiskowej. Mamy za-
pewnienie, że w pierwszych dniach lutego 
będzie pozytywna decyzja ministra ochrony 
środowiska, na podstawie tego wojewoda 
będzie mógł już wydać decyzję lokalizacyj-
ną. To otworzy proces budowy. Przypomnę, 
że przez półtora roku sprawa utknęła w Mi-
nisterstwie Ochrony Środowiska. Zdecydo-
wana postawa posłów z naszego regionu, 
wszystkich posłów, pilotowana przez naszą 
koalicyjną czwórkę, przyniosła dobry efekt. 
Wszystkie sprawy formalne nabrały szyb-
kiego tempa. Na przełomie 2011- 2012 roku 
autostrada A4, na odcinku Tarnów – Kra-
ków, będzie czynna.                    

 Mirosław KOWALSKI 

REKLAMA
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n Samorządy powiatu brzeskiego zanie-
pokoiła nowa lista indykatywna. Zabra-
kło tam projektów z regionu. To kara za 
głosowanie na PiS?
Aleksander Grad: To opinia posłów partii 
Kaczyńskiego, opinia nieprawdziwa. Wnio-
ski przygotowane przez samorządy z na-
szego regiony były dobre. Szkopuł w tym, 
ze na liście indykatywnej, przygotowanej 
przez poprzedników, nalazły się, znacznie 
wyżej, projekty kompletnie nieprzygotowa-
ne. To dlatego minister rozwoju regionalne-
go zdecydował wdrożyć nowe procedury o 
charakterze konkursowym. To jest szansa 
dla naszego regionu, bo będąc na liście re-
zerwowej szanse na pozyskanie pieniędzy 
były nikłe, a teraz w postępowaniu kon-
kursowym są znacznie, znacznie większe. 
Posłowie PiS-u robią niepotrzebne zamie-
szanie.

n Zakłady Azotowe, największa firma 
w regionie tarnowskim, przygotowane 
są do prywatyzacji? Z tonu wypowiedzi, 
sprzed kilku miesięcy, można było wnio-
skować, że na giełdzie spółka zadebiutuje 
w 2007 roku…
Aleksander Grad: Zakłady Azotowe są 
moim oczkiem w głowie. Z chwila, kiedy 
objąłem funkcję ministra skarbu państwa, 
postanowiłem przeanalizować to wszyst-
ko, co dla Azotów zostało wcześniej uczy-
nione w sprawie prywatyzacji. Chcieliśmy 
też sprawdzić w jakim stopniu spółka jest 
przygotowana do wejścia na giełdę. Faktem 
jest, że to, co słyszeliśmy przed wyborami, 
kiedy padały różnorakie terminy wejścia 
na giełdę, mijało się z prawdą. Te plany za-
kładały, że w końcówce 2007 roku spółka 
będzie notowana na Warszawskiej Giełdzie. 
To były tylko słowa, a stan przygotowania 
był taki, że zagrożone było wejście tej firmy 
w pierwszej połowie 2008 roku. Wszystko 
co zrobiłem do tej pory zarówno w NAF-
CIE Polskiej jak i w ministerstwie związane 
było z przyspieszeniem  tego terminu, by 
urealnić ten plan, by ten debiut miał miejsce 
w czerwcu 2008 roku. Z tego urealnionego 
kalendarza wynika, że termin czerwcowy 
nie będzie zagrożony. W I połowie 2008 
roku Azoty zadebiutują na giełdzie papie-
rów wartościowych.  

n Dobry moment? Nie martwi pana kon-
dycja giełdy.
Aleksander Grad: Oczywiście, że mar-
twi nas jaka będzie sytuacja na giełdzie. 
Nie tylko w kontekście Zakładów Azoto-
wych, ale całej gospodarki. Traktujemy te 
zawirowania na giełdzie warszawskiej jako 

przejściowe. Giełda ma szansę wrócić do 
swojej pierwotnej siły. Dlatego podjęliśmy 
decyzję, by nie tylko Zakłady Azotowe, ale 
wiele innych spółek skarbu państwa, przy-
gotowanych do wejścia na giełdę, rzeczy-
wiście w tym roku zadebiutowało na „par-
kiecie”. Nie chcemy zwalniać tego tempa, 
będziemy jedynie zastanawiali się, kiedy, w 
którym momencie zdecydować o emisji ak-
cji. Na bieżąco monitorujemy to, co dzieje 
się na giełdzie w Warszawie i na giełdach 
światowych. Ale chcemy tak przygotować 
prospekt emisyjny, sprecyzować plany Za-
kładów Azotowych na lata następne, aby 
oferta kupna akcji, była na tyle atrakcyjna, 
by zainteresowała wielu inwestorów. Dlate-
go jestem przekonany, że Azoty znajdą na-
bywców na giełdzie. 

n Wielu pracowników Azotów zasta-
nawia się, co zrobić: sprzedać akcję, za 
które oferowana jest im kwota 160 – 170 
złotych, czy też poczekać. Co radziłby im 
minister skarbu państwa?
Aleksander Grad: To indywidualna de-
cyzja każdego posiadacza akcji. Chcę tylko 
przypomnieć, że jakiś czas temu, po emisji 

akcji pracowniczych ich wartość wynosiła 
40 – 60 złotych. Jestem przekonany, że fir-
ma poprzez podniesienie kapitału, sprzedaż 
akcji na giełdzie i potem poprzez sprzedaż 
akcji, które należą do skarbu państwa in-
westorowi strategicznemu, będzie atrakcyj-
na dla inwestorów. Jestem przekonany, że 
II etap prywatyzacyjny będzie też bardzo 
korzystny dla spółki. Firma będzie miała z 
jednej strony kapitał i inwestorów, którzy 
zechcą uczynić z niej firmę, która będzie 
kreować zdarzenia gospodarcze nie tylko w 
Tarnowie, czy w kraju, ale na rynkach świa-
towych. Taka polityka Azotów doprowa-
dzi do zwiększania wartości spółki. Robię  
wszystko, by firma miała jak największą 
wartość, by firma dobrze się rozwijała.

n Pański resort ma już wizje prywatyza-
cji…
Aleksander Grad: Przygotowaliśmy 
plan prywatyzacji na 2008 i początek 2009 
roku. Chcemy sprywatyzować około trzystu 
spółek z tego około 100 spółek to firmy, w 
których skarb państwa ma zdecydowaną 
większość udziałów. Pozostałe to spółki w 
których skarb państwa ma udziały mniej-

Będzie autostrada i zjazd w Brzesku
Rozmowa z ALEKSANDREM GRADEM
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szościowe. Równolegle przygotowujemy 
plan prywatyzacji na cztery lata, ale razem z 
programem prywatyzacji, przygotowujemy 
nowe rozwiązania ustawowe, które uczynią 
prywatyzację bardziej przejrzystą, bardziej 
uczciwą, prywatyzację która będzie służy-
ła firmom: ich kondycji,  pracownikom, a 
nie będzie tylko prywatyzacją w rozumie-
niu przychodów budżetu. Stąd odejście 
od rocznego planowania prywatyzacji, na 
rzecz prywatyzacji w cyklu czteroletnim. 
Oczywiście chcemy pokazać, jak w ostat-
nich latach postępował proces prywatyzacji, 
kto za niego odpowiadał, jacy byli oferen-
ci, jakie składali oferty. Skoro sprzedajemy 
majątek narodowy to opinia publiczna po-
winna  wiedzieć na jakich zasadach zostaje 
on sprzedawany.  Te ambitne plany zostaną 
obudowane ustawami o nadzorze właści-
cielskim, nową ustawą o prywatyzacji i 
komercjalizacji, będziemy postulowali też 
zniesienie tak zwanej ustawy kominowej. 
Uważam, że wynagrodzenia w spółkach 
skarbu państwach były powiązane z sytu-
acją na rynku i z kondycją danej firmy czy 
branży. 

n Zapowiadał Pan odpolitycznienie spół-
ek. Udało się?
Aleksander Grad: Prowadzimy proces 
odpolitycznienia rad w nadzorach i zarzą-
dów spółek skarbu państwa. Uważam, że 
osoby które wchodzą w skład tych gremiów 

powinny pochodzić z konkursów, Anie po-
litycznego nadania. Dlatego w postępowa-
niach konkursowych będziemy zwracali 
szczególna uwagę na jasne, przejrzyste, 
klarowne zasady. Dzięki temu do zarządów, 
rad nadzorczych trafią najlepsi specjaliści.

n Minister Grad sprywatyzuje wszyst-
ko?
Aleksander Grad: Dzisiaj skarb państwa 
zaangażowany jest w wiele branż: od prze-
mysłu drzewnego, przez skórzany, spożyw-
czy po wielką chemię czy górnictwo. Firmy 
skarbu państwa, w wielu dziedzinach, nie 
są w stanie konkurować z firmami prywat-
nymi i dlatego ten proces prywatyzacji, ka-
pitalizacji spółek trzeba przyspieszyć. Ale 
powtarzam:  nie po to by „łatać” dziurę w 
budżecie, ale po ty by ten proces służył sa-
mym firmom, ich pracownikom i lokalnej 
społeczności. Wiemy przecież, że kondycja 
wielu firm w terenie ma ogromne znaczenie 
dla lokalnej społeczności. Przykładem tego 
są chociażby tarnowskie Azoty. Nasze fir-
my trzeba dokapitalizować, bo niestety ich 
wartość spada. W ciągu czterech lat chcemy 
sprywatyzować większość firm państwo-
wych. Oczywiście on w tej kadencji się nie 
zakończy. W rekach państwa muszą jednak 
pozostać firmy, które maja wpływ na bez-
pieczeństwo kraju. Moim zdaniem państwo 
musi mieć w rekach firmy sektora energe-
tycznego, firm zajmujących się przesyłem 

energii elektrycznej, gazu, spółek zajmu-
jących się logistyką w zaopatrzeniu paliw, 
PKP, linie kolejowe, Telewizja Polska, Pol-
skie Radio. Na pewno nie będziemy prywa-
tyzować lasów.

n Miała być w 2008, a póki co nawet nie 
ma dokumentacji, mowa oczywiście o 
autostradzie A4. Czy na Mistrzostwa Eu-
ropy w Piłce Nożnej doczekamy się auto-
strady?
Aleksander Grad: W sprawie autostrady 
mam bardzo dobre wiadomości. Wspólnie 
z panią poseł Urszula Augustyn, posłem 
Janem Musiałem i Wiesławem Wodą, zare-
agowaliśmy na to co się działo w sprawie 
wydania decyzji środowiskowej. Mamy za-
pewnienie, że w pierwszych dniach lutego 
będzie pozytywna decyzja ministra ochrony 
środowiska, na podstawie tego wojewoda 
będzie mógł już wydać decyzję lokalizacyj-
ną. To otworzy proces budowy. Przypomnę, 
że przez półtora roku sprawa utknęła w Mi-
nisterstwie Ochrony Środowiska. Zdecydo-
wana postawa posłów z naszego regionu, 
wszystkich posłów, pilotowana przez naszą 
koalicyjną czwórkę, przyniosła dobry efekt. 
Wszystkie sprawy formalne nabrały szyb-
kiego tempa. Na przełomie 2011- 2012 roku 
autostrada A4, na odcinku Tarnów – Kra-
ków, będzie czynna.                    

 Mirosław KOWALSKI 

REKLAMA
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Wycieczki na Węgry i do Zakopanego, 
malowanie ławek, realizacja programu 
„Strefa zerowej tolerancji” to tylko kil-
ka przykładów działań podejmowanych 
przez Zarząd Osiedla „Stare Miasto” w 
2007 roku.
              

Przypomnijmy, iż w skład Zarządu Osie-
dla od lutego ubiegłego roku wchodzą: prze-
wodniczący Adam Kwaśniak oraz członko-
wie Karina Gaweł, Jerzy Gurgul, Romuald 
Kwaśniak i Józef Łącki. „Naszym głównym 
celem jest integracja mieszkańców, pomoc 
w rozwiązywaniu ich problemów, dbałość o 
inwestycje, estetykę i ochronę środowiska 
oraz organizowanie imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych”- mówi radny 
Adam Kwaśniak. Inicjatywy Zarządu Osie-
dla spotykają się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, czego przykładem były akcje 
malowania ławek osiedlowych, których 
przeprowadzono trzy w ciągu roku. Akcje 
te miały na celu poprawę estetyki osiedla 
poprzez odnowienie i ozdobienie ławek w 
Rynku i na skwerze przy Placu Zwycięstwa. 
Tradycyjnie osiedlowa młodzież brała rów-
nież udział w „Sprzątaniu Świata”, tym ra-
zem porządkując tereny wzdłuż koryta rzeki 
Usznicy. W nagrodę ci, którzy zaangażowa-
li się w tę pracę, wyjechali na wycieczkę do 
stolicy polskich Tatr. W programie wypra-
wy znalazły się zwiedzanie Zakopanego, 
wyjazd wyciągiem krzesełkowym i spacer 

Najstarsza dzielnica Brzeska

Osiedle Stare Miasto
Doliną Kościeliską. Nie brakło chętnych 
do wzięcia udziału w innej wycieczce, tym 
razem do węgierskiego miasta Sarospatak. 
Szczególnie zadowoleni z wyjazdu byli 
miłośnicy kąpieli w ciepłych źródłach geo-
termalnych, będących największą atrakcją 
miasta. 

Do głównych wydarzeń mających miej-
sce jesienią należy zaliczyć uroczyste od-
słonięcie  tablicy upamiętniającej ofiary 
obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tablica 
ta, została umieszczona na murze cmentarza 
parafialnego, a jej odsłonięcia dokonano 11 
listopada. Pomysłodawcą tego patriotycz-
nego przedsięwzięcia był Przewodniczący 
Zarządu Osiedla. W celu poprawienia bez-
pieczeństwa na osiedlu realizowany jest 
program „Strefa zerowej tolerancji”, w któ-
ry mocno zaangażowała się brzeska Policja. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się 
ogłoszony w grudniu konkurs „Stare Miasto 
na fotografii”, na który nadesłano kilkadzie-
siąt interesujących prac. Warto również pod-
kreślić udział mieszkańców osiedla w życiu 
sportowym miasta. Już piąty rok działa dru-
żyna osiedlowa, która rokrocznie startuje 
w rozgrywkach Powiatowej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej oraz w turniejach siatkówki 
plażowej, odnosząc liczne sukcesy. 

Bardzo ciekawie zapowiada się również 
rok bieżący na osiedlu, ponieważ Zarząd 

zaplanował wiele ciekawych inicjatyw. 
Mieszkańcy powinni chętnie wziąć udział 
w „Konkursie na najsympatyczniejszego 
psa” połączonym z promocją akcji „Sprzą-
tam po swoim psie”. Jeśli ktoś nie posiada 
czworonoga, a wolny czas lubi spędzać, 
zbierając grzyby, z pewnością zainteresuje 
się „Grzybobraniem w Bieszczadach”, za-
planowanym w drugiej połowie roku. Po-
nownie zostanie zorganizowany wyjazd na 
Węgry oraz wizyty w kinie i teatrze. Jako że 
pierwsza edycja konkursu fotograficznego 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, zo-
stanie on ogłoszony i w tym roku.

Łukasz KORNAŚ

Środki zabezpieczone w budżecie na 
działalność osiedla Stare Miasto

n wyburzenie budynku harcówki
–  40000 zł

n budowa sali gimnastycznej przy gimna-
zjum nr 1 – 80000 zł

n zakup fotela dentystycznego UNIT do 
gimnazjum nr 1 – 30000zł

n remont parkingu przy ul. Głowackiego – 
300000 zł
n budowa parkingu przy ul. Uczestników 
Ruchu Oporu – 100000 zł

n budowa biblioteki na starym placu targo-
wym – 300 000 zł

n remont Placu Żwirki i Wigury – 75000 zł

n budowa wodociągu na ul. Głowackiego 
– 60000 zł
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2 kwietnia 2008r. w świetlicy  Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku od-
było się Zebranie Mieszkańców Osiedla 
Brzezowieckie, największego i najlicz-
niejszego na terenie miasta. W porządku 
obrad znalazły się min.: sprawozdanie z 
działalności zarządu za rok 2007, multi-
medialna prezentacja dotycząca najważ-
niejszych inwestycji w gminie i osiedlu, 
którą skomentował burmistrz Grzegorz 
Wawryka.  Gośćmi zebrania byli: wice-
burmistrz Jerzy Tyrkiel, Radni Miejscy: 
Maria Kądziołka, Adam Kwaśniak i Ta-
deusz Pasierb.

Przewodnicząca Zarządu Katarzyna Pa-
cewicz-Pyrek przedstawiła działania zarzą-
du za  ubiegły rok .W roku 2007 r. Zarząd 
zorganizował min. Piknik Osiedlowy w 
miesiącu lipcu, konkurs na logo Osiedla 
Brzezowieckie ,z nagrodami ufundowany-
mi przez Przewodniczącego Rady Miej-
skiej-Krzysztofa Ojczyka    i Wydział Edu-
kacji, wyjazdy do kina dla dzieci na ,,Film o 
pszczołach ” oraz do teatru dla dorosłych na 
spektakl ,,Czerwone Komety”. Z funduszy 
na działalność statutową i dochodu z Pikni-
ku Osiedlowego zakupiono sprzęty zabawo-
we i zamontowano na terenie osiedla.

Na zebraniu podjęto uchwałę w sprawie 
koniecznych inwestycji na Brzezowieckim 
w roku 2009, a także podzielono środki 
finansowe przyznane przez RM na dzia-
łalność osiedlową w kwocie 14 184 zł  w 
następujący sposób :festyn osiedlowy 2000 
zł., urządzenia zabawowe 7148 zł., wyciecz-
ki 3000 zł., nagrody w konkursach 2000zł.

Przewodnicząca poinformowała zebra-
nych, iż w planowane są  wyjazdy do kina w 
miesiącu kwietniu i do teatru w maju .Nie-
długo zostanie rozpisany przykładem Stare-
go Miasta konkurs fotograficzny ,,Osiedle 
Brzezowieckie  na Fotografii”.

Mieszkańcy poruszyli problemy zwią-
zane z koniecznością kontynuacji naprawy 
chodnika przy ul.Starowiejskiej ,remontu 
nawierzchni przy ul.Przemysłowej .Podkre-
ślali konieczność budowy łącznika obszaru 
Jadowniki Rędziny z trasą e4,aby odciążyć 
od ciężkiego transportu samochodowego 
ul.Starowiejską. Zwracali również uwagę 
na brak kanalizacji na tych ulicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej –Krzysz-
tof Ojczyk-  zapoznał zebranych z koncepcja 
budowy przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 3 pełnowymiarowej hali sportowej.

Łukasz KORNAŚ

Zebranie Mieszkańców

Osiedla Brzezowieckie
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Ogłoszenie Drobne
Zamienię (lub sprzedam) działkę o pow. 24 ar w Tymowej na mieszkanie 
1 pokojowe (garsonierę) w bloku w Brzesku lub Bochni. Tel: (785) 608 542 

Wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze naszego ukochanego Syna, 
Brata, Męża i Tatusia WALDEMARA DUDY oraz okazali tak wiele serca 
i życzliwości, a w szczególności Burmistrzowi Brzeska i Pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Brzesku oraz Dyrekcji i Pracownikom Firmy MAN-TRUCKS 
w Niepołomicach - składamy serdeczne podziękowania 

Pogrążona w smutku Rodzina
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obrad znalazły się min.: sprawozdanie z 
działalności zarządu za rok 2007, multi-
medialna prezentacja dotycząca najważ-
niejszych inwestycji w gminie i osiedlu, 
którą skomentował burmistrz Grzegorz 
Wawryka.  Gośćmi zebrania byli: wice-
burmistrz Jerzy Tyrkiel, Radni Miejscy: 
Maria Kądziołka, Adam Kwaśniak i Ta-
deusz Pasierb.

Przewodnicząca Zarządu Katarzyna Pa-
cewicz-Pyrek przedstawiła działania zarzą-
du za  ubiegły rok .W roku 2007 r. Zarząd 
zorganizował min. Piknik Osiedlowy w 
miesiącu lipcu, konkurs na logo Osiedla 
Brzezowieckie ,z nagrodami ufundowany-
mi przez Przewodniczącego Rady Miej-
skiej-Krzysztofa Ojczyka    i Wydział Edu-
kacji, wyjazdy do kina dla dzieci na ,,Film o 
pszczołach ” oraz do teatru dla dorosłych na 
spektakl ,,Czerwone Komety”. Z funduszy 
na działalność statutową i dochodu z Pikni-
ku Osiedlowego zakupiono sprzęty zabawo-
we i zamontowano na terenie osiedla.

Na zebraniu podjęto uchwałę w sprawie 
koniecznych inwestycji na Brzezowieckim 
w roku 2009, a także podzielono środki 
finansowe przyznane przez RM na dzia-
łalność osiedlową w kwocie 14 184 zł  w 
następujący sposób :festyn osiedlowy 2000 
zł., urządzenia zabawowe 7148 zł., wyciecz-
ki 3000 zł., nagrody w konkursach 2000zł.

Przewodnicząca poinformowała zebra-
nych, iż w planowane są  wyjazdy do kina w 
miesiącu kwietniu i do teatru w maju .Nie-
długo zostanie rozpisany przykładem Stare-
go Miasta konkurs fotograficzny ,,Osiedle 
Brzezowieckie  na Fotografii”.

Mieszkańcy poruszyli problemy zwią-
zane z koniecznością kontynuacji naprawy 
chodnika przy ul.Starowiejskiej ,remontu 
nawierzchni przy ul.Przemysłowej .Podkre-
ślali konieczność budowy łącznika obszaru 
Jadowniki Rędziny z trasą e4,aby odciążyć 
od ciężkiego transportu samochodowego 
ul.Starowiejską. Zwracali również uwagę 
na brak kanalizacji na tych ulicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej –Krzysz-
tof Ojczyk-  zapoznał zebranych z koncepcja 
budowy przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 3 pełnowymiarowej hali sportowej.

Łukasz KORNAŚ

Zebranie Mieszkańców

Osiedla Brzezowieckie
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Ogłoszenie Drobne
Zamienię (lub sprzedam) działkę o pow. 24 ar w Tymowej na mieszkanie 
1 pokojowe (garsonierę) w bloku w Brzesku lub Bochni. Tel: (785) 608 542 

Wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze naszego ukochanego Syna, 
Brata, Męża i Tatusia WALDEMARA DUDY oraz okazali tak wiele serca 
i życzliwości, a w szczególności Burmistrzowi Brzeska i Pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Brzesku oraz Dyrekcji i Pracownikom Firmy MAN-TRUCKS 
w Niepołomicach - składamy serdeczne podziękowania 

Pogrążona w smutku Rodzina



BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY kwiecień 2008

W dniach od 16 do 20 marca delegacja 
brzeskiej młodzieży gościła w zaprzy-
jaźnionym węgierskim mieście Szazha-
lombatta. Wizyta ta była tzw. wymianą, 
w której wzięli udział uczniowie szkół z 
terenu naszej gminy. Uczestniczyły w niej 
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Porębie Spytkowskiej, z Publicznego 
Gimnazjum nr 3 w Brzesku oraz z Pu-
blicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Jadownikach. Opiekę nad młodzieżą 
sprawowały nauczycielki, panie Agniesz-
ka Wnuk, Katarzyna Dudek, Iwona Mi-
kołajek, Bernadeta Zapiór, a także radna 
Ewa Chmielarz.

 „W podróż wyruszyliśmy w niedziel-
ny poranek. Węgry przywitały nas piękną, 
słoneczną pogodą, zresztą wspaniała aura 
utrzymywała się przez cały nasz pobyt w 
tym kraju. Po ośmiu godzinach podróży 
autokarem zostaliśmy przyjęci bardzo ser-
decznie przez gospodarzy, którzy podjęli 
nas smacznym posiłkiem, a następnie zajęli 
się naszym zakwaterowaniem”- opowiada 
radna. Poniedziałek został przeznaczony 
na zwiedzanie miejscowych szkół, gdzie 
uczniowie mieli okazję przyjrzeć się, jak 
wyglądają zajęcia ich węgierskich rówie-
śników. Dużo czasu spędzono w szkole 
artystycznej, gdzie w ramach obchodów 
Roku Muzyki odbył się uroczysty koncert, 
w trakcie którego prezentowano muzykę 
różnych narodów. Koncert rozpoczął pie-
śnią chór złożony z uczniów miejscowej 
szkoły, następnie zabrzmiał instrumentalny 
utwór wykonany na fletach przez uczniów 
z rumuńskiej Sovaty. Jako przedstawicielka 
Brzeska wystąpiła Marysia Pabian z Jadow-
nik, po niej zatańczyli „Porębianie” z Po-

ręby Spytkowskiej, a potem zaprezentował 
się wspólny chór Gimnazjum nr 1 i PSP nr 
3. Kolejny dzień pobytu na Węgrzech zwią-
zany był m.in. ze zwiedzaniem Muzeum 
Matrica, gdzie część wystawy stanowią na-
rzędzia i przedmioty wykonane przez ludzi 
prehistorycznych. Szczególną atrakcją dla 
odwiedzających to miejsce jest własno-
ręczna próba zrobienia z miedzi naszyjnika 
lub bransoletki. Ponieważ Szazhalombatta 
jest miastem oddalonym od Budapesztu o 
około 30 kilometrów, dlatego też ważnym 
punktem wycieczki była wizyta w stolicy 
Węgier. Brzeska młodzież miała okazję 
podziwiać efektowny budynek Parlamentu, 
położony nad brzegiem Dunaju. Zwiedzano 
również niedaleki Plac Bohaterów oraz Górę 
Zwycięstwa, miejsce, z którego roztacza się 
efektowny widok na panoramę miasta. 

Ostatni dzień pobytu „u bratanków” był 
dniem sportu. Program zajęć przygotowa-

ny przez gospodarzy był bardzo obfity. Na 
początek wizyta w Centrum Sportu i moż-
liwość skorzystania z kilku rodzajów ak-
tywności zdrowotnej. Do wyboru kręgle, 
fitness, tenis, siłownia oraz… squash, dys-
cyplina sportu, z którą młodzi brzeszczanie 
spotkali się po raz pierwszy. Druga część 
dnia, spędzona w jednej ze szkół, przezna-
czona została na rywalizację sportową, na-
wiązującą do Świąt Wielkanocnych. Były 
zatem wyścigi z pisankami, zawody zwią-
zane ze śmigusem dyngusem, oraz malo-
wanie pisanek, w której to konkurencji nasi 
uczniowie okazali się bezkonkurencyjni. 
W środowy wieczór miała miejsce również 
uroczysta kolacja pożegnalna, a w czwartek 
wyruszono w drogę powrotną do Brzeska. 
Wszyscy uczestnicy wycieczki podkreślali 
wspaniałą atmosferę panującą w domach, 
w których byli goszczeni, i zapewniają, że 
z przyjemnością jeszcze raz wybiorą się z 
wizytą „do bratanków”.

Z wizytą „u bratanków”

Łukasz KORNAŚ
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Tego roku właściwie nie było zimy, ale 
miejmy nadzieję, że wiosna nas nie omi-
nie. Opornie może, ale nadchodzą cieplej-
sze dni. Wokół zieleni się trawa, rozkwi-
tły magnolie, ogrody budzą się do życia, 
wkrótce zaśpiewają słowiki. Każdego, 
jak sadzę, urocza pora roku zachęca by 
wybrać się na długi spacer. Są tacy, co na 
poszukiwanie wiosny chadzają sami, inni 
zabierają całą rodzinę, a wielu proponu-
je romantyczną przechadzkę ukochanej 
osobie. Przemierzanie pieszo w miaro-
wym tempie leśnych ścieżek jest bardzo 
zdrową formą relaksu i spędzania wolne-
go czasu. 

    Cały romantyzm szukania symptomów tej 
pięknej pory roku psują walające się wszę-
dzie do tego w ogromnych ilościach śmieci. 
Zalegają w przydrożnych rowach i ,,kwitną 
” obficie w okolicznych lasach.
   Wszyscy jesteśmy zbulwersowani, gdy 
podczas miłej przechadzki na tle poszycia 
leśnego widzimy gęsto rozsiane szklane i 

plastikowe butelki. Wszędzie można zna-
leźć worki foliowe, puste lub z bliżej nie-
zidentyfikowaną zawartością, czy inne oso-
bliwości typu opakowania po produktach 
spożywczych oraz wychodzącą z mody oraz 
użycia odzież.

Skoro jednogłośnie wyrażamy oburzenie 
na taki stan naszego środowiska to, kto w 
takim razie śmieci? Istnieje podejrzenie, że 
istoty pozaziemskie. Dziwnym  jednak tra-
fem zanieczyszczające nasz ekosystem fan-
ty mają ewidentne ziemskie pochodzenie. 
Czyżby ktoś, robiąc wiosenne porządki, 
postanowił pozbyć się wszystkiego co mu 
w domu niepotrzebne, wywożąc zbędny ba-

last do lasu? Przecież nic bardziej błędnego 
sądzić, że skoro usuniemy coś z zasięgu na-
szego wzroku to się samoczynnie zdemate-
rializuje. Niestety tak się nie stanie. Puszka 
metalowa potrzebuje około 200 lat by roz-
łożyć się na czynniki pierwsze!!! Mam wra-
żenie, iż niektórzy postępują według zasady 
„byle dalej od siebie”.  

Wyobraźmy sobie, że las to nasze miesz-
kanie. Czy bylibyśmy zadowoleni, gdyby 
ktoś pewnego dnia wysypał nam na dywan 
resztki tego, co konsumował przez cały ty-
dzień czy miesiąc? Na pewno byśmy na to 
nie pozwolili. 

W śród drzew i na łąkach mieszkają zwie-
rzęta. One nie śmiecą na terenie na którym 
mieszkają ludzie, one w ogóle nie śmiecą . 
Ci ostatni za to notorycznie podrzucają tym 
pierwszym to, co niepotrzebne, zużyte i nie-
stety toksyczne. Trujemy siebie i przyrodę.
   Zapewne większość osób pozostawiają-
cych w rowach czy zagajnikach worki pla-
stikowe z tajemniczą zawartością, czy opa-

kowania po tym co spo-
żyli, ma dzieci. Warto by 
się zastanowili zanim tak 
uczynią, jaką przyszłość 
szykują swoim pocie-
chom. Przecież proceder 
przez nich uprawiany 
jednoznacznie zmierza 
do degradacji środowiska 
naturalnego i powolnej 
agonii naszej, i tak umę-
czonej ludzką działalno-
ścią planety.Jeśli chcemy 
mieć czysto, sami musi-
my o to zadbać, zwłasz-
cza, że tym sposobem 
troszczymy się o dobro 
naszych dzieci, wnuków 
i ich potomstwa.

Nie można tłumaczyć 
wyrzucania odpadów do 
lasu, że to tylko i wy-
łącznie konsekwencja 
podwyżek za wywóz 
odpadów. Leżały tam 
od dawna i będą dotąd, 
dopóki nie zmieni się 
świadomość ekologiczna 
naszego społeczeństwa. 
W krajach europejskich 
takich jak Austria czy 
Niemcy też niemało płaci 
się za wywóz odpadów, 
jednak nie widać takich 
ilości śmieci w rowach 

czy miejscach spacerów 
jak w naszym kraju. Tam obywatele już 
dawno odkryli, że nie można doprowadzić 
do tego byśmy zginęli przytłoczeni górą 
resztek tego, co konsumujemy.

Życzę romantycznych przechadzek bez 
śmieci w tle.                                   

Katarzyna  PACEWICZ-PYREK

WIOSNA PANIE SIERŻANCIE ...
i ŚMIECI …

FELIETON
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Katarzyna  PACEWICZ-PYREK

WIOSNA PANIE SIERŻANCIE ...
i ŚMIECI …
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Czytanie ze zrozumieniem nie jest sztuką 
łatwą. Wiedzą o tym doskonale nauczy-
ciele, którzy z problemem tym borykają 
się na co dzień. I, jak się okazuje nie tylko 
nauczyciele języka polskiego. Czytanie ze 
zrozumieniem jest ważne w czasie nauki 
wszystkich szkolnych przedmiotów. Je-
żeli umiejętności tej dziecko nie nabędzie 
w pierwszych latach nauki, wówczas jego 
sukcesy szkolne stanąć mogą pod dużym 
znakiem zapytania. 
 
-Jak wykazują badania tylko 16 procent 
dorosłych ludzi potrafi czytać ze zrozumie-
niem – mówi nauczyciel ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Brzesku, Teresa Kwaśniak. 
-Czym to skutkuje nietrudno się domyślić. 
Dorośli nie umieją poprawnie przeczytać i 
pojąć tekstu gazetowego, nie radzą sobie 
z przeczytaniem instrukcji obsługi, mają 
problem z załatwieniem wielu codziennych 
czynności.
 

Czytanie ze zrozumienie, którego dzieci 
uczą się w pierwszych klasach szkoły pod-
stawowej ma ogromne znaczenie w proce-
sie dalszego kształcenia. Dyrektor SP nr 2 
Urszula Białka podkreśla, że testy kompe-
tencji pisane przez uczniów tuż przez za-
kończeniem edukacji w klasie VI, opierają 
się głównie na opracowywaniu tekstu. Aby 
test rozwiązać prawidłowo, najpierw nale-
ży zrozumieć podany fragment tekstu. 

Maluch z książką
Dlatego tak ważne jest, aby już od naj-
młodszych lat wpajać dzieciom zaintereso-
wanie książką. Nauczyciele twierdzą, że w 
domach, gdzie czytają rodzice, po książkę 
chętnie sięgają także dzieci. Już na malu-
chów z przedszkoli w księgarniach i bi-
bliotekach czekają odpowiednie do wieku 
książki – kolorowe, z obrazkami, z dużymi 
literami. Wszystko po to, aby w przyszłości 
zachęcić do czytania. 

-Każdą praktycznie książkę można prze-
czytać w internecie, jednak miłośnicy tra-
dycyjnych woluminów wiedzą, że to nie 
to samo. Zwykłą książkę można zabrać 
na spacer, poczytać w łóżku. Ale z drugiej 
strony nie można krytykować tego, że ktoś 
w ogóle czyta. I jeżeli robi to w kompute-
rze, to także dobrze – dodaje Teresa Kwa-
śniak.

Trudno przecenić wartość wszelkich ak-
cji, które mają na celu rozbudzanie zainte-
resowania książką. Od wielu lat niesłabną-
cą popularnością cieszy się „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Tu, oprócz zamiłowania 

do czytania pojawia się także ważny aspekt 
nawiązywania szczególnego kontaktu emo-
cjonalnego pomiędzy czytającym rodzicem 
a słuchającym dzieckiem.

Lubię i umiem czytać
Jedną z form propagowania czytelnictwa w 
gminie Brzesko jest organizowany od kilku 
lat konkurs „Lubię i umiem czytać”. W tym 
roku jego gospodarzem była Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Brzesku. Organizowany  był 
przez Samorządowe Centrum Edukacyjne 
w Tarnowie. Zgłosiło się do niego 8 szkół. 
Patronat nad konkursem objęli burmistrz 
Grzegorz Wawryka  oraz  naczelnik gmin-
nego wydziału oświaty Józef Cierniak. W 
komisji konkursowej pracowały : wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku 
Maria Kieć, bibliotekarz z Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Brzesku  Anna Smul-
ska, bibliotekarz z PSP nr 3 w Brzesku Te-
resa Kwaśniak, Maria Migdał i Lidia Góra,  
konkurs prowadziła  Barbara Zając.

-Główne cele konkursu to: rozbudzanie 
pasji czytania, kształtowanie gustów czy-
telniczych, rozwijanie umiejętności pracy 
w zespole, rozwijanie zdrowego współza-
wodnictwa – wymienia dyrektor SP nr 2, 
Urszula Białka. 

Uczniowie biorący udział w konkursie: 
Natalia Mikos, Marcelina Pasierb, Patrycja 
Warmuz, Albert Kłos z nauczycielem opie-
kunem Jolantą Olchawą (PSP, Mokrzyska); 
Witold Wolsza, Emanuela Gibała, Mag-
dalena Skórnóg, Sebastian Smulski z na-

uczycielem Danutą Baniak (PSP, Bucze);  
Sylwia Chełmecka, Aleksandra Szuba,  
Marcin Ważydrąg, Daria Okaz z panią Ewą 
Nieć (PSP, Jasień); Bartosz Owczarek, Ma-
ciej Okas, Ewa Grabarz, Dariusz Salamon 
z panią Renata Liberą (PSP nr 3, Brzesko); 
Kamila Kania, Dadej Wiktoria, Czernecka 
Anna, Jan Kocot z panią Małgorzata Pytel 
(PSP Nr 2, Jadowniki); Pukal Katarzyna, 
Cebula Klaudia, Łukasik Patrycja, Gabryś 
Magdalena z panią Alicją Licak (PSP nr1, 
Jadowniki); Magdalena Malinowska, Ad-
rian Kumurek, Klaudia Gurgul, Martyna 
Zemanek z panią Dorotą Gurgul (PSP,Ster-
kowiec); Anna Mariankowska, Kalina Gu-
cwa, Justyna Jankowska, Jakub Kluska z 
panią Izabelą Jadczak (PSP nr 2 Brzesko).

Gminni mistrzowie
Tytuł ,,Gminny Mistrz Znajomości Lektur” 
zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Mokrzyskach, drugie miejsce zajęła Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Brze-
sku, trzecie - Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Jasieniu.
Tytuł ,,Gminnego Mistrza Pięknego Czyta-
nia’’ zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Jadownikach, którą reprezentowała 
Kamila Kania. 
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Brzesku  dziękują wszyst-
kim nauczycielom przygotowującym dzie-
ci do konkursu oraz fundatorom nagród 
– Urzędowi Miejskiemu oraz  Zarządowi 
Osiedla Kopaliny- Jagiełły. 

Zofia SITARZ
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Profesor Stanisław Lis z Brzeskiem zwią-
zany jest od kilku lat. Był jednym z ini-
cjatorów i założycieli Małopolskiej Szko-
ły Wyższej. Jest jednym z najbardziej 
cenionych profesorów Akademii Ekono-
micznej w Krakowie. Profesor obchodzi 
jubileusz 45-lecia pracy na tej uczelni.

Urodził się 11 stycznia 1940 roku w 
Bielowicach (obecnie Nowy Sącz). Szkołę 
podstawową w swoim rodzinnym mieście 
ukończył w 1953 roku, a Technikum Kole-
jowe – z wyróżnieniem – w 1957 roku. Jako 
technik mechanik przez jeden rok pracował 
w Nowosądeckich Zakładach Przemysłu 
Terenowego. Studia ekonomiczne odbył w 
latach 1958-1963 na Wydziale Ogólnoeko-
nomicznym Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekono-
miczny), uzyskując – z wyróżnieniem - ty-
tuł magistra ekonomii.

Pracę naukową rozpoczął 1 kwietnia 
1963 roku jako student w Katedrze Eko-
nomii Politycznej na stanowisku asystenta. 
W roku 1972 obronił pracę doktorską, a w 
1983 roku uzyskał stopień doktora habilito-
wanego nauk ekonomicznych. 12 września 
1992 roku został powołany na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. Dwa lata póź-
niej Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy 
profesora nauk ekonomicznych. W dniu 23 
października 2007 roku Uniwersytet Eko-
nomiczny w Bratysławie – na uroczystym 
posiedzeniu Senatu i Rady Wydziału Go-
spodarki Narodowej – nadał Profesorowi 
Stanisławowi Lisowi jako „...osobowości 
uznawanej i cenionej w świecie w dziedzi-
nie nauk ekonomicznych i kształcenia eko-
nomistów” - najwyższą godność akademic-
ką – tytuł doktora honoris causa.  

W Polsce i zagranicą
W latach 1977-1981 i 1984-1987 był 

zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomii Po-
litycznej Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie, a w latach 1989-1992 – dyrektorem 
tegoż Instytutu. Równocześnie w latach 
1989-1992 pełnił funkcję kierownika Za-
kładu Analiz Porównawczych Systemów 
Ekonomicznych AE w Krakowie. Od roku 
1992 do chwili obecnej jest kierownikiem 
Katedry Teorii Ekonomii. W latach 1995-
2003 pełnił funkcję rektora Małopolskiej 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 
a od 2004 roku piastuje stanowisko rektora 
Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku.

Profesor Stanisław Lis intensywnie 
współpracował z uczelniami zagranicz-
nymi. Dwukrotnie - w roku 1985 i 1991 – 

przebywał na Uniwersytecie Harvarda 
jako visiting scholar na Uniwersytecie 
Johna Hopkinsa (SAIS) w Waszyngto-
nie. W latach 1987, 1989, 1991 i 1996 
– gościł jako visiting profesor w Nor-
vegian School of Economics and Busi-
ness Administration w Bergen. trakcie 
pobytu w USA aktywnie uczestniczył w 
seminariach i spotkaniach naukowych z 
wybitnymi ekonomistami, m. in. z P. A. 
Samuelsonem, R. M. Solowem, F. Mo-
diglianim - laureatami Nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii – oraz z J. K. 
Galbraithem, R. Barro, S. Fischerem, 
R. Dornbuschem.

Zainteresowania naukowe profesora 
Stanisława Lisa są wielopłaszczyznowe 
i koncentrują się na problematyce zwią-
zanej z teorią i metodologią ekonomii, 
zwłaszcza makroekonomii, teorią i po-
lityką makroekonomiczną, ze szczegól-
nym uwzględnieniem transformacji pol-
skiej gospodarki, teorii i praktyki integracji 
gospodarczej oraz międzynarodowymi po-
równaniami gospodarczymi. Odzwierciedla 
to bogaty i uznawany w kraju i za granicą 
dorobek naukowy Profesora S. Lisa. Szcze-
gólne uznanie zyskały jego pionierskie prace 
dotyczące wyboru syntetycznego miernika 
wzrostu gospodarczego i procesów integra-
cji ekonomicznej w Europie. Jest także jed-
nym z pionierów badań nad międzynarodo-
wą konkurencyjnością gospodarki polskiej i 
amerykańskiej na rynkach światowych oraz 
integracji monetarnej w ramach EMU.

Dorobek wydawniczy
Profesor Stanisław Lis opublikował po-

nad 120 pozycji naukowych, w tym 16 
książek i monografii (jako autor i współau-
tor oraz redaktor naukowy), mi. in.: Kraje
europejskie wobec współczesnych procesów 
integracyjnych, PAN, Kraków 1993; Trans-
formacja systemu ekonomicznego w Polsce, 
PAN, Kraków 1994; Transformacja gospo-
darki polskiej. Doświadczenia i wyzwania, 
PAN, Kraków 1996; Problemy transforma-
cji systemowej krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, MWSE, Tarnów 1998; Proces 
dostosowania gospodarki polskiej do kryte-
riów członkowskich Unii Europejskiej, AE-
MWSE, Kraków-Tarnów 2000; Ocena pozy-
cji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej 
Polski na rynkach Unii Europejskiej, PTE, 
Warszawa 2001; Transformacja–Integra-
cja-Globalizacja. W poszukiwaniu modelu 
rozwoju gospodarczego Polski, Kraków-

Tarnów 2004; Podstawy rynku pieniężnego i 
walutowego, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie 2006; oraz ponad 70 
artykułów i opracowań naukowych. Aż 18 z 
nich opublikowanych zostało za granicą w 
prestiżowych wydawnictwach naukowych 
m. in. w Japonii, Norwegii, USA, Holandii, 
Czechach, Słowacji, b. ZSRR i in.. Jest rów-
nież autorem 10 skryptów i podręczników 
akademickich. Kierował 12 tematami ba-
dawczymi w ramach KBN, CPCP i PISM.

Znaczącą rolę w działalności Profesora 
Stanisława Lisa zajmuje kształcenie kadr 
i dydaktyka. Jest on promotorem 6 prac 
doktorskich, a kolejne 4 przewody czekają 
na obronę. Recenzował 6 prac doktorskich 
i 2 rozprawy habilitacyjne. Był promoto-
rem ponad 1200 prac magisterskich. Jest 
członkiem międzynarodowych towarzystw 
naukowych: Association for Comparative 
Economics  Studium (USA), International 
Economics Association, Institut for Human 
Studies (USA), Harvard Uniwersity Fel-
low.

Profesor Stanisław Lis został odznaczony 
m. in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 1997 roku 
został wybrany Człowiekiem Roku w plebi-
scycie Gazety Krakowskiej, a w 2002 roku 
uhonorowany Krakowskim Dukatemprzy-
znawanym przez Krakowska Izbę Przemy-
słowo-Handlową, Medalem Miasta Tarno-
wa oraz wieloma innymi medalami naszej 
kilku uczelni i regionu. 
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1992 roku został powołany na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. Dwa lata póź-
niej Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy 
profesora nauk ekonomicznych. W dniu 23 
października 2007 roku Uniwersytet Eko-
nomiczny w Bratysławie – na uroczystym 
posiedzeniu Senatu i Rady Wydziału Go-
spodarki Narodowej – nadał Profesorowi 
Stanisławowi Lisowi jako „...osobowości 
uznawanej i cenionej w świecie w dziedzi-
nie nauk ekonomicznych i kształcenia eko-
nomistów” - najwyższą godność akademic-
ką – tytuł doktora honoris causa.  

W Polsce i zagranicą
W latach 1977-1981 i 1984-1987 był 

zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomii Po-
litycznej Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie, a w latach 1989-1992 – dyrektorem 
tegoż Instytutu. Równocześnie w latach 
1989-1992 pełnił funkcję kierownika Za-
kładu Analiz Porównawczych Systemów 
Ekonomicznych AE w Krakowie. Od roku 
1992 do chwili obecnej jest kierownikiem 
Katedry Teorii Ekonomii. W latach 1995-
2003 pełnił funkcję rektora Małopolskiej 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 
a od 2004 roku piastuje stanowisko rektora 
Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku.

Profesor Stanisław Lis intensywnie 
współpracował z uczelniami zagranicz-
nymi. Dwukrotnie - w roku 1985 i 1991 – 

przebywał na Uniwersytecie Harvarda 
jako visiting scholar na Uniwersytecie 
Johna Hopkinsa (SAIS) w Waszyngto-
nie. W latach 1987, 1989, 1991 i 1996 
– gościł jako visiting profesor w Nor-
vegian School of Economics and Busi-
ness Administration w Bergen. trakcie 
pobytu w USA aktywnie uczestniczył w 
seminariach i spotkaniach naukowych z 
wybitnymi ekonomistami, m. in. z P. A. 
Samuelsonem, R. M. Solowem, F. Mo-
diglianim - laureatami Nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii – oraz z J. K. 
Galbraithem, R. Barro, S. Fischerem, 
R. Dornbuschem.

Zainteresowania naukowe profesora 
Stanisława Lisa są wielopłaszczyznowe 
i koncentrują się na problematyce zwią-
zanej z teorią i metodologią ekonomii, 
zwłaszcza makroekonomii, teorią i po-
lityką makroekonomiczną, ze szczegól-
nym uwzględnieniem transformacji pol-
skiej gospodarki, teorii i praktyki integracji 
gospodarczej oraz międzynarodowymi po-
równaniami gospodarczymi. Odzwierciedla 
to bogaty i uznawany w kraju i za granicą 
dorobek naukowy Profesora S. Lisa. Szcze-
gólne uznanie zyskały jego pionierskie prace 
dotyczące wyboru syntetycznego miernika 
wzrostu gospodarczego i procesów integra-
cji ekonomicznej w Europie. Jest także jed-
nym z pionierów badań nad międzynarodo-
wą konkurencyjnością gospodarki polskiej i 
amerykańskiej na rynkach światowych oraz 
integracji monetarnej w ramach EMU.

Dorobek wydawniczy
Profesor Stanisław Lis opublikował po-

nad 120 pozycji naukowych, w tym 16 
książek i monografii (jako autor i współau-
tor oraz redaktor naukowy), mi. in.: Kraje
europejskie wobec współczesnych procesów 
integracyjnych, PAN, Kraków 1993; Trans-
formacja systemu ekonomicznego w Polsce, 
PAN, Kraków 1994; Transformacja gospo-
darki polskiej. Doświadczenia i wyzwania, 
PAN, Kraków 1996; Problemy transforma-
cji systemowej krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, MWSE, Tarnów 1998; Proces 
dostosowania gospodarki polskiej do kryte-
riów członkowskich Unii Europejskiej, AE-
MWSE, Kraków-Tarnów 2000; Ocena pozy-
cji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej 
Polski na rynkach Unii Europejskiej, PTE, 
Warszawa 2001; Transformacja–Integra-
cja-Globalizacja. W poszukiwaniu modelu 
rozwoju gospodarczego Polski, Kraków-

Tarnów 2004; Podstawy rynku pieniężnego i 
walutowego, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie 2006; oraz ponad 70 
artykułów i opracowań naukowych. Aż 18 z 
nich opublikowanych zostało za granicą w 
prestiżowych wydawnictwach naukowych 
m. in. w Japonii, Norwegii, USA, Holandii, 
Czechach, Słowacji, b. ZSRR i in.. Jest rów-
nież autorem 10 skryptów i podręczników 
akademickich. Kierował 12 tematami ba-
dawczymi w ramach KBN, CPCP i PISM.

Znaczącą rolę w działalności Profesora 
Stanisława Lisa zajmuje kształcenie kadr 
i dydaktyka. Jest on promotorem 6 prac 
doktorskich, a kolejne 4 przewody czekają 
na obronę. Recenzował 6 prac doktorskich 
i 2 rozprawy habilitacyjne. Był promoto-
rem ponad 1200 prac magisterskich. Jest 
członkiem międzynarodowych towarzystw 
naukowych: Association for Comparative 
Economics  Studium (USA), International 
Economics Association, Institut for Human 
Studies (USA), Harvard Uniwersity Fel-
low.

Profesor Stanisław Lis został odznaczony 
m. in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 1997 roku 
został wybrany Człowiekiem Roku w plebi-
scycie Gazety Krakowskiej, a w 2002 roku 
uhonorowany Krakowskim Dukatemprzy-
znawanym przez Krakowska Izbę Przemy-
słowo-Handlową, Medalem Miasta Tarno-
wa oraz wieloma innymi medalami naszej 
kilku uczelni i regionu. 

Zofia SITARZ

Nauczyciel z powołania
Jubileusz profesora Stanisława Lisa
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Kiedy kilka lat temu rozpoczęły się przy-
miarki do zlokalizowania w mieście zjaz-
du z autostrady, niemal od razu przyjęto 
wersję, że będzie on przebiegać ulica Le-
śną. Władze gminy mówiły, że jest to wa-
riant optymalny, który zapewni rozwój 
Brzeska i nie będzie zbyt uciążliwy dla 
mieszkańców. Żadną jednak miarą nie 
chcieli się z tym pogodzić bezpośrednio 
zainteresowani właściciele domów przy 
Leśnej i przy kilku ulicach sąsiednich. 
Twierdzili, i nadal twierdzą, że zostaną 
odcięci od świata. Obawiają się także, 
że duży ruch samochodów ciężarowych 
zniszczy ich domy. Mieszkańcy potrak-
towali sprawę niezwykle poważnie, przez 
kilka lat prowadzili korespondencję z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Au-
tostrad, z ich inicjatywy odbyło się wiele 
spotkań z przedstawicielami Generalnej i 
władz gminy. 

Po kilku latach negocjacji udało się wy-
egzekwować protestującym to, że władze 
zwróciły się do GDDKiA z prośbą o przy-
gotowanie planu alternatywnego zjazdu z 
autostrady. Pod koniec ubiegłego roku do 
Brzeska dotarły szkice drugiego wariantu. 
Zakłada on, że  trasa zjazdu przebiegać bę-
dzie w miejscu, które wyznaczyli protestują-
cy mieszkańcy – na zachód od ulicy Leśnej, 
na terenach pomiędzy ulicami Jodłowską i 
Klonową. Inwestor wyjaśnia, że są to głów-
nie grunty rolne, w pobliżu których nie ma 
zbyt wielu domów mieszkalnych. Miesz-
kańcy Leśnej ucieszyli się  tym bardziej, że 
drugi wariant zjazdu okazał się tańszy, byli 
więc przekonani, iż inwestor wahać się nie 
będzie. 

Leśną czy Klonową?
-Od początku wskazywaliśmy, że zjazd po-
winien przebiegać ulica Klonową  - mówi 
szefowa komitetu protestacyjnego, Włady-

sława Migda.
-Nie zgadzam się z tym, że lokalizacja 
zjazdu przy Leśnej spowoduje rozwój mia-
sta. Raczej spowoduje, że zostanie ono za-
mknięte pomiędzy kilkoma ruchliwymi uli-
cami. A jak mają żyć ludzie, którzy miesz-
kać będą w pobliżu drogi, którą każdego 
dnia przejeżdżać będzie kilkanaście tysięcy 
aut? - pyta Marian Styrna. Przygotowanie 
alternatywnej wersji zjazdy bynajmniej na-
strojów nie ostudziło. 

-Od lat słyszę, że nie wolno mi rozbudo-
wywać i inwestować, bo będzie tędy po-
prowadzony zjazd. Teraz się dowiaduję, że 
jednak nie będzie. Przecież tak nie można z 
ludźmi postępować – denerwuje się jeden z 
właścicieli domów przy Leśnej. 
Do niezadowolonych z Leśnej i Wiejskiej 
dołączyła grupa mieszkańców Jasienia, 
którzy nie chcą zgodzić się z tym, że zjazd 
przebiegał będzie właśnie koło nich. Już za-
powiadają protesty, łącznie z blokadą robót 
d rogowych. Protest do GDDKiA wniosła 
także dyrekcja Zakładu Biochemii.

Jasien protestuje
Zenona i Wiesław Łagoszowie wybudowali 
się w Jasieniu zaledwie parę lat temu. 
-Kiedy dowiedziałem się, że mój nowy 
dom może zostać wyburzony poczułem się 
jakbym dostał w głowę – mówi Wiesław 
Łagosz. -Czy po raz kolejny będę musiał 
się wyprowadzać z powodu tego, że jacyś 
urzędnicy zapominają o ludziach?
Kilka lat temu Łagoszowie zmuszeni zostali 
do wyprowadzki ze starego domu z powodu 
rozbudowy „czwórki”. 
-Przyszli, wyznaczyli termin naszej wypro-
wadzki. Zgodziliśmy się, bo i tak myśleli-
śmy o tym, że w przyszłości zbudujemy 
nowy dom. I teraz, kiedy ledwie zagrzali-
śmy w nim miejsce, znowu każą nam się 
wynosić – mówi z żalem pani Zenona.
Ich sąsiad, Bolesław Szuba też nie ma po-

wodów do radości.
-Łagoszowie to są jeszcze młodzi ludzie, 
oni mają jeszcze czas i siłę na to, żeby się 
wyprowadzać i budować nowy dom. A ja? 
Jestem już stary i do tego chory. Czy ja się 
nadaję do tego, żeby gdzieś szukać szczę-
ścia w świecie? - mówi.

Decyzję podejmie samorząd
Tak więc teraz protestują i mieszkańcy 
Leśnej i Jasienia. Wszyscy zgodnie zapo-
wiadają, że nie dopuszczą do tego, żeby to 
koło ich domów przebiegał zjazd. Trudno 
przewidzieć, czy pogodzi ich ostatnia de-
cyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Do tej pory wszyscy, zarówno 
mieszkańcy jak samorząd przekonani byli, 
że ostateczną decyzję o tym, którędy zjazd 
z autostrady będzie przebiegał, podejmie 
inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. 
-Niedawno dowiedzieliśmy się, że to wła-
dze gminy będą musiały ustalić, którędy 
zjazd będzie poprowadzony. Jeżeli tego nie 
zrobimy, może się okazać,  że w ogóle zjaz-
du w Brzesku nie będzie – mówi burmistrz, 
Grzegorz Wawryka. 
Burmistrz nie ukrywa, że nie będzie to de-
cyzja łatwa. Miał już spotkania z każdą z 
protestujących grup mieszkańców, przyzna-
je, że podziela obawy zarówno jednych jak i 
drugich, jednak świadom jest tego, iż z pod-
jęciem decyzji nie będzie mógł odwlekać w 
nieskończoność. Zapowiada, że już wkrótce 
rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami, 
z radnymi i fachowcami zajmującymi się 
ochroną środowiska. 
-Zdaję sobie sprawę, że nie uda się zadowo-
lić wszystkich i bez względu na to, który z 
wariantów przyjęty zostanie ostatecznie do 
realizacji, nie unikniemy protestów – doda-
je burmistrz Wawryka. 

Zofia SITARZ

Zjazd z problemami
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Do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski 
o przyznanie płatności obszarowych na 
rok 2008. Każdy, kto zrobi to po tym ter-
minie działa przeciw własnej kieszeni, al-
bowiem otrzyma mniej pieniędzy. Zgod-
nie bowiem z przepisami kwota płatności 
dla tych, którzy złożą wnioski po 15 maja, 
tzn. między 16 maja a 9 czerwca 2008 
roku, zostanie pomniejszona o l procent 
za każdy dzień zwłoki. Warto zatem, dla 
własnego interesu, dotrzymać terminu i 
złożyć wniosek do 15 maja. Tym bardziej, 
że w tym roku z uwagi na wprowadzenie 
nowych płatności, do rolników może tra-
fić znacznie więcej pieniędzy.

Co nowego w płatnościach?
Po raz pierwszy w tym roku rolnicy mogą 
na jednym formularzu wniosku 
ubiegać się o przyznanie nowych 
rodzajów płatności bezpośred-
nich. Dotyczy to oddzielnej płat-
ności z tytułu owoców i warzyw 
(płatności do pomidorów) oraz 
przejściowych płatności z tytułu 
owoców miękkich. Od 2008 r. 
wprowadzona została oddzielna 
płatność z tytułu owoców i wa-
rzyw (płatność do pomidorów). 
Płatność do pomidorów przy-
sługuje rolnikowi, który spełnia 
warunki do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej i złożył 
wniosek o przyznanie tej płatno-
ści oraz w roku gospodarczym 
2006/2007 (rok referencyjny) 
dostarczył pomidory do przetwo-
rzenia, zgodnie ze świadectwami 
dostawy owoców i warzyw do 
przetwórstwa. Wprowadzone 
zostały także po raz pierwszy 
przejściowe płatności z tytułu 
owoców miękkich, przyznawane 
do powierzchni uprawy truska-
wek i malin, objętej umową o 
przetwórstwo albo zobowiąza-
niem do realizacji dostawy.

Stawka przejściowych płatno-
ści z tytułu owoców miękkich 
wynosi maksymalnie 400 euro/ha i składa 
się z pomocy wspólnotowej (230 euro/ha) 
oraz uzupełniającej ją pomocy krajowej (do 
170 euro/ha). Warto zwrócić uwagę, że w 
tym roku, rolnikowi, który spełnia warunki 
do przyznania jednolitej płatności obsza-
rowej, przysługują także płatności uzupeł-
niające do powierzchni określonych upraw 
podstawowych, położonych na działkach 

rolnych objętych wnioskiem o przyznanie 
jednolitej płatności obszarowej.

Płatności uzupełniające przysługują do 
powierzchni uprawy traw, uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych przeznaczo-
nych na susz paszowy, położonych na dział-
kach rolnych objętych wnioskiem o przy-
znanie jednolitej płatności obszarowej. Płat-
ność przysługuje do powierzchni uprawy, z 
której pochodzą pasze objęte umowami lub 
deklaracjami dostaw. Umowa dostawy musi 
być zawarta z zatwierdzonym przez Agen-
cję Rynku Rolnego podmiotem skupującym 
zielonkę do produkcji suszu paszowego lub 
zatwierdzonym przedsiębiorstwem prze-
twórczym produkującym susz paszowy. 
Również w 2008 roku rolnicy mogą ubie-
gać się o płatności uzupełniające do po-
wierzchni uprawy roślin przeznaczonych na 
materiał siewny kategorii elitarny i kwali-
fikowany, położonych na działkach rolnych 

objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej 
płatności obszarowej. Płatność przysługu-
je, jeżeli uprawy roślin zostały objęte oce-
ną polową, o której mowa w przepisach o 
nasiennictwie. Rolnikowi, który w danym 
roku spełnia warunki do przyznania jedno-
litej płatności obszarowej, przysługuje płat-
ność uzupełniająca do powierzchni uprawy 

chmielu, położonych na działkach rolnych 
objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej 
płatności obszarowej oraz do powierzch-
ni uprawy chmielu, do której przyznano 
mu płatność uzupełniającą do powierzchni 
uprawy chmielu za 2006 r., tzw. płatność 
niezwiązana z produkcją.

Na zakończenie warto wspomnieć o 
jeszcze jednej nowości. Od 2008 r. zostały 
wprowadzone nowe wymagania dotyczące 
dobrej kultury rolnej. Dotyczy to rolników, 
którzy uprawiają zboża. Pszenica, żyto, 
owies i jęczmień mogą być uprawiane na 
tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 
3 lata.Szczegółowe zasady wypełniania 
wniosków zawarte zostały w instrukcji, któ-
rą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa rozesłała wraz z wnioskami do 
wszystkich dotychczasowych beneficjen-
tów dopłat. 

W przypadku zaistnienia wątpliwości, 

co do prawidłowego wypełnienia wniosku, 
rolnicy mogą korzystać z informacji udzie-
lanych przez pracowników Biur Powiato-
wych, Oddziałów Regionalnych ARiMR, a 
także Ośrodków Doradztwa Rolniczego i na 
bieżąco w funkcjonującej bezpłatnej infoli-
nii pod numerem telefonu O 800 38 00 84.

opracowanie ARIMR

To warto wiedzieć
PŁATNOŚCI OBSZAROWE w 2008 roku
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Kiedy kilka lat temu rozpoczęły się przy-
miarki do zlokalizowania w mieście zjaz-
du z autostrady, niemal od razu przyjęto 
wersję, że będzie on przebiegać ulica Le-
śną. Władze gminy mówiły, że jest to wa-
riant optymalny, który zapewni rozwój 
Brzeska i nie będzie zbyt uciążliwy dla 
mieszkańców. Żadną jednak miarą nie 
chcieli się z tym pogodzić bezpośrednio 
zainteresowani właściciele domów przy 
Leśnej i przy kilku ulicach sąsiednich. 
Twierdzili, i nadal twierdzą, że zostaną 
odcięci od świata. Obawiają się także, 
że duży ruch samochodów ciężarowych 
zniszczy ich domy. Mieszkańcy potrak-
towali sprawę niezwykle poważnie, przez 
kilka lat prowadzili korespondencję z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Au-
tostrad, z ich inicjatywy odbyło się wiele 
spotkań z przedstawicielami Generalnej i 
władz gminy. 

Po kilku latach negocjacji udało się wy-
egzekwować protestującym to, że władze 
zwróciły się do GDDKiA z prośbą o przy-
gotowanie planu alternatywnego zjazdu z 
autostrady. Pod koniec ubiegłego roku do 
Brzeska dotarły szkice drugiego wariantu. 
Zakłada on, że  trasa zjazdu przebiegać bę-
dzie w miejscu, które wyznaczyli protestują-
cy mieszkańcy – na zachód od ulicy Leśnej, 
na terenach pomiędzy ulicami Jodłowską i 
Klonową. Inwestor wyjaśnia, że są to głów-
nie grunty rolne, w pobliżu których nie ma 
zbyt wielu domów mieszkalnych. Miesz-
kańcy Leśnej ucieszyli się  tym bardziej, że 
drugi wariant zjazdu okazał się tańszy, byli 
więc przekonani, iż inwestor wahać się nie 
będzie. 

Leśną czy Klonową?
-Od początku wskazywaliśmy, że zjazd po-
winien przebiegać ulica Klonową  - mówi 
szefowa komitetu protestacyjnego, Włady-

sława Migda.
-Nie zgadzam się z tym, że lokalizacja 
zjazdu przy Leśnej spowoduje rozwój mia-
sta. Raczej spowoduje, że zostanie ono za-
mknięte pomiędzy kilkoma ruchliwymi uli-
cami. A jak mają żyć ludzie, którzy miesz-
kać będą w pobliżu drogi, którą każdego 
dnia przejeżdżać będzie kilkanaście tysięcy 
aut? - pyta Marian Styrna. Przygotowanie 
alternatywnej wersji zjazdy bynajmniej na-
strojów nie ostudziło. 

-Od lat słyszę, że nie wolno mi rozbudo-
wywać i inwestować, bo będzie tędy po-
prowadzony zjazd. Teraz się dowiaduję, że 
jednak nie będzie. Przecież tak nie można z 
ludźmi postępować – denerwuje się jeden z 
właścicieli domów przy Leśnej. 
Do niezadowolonych z Leśnej i Wiejskiej 
dołączyła grupa mieszkańców Jasienia, 
którzy nie chcą zgodzić się z tym, że zjazd 
przebiegał będzie właśnie koło nich. Już za-
powiadają protesty, łącznie z blokadą robót 
d rogowych. Protest do GDDKiA wniosła 
także dyrekcja Zakładu Biochemii.

Jasien protestuje
Zenona i Wiesław Łagoszowie wybudowali 
się w Jasieniu zaledwie parę lat temu. 
-Kiedy dowiedziałem się, że mój nowy 
dom może zostać wyburzony poczułem się 
jakbym dostał w głowę – mówi Wiesław 
Łagosz. -Czy po raz kolejny będę musiał 
się wyprowadzać z powodu tego, że jacyś 
urzędnicy zapominają o ludziach?
Kilka lat temu Łagoszowie zmuszeni zostali 
do wyprowadzki ze starego domu z powodu 
rozbudowy „czwórki”. 
-Przyszli, wyznaczyli termin naszej wypro-
wadzki. Zgodziliśmy się, bo i tak myśleli-
śmy o tym, że w przyszłości zbudujemy 
nowy dom. I teraz, kiedy ledwie zagrzali-
śmy w nim miejsce, znowu każą nam się 
wynosić – mówi z żalem pani Zenona.
Ich sąsiad, Bolesław Szuba też nie ma po-

wodów do radości.
-Łagoszowie to są jeszcze młodzi ludzie, 
oni mają jeszcze czas i siłę na to, żeby się 
wyprowadzać i budować nowy dom. A ja? 
Jestem już stary i do tego chory. Czy ja się 
nadaję do tego, żeby gdzieś szukać szczę-
ścia w świecie? - mówi.

Decyzję podejmie samorząd
Tak więc teraz protestują i mieszkańcy 
Leśnej i Jasienia. Wszyscy zgodnie zapo-
wiadają, że nie dopuszczą do tego, żeby to 
koło ich domów przebiegał zjazd. Trudno 
przewidzieć, czy pogodzi ich ostatnia de-
cyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Do tej pory wszyscy, zarówno 
mieszkańcy jak samorząd przekonani byli, 
że ostateczną decyzję o tym, którędy zjazd 
z autostrady będzie przebiegał, podejmie 
inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. 
-Niedawno dowiedzieliśmy się, że to wła-
dze gminy będą musiały ustalić, którędy 
zjazd będzie poprowadzony. Jeżeli tego nie 
zrobimy, może się okazać,  że w ogóle zjaz-
du w Brzesku nie będzie – mówi burmistrz, 
Grzegorz Wawryka. 
Burmistrz nie ukrywa, że nie będzie to de-
cyzja łatwa. Miał już spotkania z każdą z 
protestujących grup mieszkańców, przyzna-
je, że podziela obawy zarówno jednych jak i 
drugich, jednak świadom jest tego, iż z pod-
jęciem decyzji nie będzie mógł odwlekać w 
nieskończoność. Zapowiada, że już wkrótce 
rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami, 
z radnymi i fachowcami zajmującymi się 
ochroną środowiska. 
-Zdaję sobie sprawę, że nie uda się zadowo-
lić wszystkich i bez względu na to, który z 
wariantów przyjęty zostanie ostatecznie do 
realizacji, nie unikniemy protestów – doda-
je burmistrz Wawryka. 

Zofia SITARZ

Zjazd z problemami
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Do 15 maja rolnicy mogą składać wnioski 
o przyznanie płatności obszarowych na 
rok 2008. Każdy, kto zrobi to po tym ter-
minie działa przeciw własnej kieszeni, al-
bowiem otrzyma mniej pieniędzy. Zgod-
nie bowiem z przepisami kwota płatności 
dla tych, którzy złożą wnioski po 15 maja, 
tzn. między 16 maja a 9 czerwca 2008 
roku, zostanie pomniejszona o l procent 
za każdy dzień zwłoki. Warto zatem, dla 
własnego interesu, dotrzymać terminu i 
złożyć wniosek do 15 maja. Tym bardziej, 
że w tym roku z uwagi na wprowadzenie 
nowych płatności, do rolników może tra-
fić znacznie więcej pieniędzy.

Co nowego w płatnościach?
Po raz pierwszy w tym roku rolnicy mogą 
na jednym formularzu wniosku 
ubiegać się o przyznanie nowych 
rodzajów płatności bezpośred-
nich. Dotyczy to oddzielnej płat-
ności z tytułu owoców i warzyw 
(płatności do pomidorów) oraz 
przejściowych płatności z tytułu 
owoców miękkich. Od 2008 r. 
wprowadzona została oddzielna 
płatność z tytułu owoców i wa-
rzyw (płatność do pomidorów). 
Płatność do pomidorów przy-
sługuje rolnikowi, który spełnia 
warunki do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej i złożył 
wniosek o przyznanie tej płatno-
ści oraz w roku gospodarczym 
2006/2007 (rok referencyjny) 
dostarczył pomidory do przetwo-
rzenia, zgodnie ze świadectwami 
dostawy owoców i warzyw do 
przetwórstwa. Wprowadzone 
zostały także po raz pierwszy 
przejściowe płatności z tytułu 
owoców miękkich, przyznawane 
do powierzchni uprawy truska-
wek i malin, objętej umową o 
przetwórstwo albo zobowiąza-
niem do realizacji dostawy.

Stawka przejściowych płatno-
ści z tytułu owoców miękkich 
wynosi maksymalnie 400 euro/ha i składa 
się z pomocy wspólnotowej (230 euro/ha) 
oraz uzupełniającej ją pomocy krajowej (do 
170 euro/ha). Warto zwrócić uwagę, że w 
tym roku, rolnikowi, który spełnia warunki 
do przyznania jednolitej płatności obsza-
rowej, przysługują także płatności uzupeł-
niające do powierzchni określonych upraw 
podstawowych, położonych na działkach 

rolnych objętych wnioskiem o przyznanie 
jednolitej płatności obszarowej.

Płatności uzupełniające przysługują do 
powierzchni uprawy traw, uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych przeznaczo-
nych na susz paszowy, położonych na dział-
kach rolnych objętych wnioskiem o przy-
znanie jednolitej płatności obszarowej. Płat-
ność przysługuje do powierzchni uprawy, z 
której pochodzą pasze objęte umowami lub 
deklaracjami dostaw. Umowa dostawy musi 
być zawarta z zatwierdzonym przez Agen-
cję Rynku Rolnego podmiotem skupującym 
zielonkę do produkcji suszu paszowego lub 
zatwierdzonym przedsiębiorstwem prze-
twórczym produkującym susz paszowy. 
Również w 2008 roku rolnicy mogą ubie-
gać się o płatności uzupełniające do po-
wierzchni uprawy roślin przeznaczonych na 
materiał siewny kategorii elitarny i kwali-
fikowany, położonych na działkach rolnych 

objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej 
płatności obszarowej. Płatność przysługu-
je, jeżeli uprawy roślin zostały objęte oce-
ną polową, o której mowa w przepisach o 
nasiennictwie. Rolnikowi, który w danym 
roku spełnia warunki do przyznania jedno-
litej płatności obszarowej, przysługuje płat-
ność uzupełniająca do powierzchni uprawy 

chmielu, położonych na działkach rolnych 
objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej 
płatności obszarowej oraz do powierzch-
ni uprawy chmielu, do której przyznano 
mu płatność uzupełniającą do powierzchni 
uprawy chmielu za 2006 r., tzw. płatność 
niezwiązana z produkcją.

Na zakończenie warto wspomnieć o 
jeszcze jednej nowości. Od 2008 r. zostały 
wprowadzone nowe wymagania dotyczące 
dobrej kultury rolnej. Dotyczy to rolników, 
którzy uprawiają zboża. Pszenica, żyto, 
owies i jęczmień mogą być uprawiane na 
tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 
3 lata.Szczegółowe zasady wypełniania 
wniosków zawarte zostały w instrukcji, któ-
rą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa rozesłała wraz z wnioskami do 
wszystkich dotychczasowych beneficjen-
tów dopłat. 

W przypadku zaistnienia wątpliwości, 

co do prawidłowego wypełnienia wniosku, 
rolnicy mogą korzystać z informacji udzie-
lanych przez pracowników Biur Powiato-
wych, Oddziałów Regionalnych ARiMR, a 
także Ośrodków Doradztwa Rolniczego i na 
bieżąco w funkcjonującej bezpłatnej infoli-
nii pod numerem telefonu O 800 38 00 84.

opracowanie ARIMR

To warto wiedzieć
PŁATNOŚCI OBSZAROWE w 2008 roku
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n Katarzyna Pacewicz-Pyrek: Pani  Elż-
bieto, jest Pani Prezesem Stowarzyszenia
,,Zawsze Aktywni”, które prężnie działa 
na terenie naszej gminy. Proszę opowie-
dzieć o celach jakie postawiła przed sobą 
Wasza organizacja.
Elżbieta Rosa: Naszym głównym zada-
niem jest praca na rzecz społeczeństwa 
zgodna z ustawą o pożytku publicznym i 
wolontariacie. Cele naszej działalności to: 
profilaktyka prozdrowotna i edukacja, utrzy-
manie i podnoszenie stanu zdrowia, rozwi-
janie sprawności psychicznej i fizycznej, 
działania na rzecz kultury sportu i rekreacji, 
rozwiązywanie problemów związanych z 
niepełnosprawnością, zwiększanie dostęp-
ności do usług medycznych rehabilitacyj-
nych, działalność charytatywna, profilakty-
ka uzależnień, szeroko pojęta praca z dzieć-
mi i młodzieżą, w tym min.: edukacja, zapo-
bieganie przemocy fizycznej i psychicznej 
we wszystkich środowiskach, profilaktyka 
i leczenie wad postawy.  W statucie mamy 
wpisaną  współpracę z Sądem, Ośrodkiem 
Kuratorskim i placówkami opiekuńczymi 
na rzecz dzieci z rodzin zagrożonych. Or-
ganizujemy szkolenia i prowadzimy dzia-
łania edukacyjne i oświatowe. Promujemy 
aktywne formy spędzania wolnego czasu w 
tym turystykę i agroturystykę. Zawarliśmy 
umowy partnerskie z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku, Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego, Polskim Związkiem Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oraz Środowisko-
wym Domem Samopomocy.

n K.P.P.: Co było motywacją do utworze-
nia Stowarzyszenia i kto przyczynił się do 
jego powołania?
Elżbieta Rosa: W 2001 roku prowadziłam 
zajęcia rehabilitacyjne  na Oddziale Prze-
wlekle Chorych w Brzesku. Jednak takie 
ćwiczenia to za mało, ważne by umożliwić 
pacjentowi ich  kontynuację po wyjściu ze 
szpitala. Pani doktor Maria Kędziora i dok-
tor Anna  Bukowicz-Opioła oraz Pani Dy-
rektor SPZOZ Józefa Szczurek zmotywo-
wały mnie, by zrobić coś więcej. Pierwotnie 
miałyśmy na celu umożliwienie osobom 
starszym uprawianie gimnastyki, z czasem 
dostrzegłyśmy, że problemów, jakimi może-
my się zająć, jest o wiele więcej. W sierpniu 
2006r z inicjatywy Marzeny Płachty, Eweli-
ny Smoleń i mojej powstało Stowarzyszenie 
,,Zawsze Aktywni”. Wiceprezesem została 
Jolanta Piech, która wzięła na siebie cały 
ciężar zarejestrowania organizacji, i której 

PREZENTACJA
Rozmowa z mgr Elżbietą Rosa, fizjoterapeutą, prezesem Stowarzyszenia 
Rehabilitacyjno Kinezjologicznego „Zawsze Aktywni”, autorka wykładu 
,,Zdrowy Kręgosłup”, który odbył się w MOK z inicjatywy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

z tego miejsca serdecznie dziękuję za ser-
ce, jakie wkłada w swoją działalność. W 
skład zarządu weszły Lucyna Kubas i Ha-
lina Skrzekucka, które nieustannie inspiru-
ją mnie do dalszych działań. Bez wsparcia 
tych osób nie udałoby się wykonać zadań, 
jakie stają przed Stowarzyszeniem.

n K.P.P.: Wiem, że jesteście bardzo liczną 
grupą, liczycie około 70 członków i jeste-
ście otwarci na wszystkich ludzi dobrej 
woli, którzy zechcą was wspomóc w dzia-
łaniu.
Elżbieta Rosa: Tak, skupiamy różne gru-
py zawodowe, w tym pracowników służby 
zdrowia  i emerytowanych nauczycieli. Ich 
doświadczenie pedagogiczne i medyczne 
jest bardzo pomocne w realizacji naszych 
celów statutowych i projektów, jakich się 
podejmujemy. Pedagodzy są niezbędni, 
zwłaszcza przy inicjatywach ukierunkowa-
nych na młodzież i dzieci.

n K.P.P.: Proszę przybliżyć czytelnikom 
zadanie, jakie zrealizowaliście w ubie-
głym roku.
Elżbieta Rosa:W trakcie ubiegłorocznych 
wakacji, wraz z Gimnazjum i Liceum Ka-
tolickim w Brzesku, zorganizowaliśmy pół-
kolonie dla dzieci z rodzin najuboższych i 
patologicznych. Wzięło w nich udział 20 

uczestników. Podczas dwóch tygodni zajęć, 
podopieczni byli na kilku wycieczkach, np. 
zwiedzali zamki w Dębnie i Tropsztynie, 
odbyli zajęcia z historii miasta i regionu, 
uczestniczyli w zajęciach jeździeckich w 
Konik Klubie. Największą radość sprawił 
im kurs „de cupage”, czyli warsztaty wy-
konywania ozdobnych naczyń, polegające 
na oklejaniu szklanych naczyń kawałkami 
papieru, tkanin i podobnymi im kompo-
nentami. Dzieci wzięły również udział w 
pogadance na temat przeciwdziałania na-
łogom. Muszę pokreślić fakt, że większość 
pomagających nam zrealizować ten projekt 
osób działała charytatywnie lub za bardzo 
skromne wynagrodzenie. Przykładowo Ko-
nik Klub nieodpłatnie zorganizował zajęcia, 
państwo Dziedzicowie ofiarowali dzieciom 
wydawnictwo o Brzesku. Pomogło nam 
również wiele innych ludzi dobrej woli, 
których nie sposób tu wymienić. Dziękuję 
za życzliwość i serce, jakie okazali naszym 
podopiecznym. Półkolonie pozwoliły po-
przez zabawę poznać te dzieci i ich proble-
my, a zwłaszcza kłopoty, z którymi borykają 
się w domach rodzinnych. Niestety nieobca 
jest im przemoc, alkoholizm członka ro-
dziny, głód   i tym podobne trudne sprawy. 
Konsekwencją tych tragicznych przeżyć  
bywają często nieodwracalne zaburzenia  
psychiki młodego człowieka.

02
Mgr Elżbieta Rosa

Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeu-
ta McKenzie (metoda diagnozowania 
i leczenia bólów kręgosłupa, stawów 
oraz kończyn, pozwalająca zlikwidować 
dolegliwości i przyczyny bez używania 
środków farmakologicznych,  a w końcowej 
fazie umożliwiająca samemu pacjentowi 
wykonywanie ćwiczeń profilaktycznych), 
specjalista medycyny manualnej (ba-
danie i leczenie schorzeń kręgosłupa i 
stawów przy pomocy rąk terapeuty i leka-
rza, znane już w starożytności), instruk-
tor odnowy biologicznej, dyplomowany 
terapeuta PNF (odtwarzanie utraconych 
funkcji mięśnia, może być stosowana u 
pacjentów z zaburzeniami neurologiczny-
mi, opiera się na badaniach dowodzących, 
że uszkodzenia w mózgu są odwracalne), 
NDT-Bobath (metoda wspomagająca 
rozwój dzieci objętych np. Mózgowym  
Porażeniem Dziecięcym, zestaw ćwiczeń 
dobiera się indywidualnie do każdego 
przypadku) L.Schroth (leczenie skolioz) 

kinezjolog Brain Gym (stymulacja pracy 
mózgu poprzez ruch).

Mieszkanka Brzeska, tu pracuje za-
wodowo i w wolontariacie na rzecz loka-
lnej społeczności.
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n K.P.P.: Jak wnioskuję z zaangażowa-
nia, z jakim Pani opowiada o realizacji 
tego przedsięwzięcia, Stowarzyszenie za 
pewne będzie kontynuowało organizację 
półkolonii również w tym roku. Jakie 
jeszcze działania zamierzacie przedsię-
wziąć w najbliższej przyszłości?
Elżbieta Rosa: Oczywiście, podczas wa-
kacji 2008 w podobnych zajęciach wezmą 
udział dwie grupy dzieci z rodzin najuboż-
szych i patologicznych. Zadanie będzie-
my realizować również we współpracy z 
Gimnazjum i Liceum Katolickim. Wraz ze 
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego pla-
nujemy prowadzić zajęcia z Gimnastyki 
Mózgu, czyli wpływania na jego  wydajność 
i sprawność poprzez zajęcia ruchowe. Z po-
wodzeniem aplikowaliśmy o przyznanie 
środków finansowych z Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych,  na realizację projektu 
,,BEZ UŻYWEK-BEZ WAD”, który obej-
mie swym działaniem dzieci z wadami po-
stawy .Podczas trwania zajęć będziemy pro-
pagować zdrowy tryb życia bez nałogów, w 
programie mamy m. in. zajęcia z kinezjolo-
gii. Współpracujemy z Bankiem Żywności 
obejmując pomocą najuboższych.
W szczególny sposób działamy na rzecz 

osób po pięćdziesiątym roku życia. Konty-
nuujemy zajęcia profilaktyki prozdrowotnej 
i  program zapobiegania nadwadze. Or-
ganizujemy także zawody wędkarskie dla 
niepełnosprawnych oraz wyjazdy agrotury-
styczne.

n K.P.P.: Osiągnięć sporo, mając na uwa-
dze, że działacie dopiero półtora roku, a 
jakie są  marzenia i plany Stowarzyszenia 
na dalsze lata?
Elżbieta Rosa: Największym moim ma-
rzeniem jest powstanie rodzaju Centrum 
dla dzieci i młodzieży zagrożonej nałogami, 
molestowaniem seksualnym czy doświad-
czających przemocy fizycznej i psychicz-
nej oraz stykającymi się z innymi trudnymi 
problemami. Zdaję sobie sprawę, że będzie 
to wymagało wielkiego zaangażowania 
nie tylko członków Stowarzyszenia, ale 
również kościoła, władz miasta i powiatu, 
MOPS , MOK i wielu innych organizacji, 
a przede wszystkim ludzi dobrej woli, spo-
łeczników, jak również  sporych środków 
finansowych. Wierzę jednak, że to się uda, 
bo istnieje ogromna potrzeba stworzenia ta-
kiego miejsca, aby te dzieci czekała lepsza 
przyszłość, by miały komu opowiedzieć o 
swoich rozterkach i problemach, oraz by 

wiedziały, że jest takie miejsce, gdzie mogą 
przyjść, kiedy czują zagrożenie.

n K.P.P.: Jestem pewna, że Pani ma-
rzenie się spełni. Rozmawiając z Panią, 
podziwiam dyplomy wiszące na ścianach 
i wnioskuję, że nieustannie podnosi Pani 
swe kwalifikacje zawodowe. Jest to do-
wodem na to, iż praca zawodowa przynosi 
Pani wiele satysfakcji. Mam pewność, że 
wybrała Pani profesję, o której  może teraz 
powiedzieć: kocham, to co robię. Słyszę 
w głosie ogromną pasję i dostrzegam wy-
raźnie, w jak wielkim stopniu fascynacja 
wykonywanym zawodem przyczyniła się 
do Pani działań na rzecz społeczeństwa. 
Wielką  radość przynosi Pani praca na rzecz 
innych. Serdecznie dziękuję za interesującą 
rozmowę i życzę, by zaraziła Pani swą pasją 
wielu ludzi dobrej woli oraz zrealizowała 
wszelkie zamierzenia we wszystkich dzie-
dzinach Pani życia. 
Czyni Pani tak jak powiedział Jan Paweł II: 
…,,W rzeczywistości wszystkich wierzą-
cych i niewierzących obowiązuje zasada, 
by czynić innym to, czego oczekuje się od 
nich . …”.

Katarzyna PACEWICZ-PYREK

Chcesz sprzedać telefon komórkowy 
bądź laptopa na jednym z popularnych 
serwisów aukcyjnych, uważaj na oszu-
stów! Po wystawieniu aukcji dostajesz 
emaila z propozycją kupna telefonu za 
kwotę kilkukrotnie przewyższającą jego 
wartość- najczęściej w euro lub dolarach, 
cała wiadomość jest w obcym języku. 

Wiadomość ta, oprócz obcego języka, w 
niczym się nie różni od wiadomości, którą 
otrzymujesz zazwyczaj od innych użytkow-
ników serwisu aukcyjnego, gdyż kupujący 
również jest zarejestrowany na tym serwisie, 
lecz w wersji obcej, zazwyczaj z zerowym 
stanem konta, oraz z tzw. „kopertą”, czyli 
niepełną aktywacją konta. Oznacza to, że 
serwis aukcyjny nie jest tak naprawdę pe-
wien, czy podane dane przez użytkownika 
są wiarygodne. Do potwierdzenia służą te 
właśnie „koperty”. Użytkownik, który nie 
ma koperty, jest bardziej wiarygodny, gdyż 
musiał podać kod, który otrzymał w liście, 
co daje nam większą pewność, że mamy do-
czynienia z uczciwym kupującym. Kupujący 
oferuje Ci pieniądze, jeśli Ty wyślesz towar 
na adres przez niego podany do Nigerii, gdyż 
on pracuje w Wielkiej Brytanii, a syn jest w 
Nigerii i chce mu zrobić niespodziankę na 
urodziny. Prosi, abyś sprawdził, ile kosztuje 
przesyłka do Nigerii, a on wpłaci całą kwotę 
do banku. 

Wszystko jest dobrze zaplanowane. Jeśli 
zgodzisz się wysłać i podałeś cenę, poprosi 

Cię, abyś podał mu swoje dane, a on wpłaci 
pieniądze. Nie wpłaca pieniędzy bezpośred-
nio do Ciebie, lecz do banku, który to wpłaci 
Tobie na konto pieniądze, jeśli odeślesz do 
Banku email z numerem przesyłki. Oczy-
wiście email, który przychodzi z Banku po-
czątkowo wygląda prawdziwie, ma wszystkie 
znaczki banku, całą oprawę graficzną, oraz 
podpis pracownika. Kolejne emaile zdradza-
ją fałszywość tego banku, gdyż w niczym nie 
różnią się od zwykłego, prywatnego emaila, 
który zawiera tylko treść. Bank, potwierdza, 
że otrzymał pieniądze od potencjalnego ku-
pującego i czeka tylko na numer przesyłki od 
Ciebie. Przeważnie jest to Bank of Essex. Tak 
naprawdę taki bank nie istnieje, jego strona 
internetowa jest zwykłą stroną, którą może 
każdy zrobić. Bank będzie przesyłał do Ciebie 
wiadomości prawie codziennie, że czeka na 
numer przesyłki, aby móc wpłacić pieniądze. 

Tak naprawdę, jeśli wyślesz przesyłkę i 
podasz numer, to stracisz wszelki kontakt z 
tą osobą i tym bankiem. Najlepiej, jeśli do-
staniesz taką wiadomość, od razu grzecznie 
podziękować. Przeważnie są to grupy zor-
ganizowane, które działają na terenie całego 
świata. Część jest odpowiedzialna za dostar-
czanie drogich gadżetów do kolejnej grupy, 
która rozprowadza towar po krajach trzecie-
go świata. Oczywiście, jeśli już niefortunnie 
wpadniemy w sidła takiej grupy, możemy 
zgłosić na policję podejrzenie popełnienia 
przestępstwa w myśl art. 286 par. 1 kodeksu 
karnego, który przewiduje, „ Kto, w celu osią-

gnięcia korzyści majątkowej, doprowadza 
inną osobę do niekorzystnego rozporządze-
nia własnym lub cudzym mieniem za pomo-
cą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania 
błędu lub niezdolności do należytego pojmo-
wania przedsiębranego działania, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8”. Oczywiście doniesienie zostanie 
przyjęte, lecz szanse odzyskania utraconego 
mienia są nikłe. 

Oszuści bardzo dobrze zabezpieczają się 
przed wykryciem poprzez zmianę adresu 
internetowego oraz podawanie fałszywych 
danych. Również strona internetowa banku 
musi być dobrze przygotowana, aby poten-
cjalny sprzedający myślał, że ma do czy-
nienia z prawdziwym i pewnym zachodnim 
bankiem. Oczywiście nie zawsze muszą to 
być wiadomości z zachodu. Zdarzają się 
również próby oszustwa, w których kupujący 
używał rosyjskiej wersji serwisu aukcyjnego. 
Wszystkie próby wyłudzenia działają podob-
nie, mogą się tylko różnić językiem, lecz 
zawsze będą prosić o wysyłkę za granicę i 
obiecują wpłatę do banku, a nie bezpośrednio 
na konto sprzedającego. Najlepiej, nie tylko 
jeśli chodzi o przesyłkę międzynarodową, 
lecz również krajową, wysyłać towar dopiero 
po wpłaceniu pełnej kwoty na konto, nigdy 
nie wysyłać przed wpłatą lub, jeśli chcemy 
i wyrażamy na to zgodę, możemy wysłać 
paczkę „za pobraniem”, która również jest 
bezpieczna, lecz możemy się narazić na 
koszt, jeśli kupujący nie odbierze przesyłki 
i będziemy musieli pokryć jej koszty. Jednak 
koszty przesyłki „za pobraniem” w wielu 
przypadkach będę wielokrotnie niższe, niż 
cena straconego towaru.

Adam WRONA

Nigeryjski Szwingiel
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n Katarzyna Pacewicz-Pyrek: Pani  Elż-
bieto, jest Pani Prezesem Stowarzyszenia
,,Zawsze Aktywni”, które prężnie działa 
na terenie naszej gminy. Proszę opowie-
dzieć o celach jakie postawiła przed sobą 
Wasza organizacja.
Elżbieta Rosa: Naszym głównym zada-
niem jest praca na rzecz społeczeństwa 
zgodna z ustawą o pożytku publicznym i 
wolontariacie. Cele naszej działalności to: 
profilaktyka prozdrowotna i edukacja, utrzy-
manie i podnoszenie stanu zdrowia, rozwi-
janie sprawności psychicznej i fizycznej, 
działania na rzecz kultury sportu i rekreacji, 
rozwiązywanie problemów związanych z 
niepełnosprawnością, zwiększanie dostęp-
ności do usług medycznych rehabilitacyj-
nych, działalność charytatywna, profilakty-
ka uzależnień, szeroko pojęta praca z dzieć-
mi i młodzieżą, w tym min.: edukacja, zapo-
bieganie przemocy fizycznej i psychicznej 
we wszystkich środowiskach, profilaktyka 
i leczenie wad postawy.  W statucie mamy 
wpisaną  współpracę z Sądem, Ośrodkiem 
Kuratorskim i placówkami opiekuńczymi 
na rzecz dzieci z rodzin zagrożonych. Or-
ganizujemy szkolenia i prowadzimy dzia-
łania edukacyjne i oświatowe. Promujemy 
aktywne formy spędzania wolnego czasu w 
tym turystykę i agroturystykę. Zawarliśmy 
umowy partnerskie z Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku, Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego, Polskim Związkiem Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oraz Środowisko-
wym Domem Samopomocy.

n K.P.P.: Co było motywacją do utworze-
nia Stowarzyszenia i kto przyczynił się do 
jego powołania?
Elżbieta Rosa: W 2001 roku prowadziłam 
zajęcia rehabilitacyjne  na Oddziale Prze-
wlekle Chorych w Brzesku. Jednak takie 
ćwiczenia to za mało, ważne by umożliwić 
pacjentowi ich  kontynuację po wyjściu ze 
szpitala. Pani doktor Maria Kędziora i dok-
tor Anna  Bukowicz-Opioła oraz Pani Dy-
rektor SPZOZ Józefa Szczurek zmotywo-
wały mnie, by zrobić coś więcej. Pierwotnie 
miałyśmy na celu umożliwienie osobom 
starszym uprawianie gimnastyki, z czasem 
dostrzegłyśmy, że problemów, jakimi może-
my się zająć, jest o wiele więcej. W sierpniu 
2006r z inicjatywy Marzeny Płachty, Eweli-
ny Smoleń i mojej powstało Stowarzyszenie 
,,Zawsze Aktywni”. Wiceprezesem została 
Jolanta Piech, która wzięła na siebie cały 
ciężar zarejestrowania organizacji, i której 

PREZENTACJA
Rozmowa z mgr Elżbietą Rosa, fizjoterapeutą, prezesem Stowarzyszenia 
Rehabilitacyjno Kinezjologicznego „Zawsze Aktywni”, autorka wykładu 
,,Zdrowy Kręgosłup”, który odbył się w MOK z inicjatywy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

z tego miejsca serdecznie dziękuję za ser-
ce, jakie wkłada w swoją działalność. W 
skład zarządu weszły Lucyna Kubas i Ha-
lina Skrzekucka, które nieustannie inspiru-
ją mnie do dalszych działań. Bez wsparcia 
tych osób nie udałoby się wykonać zadań, 
jakie stają przed Stowarzyszeniem.

n K.P.P.: Wiem, że jesteście bardzo liczną 
grupą, liczycie około 70 członków i jeste-
ście otwarci na wszystkich ludzi dobrej 
woli, którzy zechcą was wspomóc w dzia-
łaniu.
Elżbieta Rosa: Tak, skupiamy różne gru-
py zawodowe, w tym pracowników służby 
zdrowia  i emerytowanych nauczycieli. Ich 
doświadczenie pedagogiczne i medyczne 
jest bardzo pomocne w realizacji naszych 
celów statutowych i projektów, jakich się 
podejmujemy. Pedagodzy są niezbędni, 
zwłaszcza przy inicjatywach ukierunkowa-
nych na młodzież i dzieci.

n K.P.P.: Proszę przybliżyć czytelnikom 
zadanie, jakie zrealizowaliście w ubie-
głym roku.
Elżbieta Rosa:W trakcie ubiegłorocznych 
wakacji, wraz z Gimnazjum i Liceum Ka-
tolickim w Brzesku, zorganizowaliśmy pół-
kolonie dla dzieci z rodzin najuboższych i 
patologicznych. Wzięło w nich udział 20 

uczestników. Podczas dwóch tygodni zajęć, 
podopieczni byli na kilku wycieczkach, np. 
zwiedzali zamki w Dębnie i Tropsztynie, 
odbyli zajęcia z historii miasta i regionu, 
uczestniczyli w zajęciach jeździeckich w 
Konik Klubie. Największą radość sprawił 
im kurs „de cupage”, czyli warsztaty wy-
konywania ozdobnych naczyń, polegające 
na oklejaniu szklanych naczyń kawałkami 
papieru, tkanin i podobnymi im kompo-
nentami. Dzieci wzięły również udział w 
pogadance na temat przeciwdziałania na-
łogom. Muszę pokreślić fakt, że większość 
pomagających nam zrealizować ten projekt 
osób działała charytatywnie lub za bardzo 
skromne wynagrodzenie. Przykładowo Ko-
nik Klub nieodpłatnie zorganizował zajęcia, 
państwo Dziedzicowie ofiarowali dzieciom 
wydawnictwo o Brzesku. Pomogło nam 
również wiele innych ludzi dobrej woli, 
których nie sposób tu wymienić. Dziękuję 
za życzliwość i serce, jakie okazali naszym 
podopiecznym. Półkolonie pozwoliły po-
przez zabawę poznać te dzieci i ich proble-
my, a zwłaszcza kłopoty, z którymi borykają 
się w domach rodzinnych. Niestety nieobca 
jest im przemoc, alkoholizm członka ro-
dziny, głód   i tym podobne trudne sprawy. 
Konsekwencją tych tragicznych przeżyć  
bywają często nieodwracalne zaburzenia  
psychiki młodego człowieka.

02
Mgr Elżbieta Rosa

Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeu-
ta McKenzie (metoda diagnozowania 
i leczenia bólów kręgosłupa, stawów 
oraz kończyn, pozwalająca zlikwidować 
dolegliwości i przyczyny bez używania 
środków farmakologicznych,  a w końcowej 
fazie umożliwiająca samemu pacjentowi 
wykonywanie ćwiczeń profilaktycznych), 
specjalista medycyny manualnej (ba-
danie i leczenie schorzeń kręgosłupa i 
stawów przy pomocy rąk terapeuty i leka-
rza, znane już w starożytności), instruk-
tor odnowy biologicznej, dyplomowany 
terapeuta PNF (odtwarzanie utraconych 
funkcji mięśnia, może być stosowana u 
pacjentów z zaburzeniami neurologiczny-
mi, opiera się na badaniach dowodzących, 
że uszkodzenia w mózgu są odwracalne), 
NDT-Bobath (metoda wspomagająca 
rozwój dzieci objętych np. Mózgowym  
Porażeniem Dziecięcym, zestaw ćwiczeń 
dobiera się indywidualnie do każdego 
przypadku) L.Schroth (leczenie skolioz) 

kinezjolog Brain Gym (stymulacja pracy 
mózgu poprzez ruch).

Mieszkanka Brzeska, tu pracuje za-
wodowo i w wolontariacie na rzecz loka-
lnej społeczności.
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n K.P.P.: Jak wnioskuję z zaangażowa-
nia, z jakim Pani opowiada o realizacji 
tego przedsięwzięcia, Stowarzyszenie za 
pewne będzie kontynuowało organizację 
półkolonii również w tym roku. Jakie 
jeszcze działania zamierzacie przedsię-
wziąć w najbliższej przyszłości?
Elżbieta Rosa: Oczywiście, podczas wa-
kacji 2008 w podobnych zajęciach wezmą 
udział dwie grupy dzieci z rodzin najuboż-
szych i patologicznych. Zadanie będzie-
my realizować również we współpracy z 
Gimnazjum i Liceum Katolickim. Wraz ze 
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego pla-
nujemy prowadzić zajęcia z Gimnastyki 
Mózgu, czyli wpływania na jego  wydajność 
i sprawność poprzez zajęcia ruchowe. Z po-
wodzeniem aplikowaliśmy o przyznanie 
środków finansowych z Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych,  na realizację projektu 
,,BEZ UŻYWEK-BEZ WAD”, który obej-
mie swym działaniem dzieci z wadami po-
stawy .Podczas trwania zajęć będziemy pro-
pagować zdrowy tryb życia bez nałogów, w 
programie mamy m. in. zajęcia z kinezjolo-
gii. Współpracujemy z Bankiem Żywności 
obejmując pomocą najuboższych.
W szczególny sposób działamy na rzecz 

osób po pięćdziesiątym roku życia. Konty-
nuujemy zajęcia profilaktyki prozdrowotnej 
i  program zapobiegania nadwadze. Or-
ganizujemy także zawody wędkarskie dla 
niepełnosprawnych oraz wyjazdy agrotury-
styczne.

n K.P.P.: Osiągnięć sporo, mając na uwa-
dze, że działacie dopiero półtora roku, a 
jakie są  marzenia i plany Stowarzyszenia 
na dalsze lata?
Elżbieta Rosa: Największym moim ma-
rzeniem jest powstanie rodzaju Centrum 
dla dzieci i młodzieży zagrożonej nałogami, 
molestowaniem seksualnym czy doświad-
czających przemocy fizycznej i psychicz-
nej oraz stykającymi się z innymi trudnymi 
problemami. Zdaję sobie sprawę, że będzie 
to wymagało wielkiego zaangażowania 
nie tylko członków Stowarzyszenia, ale 
również kościoła, władz miasta i powiatu, 
MOPS , MOK i wielu innych organizacji, 
a przede wszystkim ludzi dobrej woli, spo-
łeczników, jak również  sporych środków 
finansowych. Wierzę jednak, że to się uda, 
bo istnieje ogromna potrzeba stworzenia ta-
kiego miejsca, aby te dzieci czekała lepsza 
przyszłość, by miały komu opowiedzieć o 
swoich rozterkach i problemach, oraz by 

wiedziały, że jest takie miejsce, gdzie mogą 
przyjść, kiedy czują zagrożenie.

n K.P.P.: Jestem pewna, że Pani ma-
rzenie się spełni. Rozmawiając z Panią, 
podziwiam dyplomy wiszące na ścianach 
i wnioskuję, że nieustannie podnosi Pani 
swe kwalifikacje zawodowe. Jest to do-
wodem na to, iż praca zawodowa przynosi 
Pani wiele satysfakcji. Mam pewność, że 
wybrała Pani profesję, o której  może teraz 
powiedzieć: kocham, to co robię. Słyszę 
w głosie ogromną pasję i dostrzegam wy-
raźnie, w jak wielkim stopniu fascynacja 
wykonywanym zawodem przyczyniła się 
do Pani działań na rzecz społeczeństwa. 
Wielką  radość przynosi Pani praca na rzecz 
innych. Serdecznie dziękuję za interesującą 
rozmowę i życzę, by zaraziła Pani swą pasją 
wielu ludzi dobrej woli oraz zrealizowała 
wszelkie zamierzenia we wszystkich dzie-
dzinach Pani życia. 
Czyni Pani tak jak powiedział Jan Paweł II: 
…,,W rzeczywistości wszystkich wierzą-
cych i niewierzących obowiązuje zasada, 
by czynić innym to, czego oczekuje się od 
nich . …”.

Katarzyna PACEWICZ-PYREK

Chcesz sprzedać telefon komórkowy 
bądź laptopa na jednym z popularnych 
serwisów aukcyjnych, uważaj na oszu-
stów! Po wystawieniu aukcji dostajesz 
emaila z propozycją kupna telefonu za 
kwotę kilkukrotnie przewyższającą jego 
wartość- najczęściej w euro lub dolarach, 
cała wiadomość jest w obcym języku. 

Wiadomość ta, oprócz obcego języka, w 
niczym się nie różni od wiadomości, którą 
otrzymujesz zazwyczaj od innych użytkow-
ników serwisu aukcyjnego, gdyż kupujący 
również jest zarejestrowany na tym serwisie, 
lecz w wersji obcej, zazwyczaj z zerowym 
stanem konta, oraz z tzw. „kopertą”, czyli 
niepełną aktywacją konta. Oznacza to, że 
serwis aukcyjny nie jest tak naprawdę pe-
wien, czy podane dane przez użytkownika 
są wiarygodne. Do potwierdzenia służą te 
właśnie „koperty”. Użytkownik, który nie 
ma koperty, jest bardziej wiarygodny, gdyż 
musiał podać kod, który otrzymał w liście, 
co daje nam większą pewność, że mamy do-
czynienia z uczciwym kupującym. Kupujący 
oferuje Ci pieniądze, jeśli Ty wyślesz towar 
na adres przez niego podany do Nigerii, gdyż 
on pracuje w Wielkiej Brytanii, a syn jest w 
Nigerii i chce mu zrobić niespodziankę na 
urodziny. Prosi, abyś sprawdził, ile kosztuje 
przesyłka do Nigerii, a on wpłaci całą kwotę 
do banku. 

Wszystko jest dobrze zaplanowane. Jeśli 
zgodzisz się wysłać i podałeś cenę, poprosi 

Cię, abyś podał mu swoje dane, a on wpłaci 
pieniądze. Nie wpłaca pieniędzy bezpośred-
nio do Ciebie, lecz do banku, który to wpłaci 
Tobie na konto pieniądze, jeśli odeślesz do 
Banku email z numerem przesyłki. Oczy-
wiście email, który przychodzi z Banku po-
czątkowo wygląda prawdziwie, ma wszystkie 
znaczki banku, całą oprawę graficzną, oraz 
podpis pracownika. Kolejne emaile zdradza-
ją fałszywość tego banku, gdyż w niczym nie 
różnią się od zwykłego, prywatnego emaila, 
który zawiera tylko treść. Bank, potwierdza, 
że otrzymał pieniądze od potencjalnego ku-
pującego i czeka tylko na numer przesyłki od 
Ciebie. Przeważnie jest to Bank of Essex. Tak 
naprawdę taki bank nie istnieje, jego strona 
internetowa jest zwykłą stroną, którą może 
każdy zrobić. Bank będzie przesyłał do Ciebie 
wiadomości prawie codziennie, że czeka na 
numer przesyłki, aby móc wpłacić pieniądze. 

Tak naprawdę, jeśli wyślesz przesyłkę i 
podasz numer, to stracisz wszelki kontakt z 
tą osobą i tym bankiem. Najlepiej, jeśli do-
staniesz taką wiadomość, od razu grzecznie 
podziękować. Przeważnie są to grupy zor-
ganizowane, które działają na terenie całego 
świata. Część jest odpowiedzialna za dostar-
czanie drogich gadżetów do kolejnej grupy, 
która rozprowadza towar po krajach trzecie-
go świata. Oczywiście, jeśli już niefortunnie 
wpadniemy w sidła takiej grupy, możemy 
zgłosić na policję podejrzenie popełnienia 
przestępstwa w myśl art. 286 par. 1 kodeksu 
karnego, który przewiduje, „ Kto, w celu osią-

gnięcia korzyści majątkowej, doprowadza 
inną osobę do niekorzystnego rozporządze-
nia własnym lub cudzym mieniem za pomo-
cą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania 
błędu lub niezdolności do należytego pojmo-
wania przedsiębranego działania, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8”. Oczywiście doniesienie zostanie 
przyjęte, lecz szanse odzyskania utraconego 
mienia są nikłe. 

Oszuści bardzo dobrze zabezpieczają się 
przed wykryciem poprzez zmianę adresu 
internetowego oraz podawanie fałszywych 
danych. Również strona internetowa banku 
musi być dobrze przygotowana, aby poten-
cjalny sprzedający myślał, że ma do czy-
nienia z prawdziwym i pewnym zachodnim 
bankiem. Oczywiście nie zawsze muszą to 
być wiadomości z zachodu. Zdarzają się 
również próby oszustwa, w których kupujący 
używał rosyjskiej wersji serwisu aukcyjnego. 
Wszystkie próby wyłudzenia działają podob-
nie, mogą się tylko różnić językiem, lecz 
zawsze będą prosić o wysyłkę za granicę i 
obiecują wpłatę do banku, a nie bezpośrednio 
na konto sprzedającego. Najlepiej, nie tylko 
jeśli chodzi o przesyłkę międzynarodową, 
lecz również krajową, wysyłać towar dopiero 
po wpłaceniu pełnej kwoty na konto, nigdy 
nie wysyłać przed wpłatą lub, jeśli chcemy 
i wyrażamy na to zgodę, możemy wysłać 
paczkę „za pobraniem”, która również jest 
bezpieczna, lecz możemy się narazić na 
koszt, jeśli kupujący nie odbierze przesyłki 
i będziemy musieli pokryć jej koszty. Jednak 
koszty przesyłki „za pobraniem” w wielu 
przypadkach będę wielokrotnie niższe, niż 
cena straconego towaru.

Adam WRONA

Nigeryjski Szwingiel
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Kiedy ziemię despotyzm i duma szalo-
na/ zaleją, jak Moskale redutę Ordona/ 
każąc plemię zwycięzców zbrodniami za-
trute/ Bóg wysadzi tę ziemię jak on swą 
redutę... pisał kiedyś w Reducie Ordona, 
Adam Mickiewicz. Być może nie jesteśmy 
pierwszą i najwyżej rozwiniętą cywiliza-
cją na naszej błękitnej planecie, Ziemi. 
Być może wyrastamy na gruzach którejś 
tam poprzedniej i być może tak jak ona 
skończymy. Pamiętamy przecież mitycz-
ne opowieści o Atlantydzie, kosmiczne 
wojny z hinduskiej Ramajany czy los bi-
blijnej wieży Babel.

Uzależnienia towarzyszą człowiekowi od 
zarania dziejów. Czy można je przewidy-
wać, czy można im zapobiegać? Uważam, 
że zagłada nadchodzi wtedy, kiedy rozwój 
cywilizacji technicznej wyprzedza rozwój 
duchowy człowieka. Niedojrzała emocjo-
nalnie ludzkość nie dorasta do osiągniętej 
wiedzy, zapędzona w ślepą uliczkę ewolucji 
doprowadza do samozagłady!

Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy... 
pisał kiedyś w Odzie do młodości, Adam 
Mickiewicz. Uczucia same w sobie nie są 
ani dobre ani złe, to ogromny, termojądro-
wy potencjał! Od nas zależy, w jaki sposób 
go wykorzystamy, czy potrafimy kontrolo-
wać zachodzące w nas reakcje.

Emocje i uczucia są jak wiatr. Brak wia-
tru sprowadza martwą ciszę, nagła zmiana 
kierunku wprawia żagle w łopot, a jego 
nadmiar rzuca statek na skały. Ale wytraw-
ni żeglarze w razie potrzeby skracają żagle, 
rzucają kotwicę, a kiedy zachodzi taka ko-
nieczność, potrafią nawet podczas sztormu 
płynąć halsami pod wiatr.

Umiejętność czerpania mądrości i energii, 
zwłaszcza z negatywnych emocji, to wielka 
i trudna sztuka, ale nie ma innej drogi do 
Domu. Droga do Domu wiedzie poprzez 
ciągłe wyzbywanie się uzależnień-jest to 
proces trwający całe życie! Zwabieni na ma-
nowce przez złego węża, ciągle jesteśmy w 
drodze powrotnej do Domu. Jak sztafeta pa-
łeczkę kolejne pokolenia ludzkości przeka-
zują sobie ogryzek zakazanego jabłka, żeby 
go kiedyś wrzucić w raju do śmietnika.

Czy alkoholizm i inne uzależnienia są 
dziedziczne? Nie, nie są dziedziczne, dzie-
dziczna jest natomiast podatność! Swego 
czasu w Stanach Zjednoczonych przepro-
wadzono długofalowe, a więc miarodajne 
badania na wybranej losowo grupie tysiąca 
uzależnionych od alkoholu rodzin i stwier-
dzono, że NIE KAŻDE tylko co czwarte 
dziecko z tych rodzin zapada w później-
szym wieku na tę chorobę, ale i ono NIE 

MUSI! Biorąc ogół całej ludzkiej populacji 
na chorobę alkoholową zapada co dziesią-
te. Dzieci z rodzin patologicznych stanowią 
więc grupę zwiększonego ryzyka.

Czterokrotnie większa zapadalność jest 
związana z niewłaściwymi wzorcami pato-
logicznego środowiska, w jakim się wycho-
wują, jak również z dziedziczeniem jak już 
wspomniałem, podatności na uzależnienia, 
która niekoniecznie musi być zła (ludzie nie 
znoszący monotonii). Ja tę podatność na-
zywam uczuleniem. Tak jak istnieją ludzie 
uczuleni na jad pszczeli czy pyłki kwiatowe 
i muszą unikać pszczół czy pylenia traw, tak 
samo istnieją ludzie uczuleni na alkohol. 
Uczulone bywają całe narody, na przykład 
skandynawskie (biała gorączka), czy arab-
skie (amok). Ludzie uczuleni na alkohol 
powinni go unikać, pić sporadycznie, a naj-
lepiej w ogóle.

Każdy pijący nadmiernie człowiek uza-
leżni się prędzej CZY później, ale człowiek 
podatny, uczulony uzależni się prędzej JAK
później i trudniej mu będzie potem tę choro-
bę zatrzymać, doprowadzić do jej regresji, a 
następnie do swojego wyzdrowienia. Dlate-
go tak ważna jest wśród dzieci, zwłaszcza 
z rodzin dysfunkcyjnych PROFILAKTY-
KA-zapobieganie chorobie, między inny-
mi poprzez uświadamianie zagrożeń i pro-
pagowanie pozytywnych wzorców życia. 
Tragedią młodego człowieka w początkach 
nałogu jest to, że wie o nim tak mało, trage-
dią umierającego alkoholika jest to, że wie 
o nim tak dużo i tak późno.

Co w Polsce robi się w tym zakresie, 
jak jest w praktyce realizowana Sejmowa 
Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości? Czy 
ludzie uczuleni, podatni na uzależnienia 
to ludzie gorsi? A może lepsi? Jak alkohol 
działa na organizm człowieka, co niszczy i 
w jakim stopniu? Jakie czynniki wywołują 
chorobę alkoholową? Jak ją można diagno-
zować, jak leczyć? Jakie rokowania? Pytań 
jest wiele, bo alkoholizm, podobnie jak i 
wszystkie inne uzależnienia, to temat rzeka, 
dla wielu nieszczęśników, niestety, rzeka 
bez powrotu! Ale o tym wszystkim i nie tyl-
ko o tym postaram się napisać w następnych 
felietonach.

Andrzej JAROSZ
www.fides.info.pl

Prawdy i mity o alkoholizmie
Czy alkoholizm jest dziedziczny?

Autor artykułu jest dyplomowanym In-
struktorem Terapii Uzależnień i Współ-
uzależnień. Ukończył Studium Apostol-
stwa Trzeźwości przy Kurii Diecezjalnej 
w Tarnowie oraz Studium Pomocy Psy-
chologicznej, a następnie Studium Te-
rapii Uzależnień i Współuzależnień w 
Instytucie Psychologii Zdrowia w War-
szawie. 

Z problematyką uzależnień związany 
od wielu lat. Powieściopisarz i poeta, 
członek Związku Literatów Polskich, 
autor powieściowej trylogii o życiu al-
koholika: „Szklana góra” „Przedsionek 
piekła” „Zdobywca szczytów”.
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Zachęcony przez przypadkowo napo-
tkanego nowego redaktora BIM-u, czło-
wieka lewicy, niedawno wybranego na 
tę funkcję przez „radykalną” większość 
prawicy w Radzie Miejskiej (ot uro-
ki lokalnej demokracji), powołanego w 
celu podniesienia jakości i poziomu oraz 
zwiększenia obiektywizmu tego czasopi-
sma, istotnie postanowiłem podzielić się 
swoimi spostrzeżeniami. Zdecydowałem 
się na to, mimo że to ja wcześniej przez
lata bezskutecznie prosiłem tę prawicową 
większość o aktywność na łamach tej ga-
zety. Niestety, moje apele wpadały w ja-
kąś  intelektualną pustkę.

Początkowo zamierzałem napisać o
mojej pracy poselskiej w sejmie i komis-
jach sejmowych. Jednak obserwując roz-
wój wydarzeń w Brzesku zauważam, że 
ku radości niektórych „społeczników” zac-
zynam poświęcać czas nie po to, aby być 
dobrym i aktywnym posłem, lecz na to, 
żeby ich przepraszać.

Zatem przepraszam za to, że „twierdzę 
Musiała” (tak o niej mówili przeciwnicy), 
którą przez dziewięć lat z trudem budowałem 
przyudzialebrzeskiejspołeczności,niełatwo 
jest zburzyć. Że sprawiłem im ból, bo mi-
asto w tym czasie rozwijało się w tempie, 
które trudno będzie utrzymać. Przepraszam, 
że przetargi odbywały się prawidłowo i że 
firmy wygrywające je nie kupowały samo-
chodów do Urzędu Miejskiego. Że przez
te lata zapomniałem o sobie i mój rodz-
inny majątek znacznie stopniał, co mogą 
sprawdzić powołane do tego służby. Proszę 
jedynie, by nie robili tego byli wydawcy 
„Organu”, któremu dorównywał kiedyś 
tylko tygodnik „NIE”, a dzisiaj nawróceni 
są piewcami polityków i pism Prawa i
Sprawiedliwości. Mogę ich tylko zapewnić, 
że prowadzona przez nich kampania prym-
itywnych oszczerstw i pomówień nie zniszc-
zy udokumentowanej godzina po godzinie
mojej pracy i jej owoców, a ich frustracja z
powodu braku własnych osiągnięć nie stanie 
się przeciwwagą dla moich niedoskonałości. 
Następnym razem nie pomogą im wypisane 
na ulotkach w kampanii wyborczej 12 mln
euro, które rzekomo pozyskali dla regionu. 
Iweźciesobiedoserca,drodzy„społecznicy” 
i konkurenci polityczni, dobrą radę: zaczni-
jcie wreszcie budować, choć to trudniejsze 
i bardziej niebezpieczne niż burzenie, gdyż 
możecie przecież powpadać w dołki, które 
sami kopiecie. Proszę, nie niszczcie
niezaprzeczalnych osiągnięć Brzeska 
i prestiżu miasta, na który pracowano
ofiarnie wiele lat!

Korzystając z okazji użyczenia mi miejsca

w gazecie, po tym, co w lokalnych dzienni-
kach ukazało się na mój temat, ale także i
magistratu, w którym przepracowałem jako 
burmistrz ponad dziewięć lat, winny jestem 
wyjaśnienie. Wszystko, co napisano w ga-
zetach na temat dwóch samochodów  rze-
komo zakupionych dla Urzędu Miejskiego 
przez firmę, która wygrywała przetargi, jest 
nieprawdą. Dziennikarze zainspirowani in-
formacjami brzeskiego posła PiS nie zadali
sobie trudu, by zweryfikować te „korupcyj-
ne” rewelacje. Nie zajrzeli do dokumentów, 
które znajdują się w Urzędzie Miejskim, nie
zapytali też w tej sprawie firmy, która rze-
komo miała „korumpować”. 

Oświadczam więc, że nieprawdą jest, co
sugerowano w gazetach, iż w 2003 roku 
firma, która wygrała przetarg na menedżera 
kontraktu zakupiła, podarowała czy przeka-
zała dla UM jakiekolwiek samochody. Oba
pojazdy zostały zakupione w drodze prze-
targu publicznego ze środków własnych 
Gminy i za pełną akceptacją Rady Miej-
skiej. Świadczą o tym stosowne dokumen-
ty: Uchwała Budżetowa Gminy Brzesko na
2003 rok, zał. nr 7 do Uchwały nr V/33/2003
z 27.02. 2003 r.; Uchwała nr XIV/80/2003
Rady Miejskiej w Brzesku z 5.12.2003 r. 
w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na

aksezrBazrtsimruBeinezdązraZ;.r3002

nr 307/2003 z 8.12.2003 r. w sprawie zmian
w Uchwale Budżetowej na 2003 r.; doku-
mentacja dotycząca przetargu na zakup sa-
mochodów „skoda superb” i „fiat seicento” 
oraz faktury zakupu tych samochodów. W
Urzędzie znajdują się ponadto protokoły 
przeprowadzanych wielokrotnie kontroli 
realizowanej inwestycji, m.in. przez Urząd 
Kontroli Skarbowej oraz władze wojewódz-
twa małopolskiego i inne instytucje nadzo-
rujące realizację kontraktu, które nie wykazały
żadnych uchybień i nieprawidłowości. W żadnym
też wypadku przy organiowaniu przetargów
nie doszło do złamania prawa i korupcji!

W świetle przywołanych dokumentów 
wszelkie insynuacje, podejrzenia i oskar-
żenia przybierają charakter karygodnych 
pomówień, służących ich inspiratorowi do
dyskredytowania politycznego oponenta. 
Nie bez znaczenia jest też fakt, że w gaze-
tach pominięto istotny dla opisywanej spra-
wy „drobiazg”. Otóż, w jednym ze wspo-
mnianych przetargów brała udział firma, 
której prezesem był wówczas obecny poseł 
Edward Czesak, autor interpelacji poselskiej 
i bezpodstawnych oskarżeń. Cóż, okazuje 
się, że nie przeszkadza to żyć w poczuciu, 
że jest się człowiekiem prawym i sprawie-
dliwym.                                     Jan Musiał

Poseł na Sejm RP

Kampania Pomówień
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Kiedy ziemię despotyzm i duma szalo-
na/ zaleją, jak Moskale redutę Ordona/ 
każąc plemię zwycięzców zbrodniami za-
trute/ Bóg wysadzi tę ziemię jak on swą 
redutę... pisał kiedyś w Reducie Ordona, 
Adam Mickiewicz. Być może nie jesteśmy 
pierwszą i najwyżej rozwiniętą cywiliza-
cją na naszej błękitnej planecie, Ziemi. 
Być może wyrastamy na gruzach którejś 
tam poprzedniej i być może tak jak ona 
skończymy. Pamiętamy przecież mitycz-
ne opowieści o Atlantydzie, kosmiczne 
wojny z hinduskiej Ramajany czy los bi-
blijnej wieży Babel.

Uzależnienia towarzyszą człowiekowi od 
zarania dziejów. Czy można je przewidy-
wać, czy można im zapobiegać? Uważam, 
że zagłada nadchodzi wtedy, kiedy rozwój 
cywilizacji technicznej wyprzedza rozwój 
duchowy człowieka. Niedojrzała emocjo-
nalnie ludzkość nie dorasta do osiągniętej 
wiedzy, zapędzona w ślepą uliczkę ewolucji 
doprowadza do samozagłady!

Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy... 
pisał kiedyś w Odzie do młodości, Adam 
Mickiewicz. Uczucia same w sobie nie są 
ani dobre ani złe, to ogromny, termojądro-
wy potencjał! Od nas zależy, w jaki sposób 
go wykorzystamy, czy potrafimy kontrolo-
wać zachodzące w nas reakcje.

Emocje i uczucia są jak wiatr. Brak wia-
tru sprowadza martwą ciszę, nagła zmiana 
kierunku wprawia żagle w łopot, a jego 
nadmiar rzuca statek na skały. Ale wytraw-
ni żeglarze w razie potrzeby skracają żagle, 
rzucają kotwicę, a kiedy zachodzi taka ko-
nieczność, potrafią nawet podczas sztormu 
płynąć halsami pod wiatr.

Umiejętność czerpania mądrości i energii, 
zwłaszcza z negatywnych emocji, to wielka 
i trudna sztuka, ale nie ma innej drogi do 
Domu. Droga do Domu wiedzie poprzez 
ciągłe wyzbywanie się uzależnień-jest to 
proces trwający całe życie! Zwabieni na ma-
nowce przez złego węża, ciągle jesteśmy w 
drodze powrotnej do Domu. Jak sztafeta pa-
łeczkę kolejne pokolenia ludzkości przeka-
zują sobie ogryzek zakazanego jabłka, żeby 
go kiedyś wrzucić w raju do śmietnika.

Czy alkoholizm i inne uzależnienia są 
dziedziczne? Nie, nie są dziedziczne, dzie-
dziczna jest natomiast podatność! Swego 
czasu w Stanach Zjednoczonych przepro-
wadzono długofalowe, a więc miarodajne 
badania na wybranej losowo grupie tysiąca 
uzależnionych od alkoholu rodzin i stwier-
dzono, że NIE KAŻDE tylko co czwarte 
dziecko z tych rodzin zapada w później-
szym wieku na tę chorobę, ale i ono NIE 

MUSI! Biorąc ogół całej ludzkiej populacji 
na chorobę alkoholową zapada co dziesią-
te. Dzieci z rodzin patologicznych stanowią 
więc grupę zwiększonego ryzyka.

Czterokrotnie większa zapadalność jest 
związana z niewłaściwymi wzorcami pato-
logicznego środowiska, w jakim się wycho-
wują, jak również z dziedziczeniem jak już 
wspomniałem, podatności na uzależnienia, 
która niekoniecznie musi być zła (ludzie nie 
znoszący monotonii). Ja tę podatność na-
zywam uczuleniem. Tak jak istnieją ludzie 
uczuleni na jad pszczeli czy pyłki kwiatowe 
i muszą unikać pszczół czy pylenia traw, tak 
samo istnieją ludzie uczuleni na alkohol. 
Uczulone bywają całe narody, na przykład 
skandynawskie (biała gorączka), czy arab-
skie (amok). Ludzie uczuleni na alkohol 
powinni go unikać, pić sporadycznie, a naj-
lepiej w ogóle.

Każdy pijący nadmiernie człowiek uza-
leżni się prędzej CZY później, ale człowiek 
podatny, uczulony uzależni się prędzej JAK
później i trudniej mu będzie potem tę choro-
bę zatrzymać, doprowadzić do jej regresji, a 
następnie do swojego wyzdrowienia. Dlate-
go tak ważna jest wśród dzieci, zwłaszcza 
z rodzin dysfunkcyjnych PROFILAKTY-
KA-zapobieganie chorobie, między inny-
mi poprzez uświadamianie zagrożeń i pro-
pagowanie pozytywnych wzorców życia. 
Tragedią młodego człowieka w początkach 
nałogu jest to, że wie o nim tak mało, trage-
dią umierającego alkoholika jest to, że wie 
o nim tak dużo i tak późno.

Co w Polsce robi się w tym zakresie, 
jak jest w praktyce realizowana Sejmowa 
Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości? Czy 
ludzie uczuleni, podatni na uzależnienia 
to ludzie gorsi? A może lepsi? Jak alkohol 
działa na organizm człowieka, co niszczy i 
w jakim stopniu? Jakie czynniki wywołują 
chorobę alkoholową? Jak ją można diagno-
zować, jak leczyć? Jakie rokowania? Pytań 
jest wiele, bo alkoholizm, podobnie jak i 
wszystkie inne uzależnienia, to temat rzeka, 
dla wielu nieszczęśników, niestety, rzeka 
bez powrotu! Ale o tym wszystkim i nie tyl-
ko o tym postaram się napisać w następnych 
felietonach.

Andrzej JAROSZ
www.fides.info.pl

Prawdy i mity o alkoholizmie
Czy alkoholizm jest dziedziczny?

Autor artykułu jest dyplomowanym In-
struktorem Terapii Uzależnień i Współ-
uzależnień. Ukończył Studium Apostol-
stwa Trzeźwości przy Kurii Diecezjalnej 
w Tarnowie oraz Studium Pomocy Psy-
chologicznej, a następnie Studium Te-
rapii Uzależnień i Współuzależnień w 
Instytucie Psychologii Zdrowia w War-
szawie. 

Z problematyką uzależnień związany 
od wielu lat. Powieściopisarz i poeta, 
członek Związku Literatów Polskich, 
autor powieściowej trylogii o życiu al-
koholika: „Szklana góra” „Przedsionek 
piekła” „Zdobywca szczytów”.
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Zachęcony przez przypadkowo napo-
tkanego nowego redaktora BIM-u, czło-
wieka lewicy, niedawno wybranego na 
tę funkcję przez „radykalną” większość 
prawicy w Radzie Miejskiej (ot uro-
ki lokalnej demokracji), powołanego w 
celu podniesienia jakości i poziomu oraz 
zwiększenia obiektywizmu tego czasopi-
sma, istotnie postanowiłem podzielić się 
swoimi spostrzeżeniami. Zdecydowałem 
się na to, mimo że to ja wcześniej przez
lata bezskutecznie prosiłem tę prawicową 
większość o aktywność na łamach tej ga-
zety. Niestety, moje apele wpadały w ja-
kąś  intelektualną pustkę.

Początkowo zamierzałem napisać o
mojej pracy poselskiej w sejmie i komis-
jach sejmowych. Jednak obserwując roz-
wój wydarzeń w Brzesku zauważam, że 
ku radości niektórych „społeczników” zac-
zynam poświęcać czas nie po to, aby być 
dobrym i aktywnym posłem, lecz na to, 
żeby ich przepraszać.

Zatem przepraszam za to, że „twierdzę 
Musiała” (tak o niej mówili przeciwnicy), 
którą przez dziewięć lat z trudem budowałem 
przyudzialebrzeskiejspołeczności,niełatwo 
jest zburzyć. Że sprawiłem im ból, bo mi-
asto w tym czasie rozwijało się w tempie, 
które trudno będzie utrzymać. Przepraszam, 
że przetargi odbywały się prawidłowo i że 
firmy wygrywające je nie kupowały samo-
chodów do Urzędu Miejskiego. Że przez
te lata zapomniałem o sobie i mój rodz-
inny majątek znacznie stopniał, co mogą 
sprawdzić powołane do tego służby. Proszę 
jedynie, by nie robili tego byli wydawcy 
„Organu”, któremu dorównywał kiedyś 
tylko tygodnik „NIE”, a dzisiaj nawróceni 
są piewcami polityków i pism Prawa i
Sprawiedliwości. Mogę ich tylko zapewnić, 
że prowadzona przez nich kampania prym-
itywnych oszczerstw i pomówień nie zniszc-
zy udokumentowanej godzina po godzinie
mojej pracy i jej owoców, a ich frustracja z
powodu braku własnych osiągnięć nie stanie 
się przeciwwagą dla moich niedoskonałości. 
Następnym razem nie pomogą im wypisane 
na ulotkach w kampanii wyborczej 12 mln
euro, które rzekomo pozyskali dla regionu. 
Iweźciesobiedoserca,drodzy„społecznicy” 
i konkurenci polityczni, dobrą radę: zaczni-
jcie wreszcie budować, choć to trudniejsze 
i bardziej niebezpieczne niż burzenie, gdyż 
możecie przecież powpadać w dołki, które 
sami kopiecie. Proszę, nie niszczcie
niezaprzeczalnych osiągnięć Brzeska 
i prestiżu miasta, na który pracowano
ofiarnie wiele lat!

Korzystając z okazji użyczenia mi miejsca

w gazecie, po tym, co w lokalnych dzienni-
kach ukazało się na mój temat, ale także i
magistratu, w którym przepracowałem jako 
burmistrz ponad dziewięć lat, winny jestem 
wyjaśnienie. Wszystko, co napisano w ga-
zetach na temat dwóch samochodów  rze-
komo zakupionych dla Urzędu Miejskiego 
przez firmę, która wygrywała przetargi, jest 
nieprawdą. Dziennikarze zainspirowani in-
formacjami brzeskiego posła PiS nie zadali
sobie trudu, by zweryfikować te „korupcyj-
ne” rewelacje. Nie zajrzeli do dokumentów, 
które znajdują się w Urzędzie Miejskim, nie
zapytali też w tej sprawie firmy, która rze-
komo miała „korumpować”. 

Oświadczam więc, że nieprawdą jest, co
sugerowano w gazetach, iż w 2003 roku 
firma, która wygrała przetarg na menedżera 
kontraktu zakupiła, podarowała czy przeka-
zała dla UM jakiekolwiek samochody. Oba
pojazdy zostały zakupione w drodze prze-
targu publicznego ze środków własnych 
Gminy i za pełną akceptacją Rady Miej-
skiej. Świadczą o tym stosowne dokumen-
ty: Uchwała Budżetowa Gminy Brzesko na
2003 rok, zał. nr 7 do Uchwały nr V/33/2003
z 27.02. 2003 r.; Uchwała nr XIV/80/2003
Rady Miejskiej w Brzesku z 5.12.2003 r. 
w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na

aksezrBazrtsimruBeinezdązraZ;.r3002

nr 307/2003 z 8.12.2003 r. w sprawie zmian
w Uchwale Budżetowej na 2003 r.; doku-
mentacja dotycząca przetargu na zakup sa-
mochodów „skoda superb” i „fiat seicento” 
oraz faktury zakupu tych samochodów. W
Urzędzie znajdują się ponadto protokoły 
przeprowadzanych wielokrotnie kontroli 
realizowanej inwestycji, m.in. przez Urząd 
Kontroli Skarbowej oraz władze wojewódz-
twa małopolskiego i inne instytucje nadzo-
rujące realizację kontraktu, które nie wykazały
żadnych uchybień i nieprawidłowości. W żadnym
też wypadku przy organiowaniu przetargów
nie doszło do złamania prawa i korupcji!

W świetle przywołanych dokumentów 
wszelkie insynuacje, podejrzenia i oskar-
żenia przybierają charakter karygodnych 
pomówień, służących ich inspiratorowi do
dyskredytowania politycznego oponenta. 
Nie bez znaczenia jest też fakt, że w gaze-
tach pominięto istotny dla opisywanej spra-
wy „drobiazg”. Otóż, w jednym ze wspo-
mnianych przetargów brała udział firma, 
której prezesem był wówczas obecny poseł 
Edward Czesak, autor interpelacji poselskiej 
i bezpodstawnych oskarżeń. Cóż, okazuje 
się, że nie przeszkadza to żyć w poczuciu, 
że jest się człowiekiem prawym i sprawie-
dliwym.                                     Jan Musiał

Poseł na Sejm RP

Kampania Pomówień
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Czy znowu wzrośnie podatek rolny? To 
dylemat przed którym staną samorzą-
dy gminne za kilka miesięcy. A wszyst-
ko dlatego, że podstawą naliczania po-
datku rolnego, od lat jest cena kwintala 
żyta. W ciągu ostatniego roku zboże 
podrożało średnio o jakieś 60 – 70 pro-
cent. I – co najgorsze – będą drożały 
nadal. Samorządowcy regionu brze-
skiego sprawę widzą inaczej: trzeba 
unormować podatek, uzależnić stawkę 
od klasy ziemi i ukształtowania terenu 
– mówią wprost.

Wyliczenia Głównego Urzędu Staty-
stycznego, o cenie kwintala żyta, mogą 
stanowić podstawę dla samorządów 
gminnych podniesienia podatku rolnego 
nawet o kilkadziesiąt procent. Tyle teorii, 
bo w praktyce jest tak, że ostateczna wy-
sokość stawki podatku pozostaje w gestii 
samorządu, który może przyjąć podstawę 
niższą od stawki ogłoszonej przez GUS. 
Jak mówią samorządowcy powiatu brze-
skiego sprawa jest trudna. Niskie podatki, 
zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja i dochody 
rolników są niewielkie, wydają się być 

uzasadnione. Szkopuł w tym, ze gmina 
traci podwójnie. Raz na niższych podat-
kach, drugi raz na subwencji. Ustawo-
dawca tak bowiem skonstruował dochody 
gmin, że jeśli radni obniża podatek rolny o 
tyle samo mniejszą otrzymują subwencję. 
Samorządowcy w Gminie Dębno od kilku 
lat korzystają z możliwości, by zmniej-
szyć obciążenia podatkowe i obniżono 
stawkę ogłoszoną przez GUS. Teoretycz-
nie mogliby przyjąć wprost stawkę GUS, 
ale w praktyce korzystamy z możliwości 
jej obniżenia. Prawdopodobnie tak będzie 
i tym razem, bo nie chcemy nadmiernie 

zwiększać obciążeń podatkowych, cho-
ciaż ostateczna stawka będzie przypusz-
czalnie nieco wyższa niż dotąd. Nie ulega 
wątpliwości, że budżetowi każdej gminy 
dodatkowe dochody są niezwykle po-
trzebne ze względu na bardzo wyraźny 
w tym roku wzrost cen towarów i usług 
powodujący wzrost kosztów związanych 
z budowa dróg, kanalizacji czy remontem 
obiektów komunalnych. Samorząd nie 
chce jednak korzystać z okazji, by mak-
symalnie podnieść podatki. Gdyby chciał 
to uczynić, to korzystając z decyzji GUS 

Podatek w górę?
stawka za hektar pola uprawnego musia-
łaby wzrosnąć z 85 zł do 170, a nie upra-
wiający ziemi musieliby płacić zamiast 
145 złotych rocznie – 291 zł. 

Przed podobnym dylematem stoi za-
wsze gmina Borzęcin. Wójt Janusz 
Kwaśniak  podkreśla, że podatek rolny 
jest tutaj jednym z najniższych w woje-
wództwie małopolskim. I to nie dlatego, 
ze samorząd i władza wykonawcza pró-
buje w ten sposób przypodobać się wy-
borcom. – Jednakowy podatek rolny na 
terenach rolniczych Wielkopolski i u nas 
w gminie, gdzie dominuje ziemia  klasy 

V i VI to jakieś nieporozumienie. Dlatego 
co roku obniżamy do minimum stawkę 
podatku rolnego. Tak było na rok 2008 
– mówi. Przeciwny nadmiernemu dreno-
waniu kieszeni rolników jest też wójt Iw-
kowej Bogusław Kamiński. – Ziemia jest 
u nas nie najlepsza, gospodarstwa małe, 
w zasadzie produkują na własne potrzeby, 
nie widzę możliwości drastycznego pod-
niesienia podatku rolnego – uspokaja na 
przyszłość. 

Mirosław KOWALSKI
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Od wielu lat maj tradycyjnie kojarzony 
jest z biblioteką, a tym samym i z książką. 
W tym roku już po raz piąty, z inicjatywy  
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
będziemy obchodzić w całej Polsce TY-
DZIEŃ BIBLIOTEK (5-11 MAJA). Tym 
razem obchody odbywać się będą pod 
hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”.  Z 
tej okazji Powiatowa  i Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Brzesku zaprasza na cykl 
imprez promujących książkę i bibliotekę.

Inauguracją Tygodnia Bibliotek w Od-
dziale dla Dzieci będzie uroczystość paso-
wania na czytelników dzieci z Publicznego 
Przedszkola nr 9 w Brzesku. Przedszkole to 
przygotowuje się do przyjęcia imienia Marii 
Kownackiej. Aby przybliżyć przedszkola-
kom postać i twórczość tej pisarki zostanie 
również zorganizowana lekcja literacka ph. 
„Chcę nieść dzieciom radość…”, którą 
poprowadzi   P. Zofia Rogowska.

Oddział dla Dzieci serdecznie zaprasza 
także do odwiedzania biblioteki w ramach 
Majowych Dni Książki, które w tym roku 
przebiegać będą pod hasłem „Warszaw-
skim szlakiem zabytków i legend”. Po-
przez lekcje biblioteczne bibliotekarze chcą 
przybliżyć dzieciom historię naszej stolicy, 
zaznajomić je z zabytkami tego miasta i le-

gendami z nim związanymi. 
Będzie również można obejrzeć wystawę 

zatytułowaną „Spacerem po Warszawie”
oraz wziąć udział w konkursie plastycznym 
ph. „Warszawska Syrenka i inne legen-
dy”, przeznaczonym dla uczniów szkół 
podstawowych.

Najmłodsi czytelnicy będą mieli również 

okazję spotkać się z krakowska pisarką i 
dziennikarką Radia Kraków – Barbarą 
Gawryluk, autorką książek Kaktus dobry 
pies, Kaktus, szukaj!, Przedszkolaki z ulicy 
Morelowej, W zielonej dolinie,  Dżok- le-
genda o psiej wierności.

Karina LEGUTEK

Majowe Dni Książki

Tydzień Bibliotek

partnerów polska grupa mogła zwiedzić 
interesujące miejsca południowowłoskiego 
regionu Basilicata – okolice Sasso di Ca-
stalda; Materę z jej historyczną, wpisaną na 
Listę UNESCO, dzielnicą Sassi; malowni-
czo położoną na wybrzeżu Morza Tyrreń-
skiego Marateę. Dużych wrażeń dostarczył 
dzieciom pobyt nad Morzem Śródziem-
nym. Wyjazd grupy z Poręby Spytkowskiej 
do Włoch był ostatnim zagranicznym wo-
jażem w ramach Socrates Comenius.

W maju  szkoła w Porębie Spytkowskiej 
będzie gościć młodzież i nauczycieli z
pięciu partnerskich państw współrealizują-
cych projekt.

Podczas tej wizyty podsumowane zosta-
ną 3 lata realizacji projektu. Omówione
będą wszystkie podjęte działania i ich 
wpływ na świadomość i poszanowanie
przez młodzież różnic kulturowych po-
znanych regionów , przełamywanie barier 
i uprzedzeń wobec odmienności uczestni-
czących  w projekcie obcokrajowców.
                                        Marek SERWIN

wać językiem angielskim.
Młodzież należąca do szkolnego zespołu 
folklorystycznego „Mali Porębianie”
oraz nauczyciele w osobach: pani Bernadeta 
Zapiór, pani Elżbieta Żółta i pan Marek Ser-
win, wizytowali partnerską szkołę w Sasso 
di Castalda we Włoszech. W trakcie wizyty 
młodzi Porębianie poznawali tradycje, kul-
turę oraz historię tutejszego regionu. Pod-
czas pobytu w szkole grupa z Polski uczest-
niczyła w pokazowych lekcjach, co pozwo-
liło im dostrzec różnice między polskim, a
włoskim modelem edukacji.

Polska młodzież odwdzięczyła się wło-
skim rówieśnikom prezentując polskie 
tańce regionalne, do których choreografię 
przygotowała pani Bernadeta Zapiór. Pola-
cy byli serdecznie witani także przez władze 
miasta na uroczystej kolacji, gdzie „Mali 
Porębianie” również zatańczyli w strojach 
krakowskich. Dzięki uprzejmości włoskich 

W dniach od 12 do 20 kwietnia 2008 r. 
uczniowie i nauczyciele Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej  
zwiedzali Włochy w ramach projektu 
Socrates Comenius. Dzięki funduszom 
uzyskanym z Agencji Narodowej i od in-
dywidualnych sponsorów możliwe były 
liczne zagraniczne wyjazdy młodzieży i 
nauczycieli między innymi do Ankary w 
Turcji, na Łotwę, do Hiszpanii, Słowacji 
i ostatnio do Włoch.

Międzynarodowy projekt pod hasłem 
„Kultura tradycje i zwyczaje naszego re-
gionu”, którego koordynatorem jest nasza 
szkoła - trwa już trzeci rok icieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem uczniów jak 
i rodziców. Oprócz wielu zadań realizowa-
nych w szkole, dla młodzieży prawdziwą 
atrakcją i szkołą życia są zagraniczne wy-
jazdy, gdzie praktycznie należy się posługi-

Z wizytą we Włoszech
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Czy znowu wzrośnie podatek rolny? To 
dylemat przed którym staną samorzą-
dy gminne za kilka miesięcy. A wszyst-
ko dlatego, że podstawą naliczania po-
datku rolnego, od lat jest cena kwintala 
żyta. W ciągu ostatniego roku zboże 
podrożało średnio o jakieś 60 – 70 pro-
cent. I – co najgorsze – będą drożały 
nadal. Samorządowcy regionu brze-
skiego sprawę widzą inaczej: trzeba 
unormować podatek, uzależnić stawkę 
od klasy ziemi i ukształtowania terenu 
– mówią wprost.

Wyliczenia Głównego Urzędu Staty-
stycznego, o cenie kwintala żyta, mogą 
stanowić podstawę dla samorządów 
gminnych podniesienia podatku rolnego 
nawet o kilkadziesiąt procent. Tyle teorii, 
bo w praktyce jest tak, że ostateczna wy-
sokość stawki podatku pozostaje w gestii 
samorządu, który może przyjąć podstawę 
niższą od stawki ogłoszonej przez GUS. 
Jak mówią samorządowcy powiatu brze-
skiego sprawa jest trudna. Niskie podatki, 
zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja i dochody 
rolników są niewielkie, wydają się być 

uzasadnione. Szkopuł w tym, ze gmina 
traci podwójnie. Raz na niższych podat-
kach, drugi raz na subwencji. Ustawo-
dawca tak bowiem skonstruował dochody 
gmin, że jeśli radni obniża podatek rolny o 
tyle samo mniejszą otrzymują subwencję. 
Samorządowcy w Gminie Dębno od kilku 
lat korzystają z możliwości, by zmniej-
szyć obciążenia podatkowe i obniżono 
stawkę ogłoszoną przez GUS. Teoretycz-
nie mogliby przyjąć wprost stawkę GUS, 
ale w praktyce korzystamy z możliwości 
jej obniżenia. Prawdopodobnie tak będzie 
i tym razem, bo nie chcemy nadmiernie 

zwiększać obciążeń podatkowych, cho-
ciaż ostateczna stawka będzie przypusz-
czalnie nieco wyższa niż dotąd. Nie ulega 
wątpliwości, że budżetowi każdej gminy 
dodatkowe dochody są niezwykle po-
trzebne ze względu na bardzo wyraźny 
w tym roku wzrost cen towarów i usług 
powodujący wzrost kosztów związanych 
z budowa dróg, kanalizacji czy remontem 
obiektów komunalnych. Samorząd nie 
chce jednak korzystać z okazji, by mak-
symalnie podnieść podatki. Gdyby chciał 
to uczynić, to korzystając z decyzji GUS 

Podatek w górę?
stawka za hektar pola uprawnego musia-
łaby wzrosnąć z 85 zł do 170, a nie upra-
wiający ziemi musieliby płacić zamiast 
145 złotych rocznie – 291 zł. 

Przed podobnym dylematem stoi za-
wsze gmina Borzęcin. Wójt Janusz 
Kwaśniak  podkreśla, że podatek rolny 
jest tutaj jednym z najniższych w woje-
wództwie małopolskim. I to nie dlatego, 
ze samorząd i władza wykonawcza pró-
buje w ten sposób przypodobać się wy-
borcom. – Jednakowy podatek rolny na 
terenach rolniczych Wielkopolski i u nas 
w gminie, gdzie dominuje ziemia  klasy 

V i VI to jakieś nieporozumienie. Dlatego 
co roku obniżamy do minimum stawkę 
podatku rolnego. Tak było na rok 2008 
– mówi. Przeciwny nadmiernemu dreno-
waniu kieszeni rolników jest też wójt Iw-
kowej Bogusław Kamiński. – Ziemia jest 
u nas nie najlepsza, gospodarstwa małe, 
w zasadzie produkują na własne potrzeby, 
nie widzę możliwości drastycznego pod-
niesienia podatku rolnego – uspokaja na 
przyszłość. 

Mirosław KOWALSKI
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Od wielu lat maj tradycyjnie kojarzony 
jest z biblioteką, a tym samym i z książką. 
W tym roku już po raz piąty, z inicjatywy  
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
będziemy obchodzić w całej Polsce TY-
DZIEŃ BIBLIOTEK (5-11 MAJA). Tym 
razem obchody odbywać się będą pod 
hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”.  Z 
tej okazji Powiatowa  i Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Brzesku zaprasza na cykl 
imprez promujących książkę i bibliotekę.

Inauguracją Tygodnia Bibliotek w Od-
dziale dla Dzieci będzie uroczystość paso-
wania na czytelników dzieci z Publicznego 
Przedszkola nr 9 w Brzesku. Przedszkole to 
przygotowuje się do przyjęcia imienia Marii 
Kownackiej. Aby przybliżyć przedszkola-
kom postać i twórczość tej pisarki zostanie 
również zorganizowana lekcja literacka ph. 
„Chcę nieść dzieciom radość…”, którą 
poprowadzi   P. Zofia Rogowska.

Oddział dla Dzieci serdecznie zaprasza 
także do odwiedzania biblioteki w ramach 
Majowych Dni Książki, które w tym roku 
przebiegać będą pod hasłem „Warszaw-
skim szlakiem zabytków i legend”. Po-
przez lekcje biblioteczne bibliotekarze chcą 
przybliżyć dzieciom historię naszej stolicy, 
zaznajomić je z zabytkami tego miasta i le-

gendami z nim związanymi. 
Będzie również można obejrzeć wystawę 

zatytułowaną „Spacerem po Warszawie”
oraz wziąć udział w konkursie plastycznym 
ph. „Warszawska Syrenka i inne legen-
dy”, przeznaczonym dla uczniów szkół 
podstawowych.

Najmłodsi czytelnicy będą mieli również 

okazję spotkać się z krakowska pisarką i 
dziennikarką Radia Kraków – Barbarą 
Gawryluk, autorką książek Kaktus dobry 
pies, Kaktus, szukaj!, Przedszkolaki z ulicy 
Morelowej, W zielonej dolinie,  Dżok- le-
genda o psiej wierności.

Karina LEGUTEK

Majowe Dni Książki

Tydzień Bibliotek

partnerów polska grupa mogła zwiedzić 
interesujące miejsca południowowłoskiego 
regionu Basilicata – okolice Sasso di Ca-
stalda; Materę z jej historyczną, wpisaną na 
Listę UNESCO, dzielnicą Sassi; malowni-
czo położoną na wybrzeżu Morza Tyrreń-
skiego Marateę. Dużych wrażeń dostarczył 
dzieciom pobyt nad Morzem Śródziem-
nym. Wyjazd grupy z Poręby Spytkowskiej 
do Włoch był ostatnim zagranicznym wo-
jażem w ramach Socrates Comenius.

W maju  szkoła w Porębie Spytkowskiej 
będzie gościć młodzież i nauczycieli z
pięciu partnerskich państw współrealizują-
cych projekt.

Podczas tej wizyty podsumowane zosta-
ną 3 lata realizacji projektu. Omówione
będą wszystkie podjęte działania i ich 
wpływ na świadomość i poszanowanie
przez młodzież różnic kulturowych po-
znanych regionów , przełamywanie barier 
i uprzedzeń wobec odmienności uczestni-
czących  w projekcie obcokrajowców.
                                        Marek SERWIN

wać językiem angielskim.
Młodzież należąca do szkolnego zespołu 
folklorystycznego „Mali Porębianie”
oraz nauczyciele w osobach: pani Bernadeta 
Zapiór, pani Elżbieta Żółta i pan Marek Ser-
win, wizytowali partnerską szkołę w Sasso 
di Castalda we Włoszech. W trakcie wizyty 
młodzi Porębianie poznawali tradycje, kul-
turę oraz historię tutejszego regionu. Pod-
czas pobytu w szkole grupa z Polski uczest-
niczyła w pokazowych lekcjach, co pozwo-
liło im dostrzec różnice między polskim, a
włoskim modelem edukacji.

Polska młodzież odwdzięczyła się wło-
skim rówieśnikom prezentując polskie 
tańce regionalne, do których choreografię 
przygotowała pani Bernadeta Zapiór. Pola-
cy byli serdecznie witani także przez władze 
miasta na uroczystej kolacji, gdzie „Mali 
Porębianie” również zatańczyli w strojach 
krakowskich. Dzięki uprzejmości włoskich 

W dniach od 12 do 20 kwietnia 2008 r. 
uczniowie i nauczyciele Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej  
zwiedzali Włochy w ramach projektu 
Socrates Comenius. Dzięki funduszom 
uzyskanym z Agencji Narodowej i od in-
dywidualnych sponsorów możliwe były 
liczne zagraniczne wyjazdy młodzieży i 
nauczycieli między innymi do Ankary w 
Turcji, na Łotwę, do Hiszpanii, Słowacji 
i ostatnio do Włoch.

Międzynarodowy projekt pod hasłem 
„Kultura tradycje i zwyczaje naszego re-
gionu”, którego koordynatorem jest nasza 
szkoła - trwa już trzeci rok icieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem uczniów jak 
i rodziców. Oprócz wielu zadań realizowa-
nych w szkole, dla młodzieży prawdziwą 
atrakcją i szkołą życia są zagraniczne wy-
jazdy, gdzie praktycznie należy się posługi-

Z wizytą we Włoszech

AKTUALNOŚCI
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Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku i 
Publiczne Gimnazjum w Iwkowej to ko-
lejne szkoły naszego powiatu, które przy-
stąpiły do realizacji projektu „Zintegro-
wana Polityka Bezpieczeństwa”. 

Przypomnijmy – Zintegrowana Poli-
tyka Bezpieczeństwa (Integral Security 
Policy), zwana też popularnie progra-
mem holenderskim, to zespół działań, 
mających na celu poprawę bezpieczeń-
stwa wybranej społeczności, np. szkoły, 
osiedla mieszkaniowego itp. Jednym z 
elementów tych działań jest zbudowa-
nie szerokiego forum, składającego się 
z instytucji i osób, realizujących pewien 
przydzielony im  wycinek zadań. Szeroko 
rozumianym, ostatecznym celem wdraża-
nej inicjatywy jest podniesienie poczucia 
bezpieczeństwa, a tym samym jakości ży-
cia obywateli. 

Projekt ZPB z powodzeniem funkcjo-
nuje na terenie województwa małopol-
skiego, w tym – od 2004 roku – na ob-
szarze powiatu brzeskiego, a konkretnie 
w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brze-
sku. Namacalnymi efektami działań stały 

się m.in.: monitoring szkoły i zatoczka 
autobusowa dla dowożonych uczniów. 
Wdrożenie projektu ZPB na gruncie brze-
skim stało się możliwe dzięki współpracy 
z przedstawicielami Policji i samorządów 
regionu Hollands – Midden. Na przestrze-
ni trzech lat Holendrzy kilkukrotnie od-
wiedzali nasz powiat, dzieląc się swymi 
doświadczeniami w zakresie budowania 
lokalnego systemu bezpieczeństwa.  

Rozszerzenie Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa na inne szkoły gimna-
zjalne to realizacja długofalowego planu, 
według którego w ciągu najbliższych lat 
większość placówek oświatowych zo-
stanie objęta tym projektem. Obie nowo 
zaangażowane szkoły w przyszłości będą 
dzielić się doświadczeniami z kolejnymi 
placówkami naszego powiatu.

Realizację projektu rozpoczęto od prze-
prowadzenia ankiety  wśród uczniów, na-
uczycieli i rodziców. Ankieta przeprowa-
dzona w kwietniu 2007r badała poczucie 
bezpieczeństwa uczniów w szkole i miej-
scu zamieszkania. Wnioski wypływające 
z analizy ankiety były punktem wyjścia 
do określenia priorytetów podejmowa-

nych działań w ramach projektu i opra-
cowania Zintegrowanego Planu Działań 
ZPB. Plan ten został zaprezentowany na-
szym partnerom na spotkaniu roboczym 
w dniu 10.04.2008r.W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele władz Brzeska, 
radni miejscy, dyrekcja szkoły, przedsta-
wiciele Rady Rodziców, pedagog szkol-
ny oraz szkolny koordynator ds. bezpie-
czeństwa. Zebrani goście zapoznali się z 
propozycjami działań  i dyskutowali nad 
możliwościami realizacji zaplanowanych 
zadań. Kolejne spotkanie zaowocuje pod-
pisaniem Zintegrowanego Planu Działań 
przez  współpracujące ze szkoła instytu-
cje.

Na terenie działania Komendy Powia-
towej policji w Brzesku koordynatorem 
projektu ZPB jest podkom. Jarosław Du-
dek, specjalista Zespołu ds. Prewencji 
Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji 
Prewencji, tel. 014 66-26-251, 
email:komendant@brzesko.policja.gov.pl

[u]

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

GIMNAZJA:
Indywidualnie: Damian Jurkiewicz – 
Publiczne Gimnazjum w Przyborowie – 
klasa III
drużynowo:
I miejsce: 
Publiczne Gimnazjum Przyborów
II miejsce: 
Publiczne Gimnazjum nr II w Brzesku                  
III miejsce: 
Publiczne Gimnazjum Wojakowa

Jak co roku, w kwietniu odbył się tur-
niej sprawdzający umiejętności i wiedzę 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych w temacie bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. 

Turniej składał się z dwóch części, pi-
semnej i praktycznej. W części pisemnej 
uczniowie rozwiązywali test, natomiast w 
części praktycznej zaprezentowali spraw-
ność poruszania się rowerem po torze 
przeszkód. Swoich reprezentantów miało 
dziesięć gimnazjów, oraz aż 21 szkół pod-
stawowych z terenu powiatu brzeskiego. 
Tradycyjnie zawody miały miejsce w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 2, dzięki 
uprzejmości dyrektor szkoły p. Urszuli 
Białki.

Atrakcyjne nagrody (m.in. rower gór-
ski, hulajnoga, sprzęt turystyczny) zostały 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
oraz samorządy gminne. Wyniki turnieju 
przedstawiają się następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
Indywidualnie: Kamil Woda – Szkoła 
Podstawowa Mokrzyska – klasa VI

drużynowo:
I miejsce: Szkoła Podstawowa Poręba 
Spytkowska
II miejsce: 
Szkoła Podstawowa Jasień
III miejsce: 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku                    

Powiatowe Eliminacje
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

AKTUALNOŚCI
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Pięściarze brzeskiego klubu „Magic Bo-
xing” uczestniczyli w Turnieju Bokser-
skim pn. „Sobota Bokserska” w Kra-
kowie. Oprócz naszych reprezentantów 
wzięło w nim udział 6 klubów z woj. Ma-
łopolskiego. Wszyscy zawodnicy trenera 
Edmunda Kubisiaka udanie zaprezento-
wali się przed krakowską publicznością, 
wygrywając w trzech walkach a czwarta 
zakończyła się remisem. Można stwier-
dzić, że Brzesko w tym turnieju było 
GÓRĄ.

Filip Ptasiński (kat. młodzik w wadze 56 
kg) pokonał jednogłośnie Damiana Jasiu-
łek (Mysłowice), Mateusz Górka (kadet, 
55 kg) - Dariusz Kantorysiński (Mysłowi-
ce), Łukasz Lizis (młodzieżowiec, 69 kg) 
- Krzysztof Mól (Wisła Kraków) zwycie-
stwa w 1 w pierwszej rundzie przez RSC, 
Piotr Franczyk (senior, 75 kg) zremisował 
z Wojciechem Proficem (Wisła Kraków).

Pięściarze z Brzeska na krakowskim ringu

Wydział Edukacji Kultury i Sporu UM 
Brzesko wraz z TKKF „Sokół” Brzesko 
zorganizowali na obiektach brzeskiej 
kręgielni zawody dla szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Uczestniczyło w nich ponad 60 uczniów, 
którzy niejednokrotnie po raz pierwszy mo-
gli spróbować swoich sił w kręglach. Zainte-
resowanie  imprezą pozytywnie zaskoczyło 
samych organizatorów i dlatego już dzisiaj 
zapowiedzieli zorganizowanie regularnych 
rozgrywek szkolnych w przyszłym roku 
szkolnym. Zwycięzcy we wszystkich kate-
goriach otrzymali dyplomy i medale z rąk 
Z-cy Burmistrza Brzeska Jerzego Tyrkla,
oraz Prezesa TKKF „SOKÓŁ” Stanisława 
Stolińskiego. 

Młodziczki: 1. Oliwia Kramer (SP3 Brzesko, 154 pkt.), 2. Sabina Wesołowska (SP 
Jasień, 148), 3. Kornelia Pytel (SP2 Jadowniki, 135), 4. Magdalena Borowska (SP3 
Brzesko, 134), 5. Gabriela Bujak (SPJasień, 129), 6. Agnieszka Woda (SP Mokrzyska, 
126).

Młodzicy: 1. Jakub Baran (177), 2. Bartosz Nalepa (166) - obaj SP3 Brzesko, 3. Rafał 
Czerniak (SP Jasień, 148), 4. Tomasz Kozub (SP Okocim, 144), 5. Filip Pacura (SP 
Mokrzyska, 142), 6. Kamil Zych (SP2 Brzesko, 134).

Juniorzy: 1. Grzegorz Baran (199 pkt.), 2. Piotr Szosta (199,), 3. Marcel Kociołek
(194), 4. Andrzej Wincenciak (177) – wszyscy PG1 Brzesko, 5. Aleksander Kozioł
(164), 6. Jakub Augustyn (159) - PG2 Brzesko. 

Szkolne zawody kręglarskie
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Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku i 
Publiczne Gimnazjum w Iwkowej to ko-
lejne szkoły naszego powiatu, które przy-
stąpiły do realizacji projektu „Zintegro-
wana Polityka Bezpieczeństwa”. 

Przypomnijmy – Zintegrowana Poli-
tyka Bezpieczeństwa (Integral Security 
Policy), zwana też popularnie progra-
mem holenderskim, to zespół działań, 
mających na celu poprawę bezpieczeń-
stwa wybranej społeczności, np. szkoły, 
osiedla mieszkaniowego itp. Jednym z 
elementów tych działań jest zbudowa-
nie szerokiego forum, składającego się 
z instytucji i osób, realizujących pewien 
przydzielony im  wycinek zadań. Szeroko 
rozumianym, ostatecznym celem wdraża-
nej inicjatywy jest podniesienie poczucia 
bezpieczeństwa, a tym samym jakości ży-
cia obywateli. 

Projekt ZPB z powodzeniem funkcjo-
nuje na terenie województwa małopol-
skiego, w tym – od 2004 roku – na ob-
szarze powiatu brzeskiego, a konkretnie 
w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brze-
sku. Namacalnymi efektami działań stały 

się m.in.: monitoring szkoły i zatoczka 
autobusowa dla dowożonych uczniów. 
Wdrożenie projektu ZPB na gruncie brze-
skim stało się możliwe dzięki współpracy 
z przedstawicielami Policji i samorządów 
regionu Hollands – Midden. Na przestrze-
ni trzech lat Holendrzy kilkukrotnie od-
wiedzali nasz powiat, dzieląc się swymi 
doświadczeniami w zakresie budowania 
lokalnego systemu bezpieczeństwa.  

Rozszerzenie Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa na inne szkoły gimna-
zjalne to realizacja długofalowego planu, 
według którego w ciągu najbliższych lat 
większość placówek oświatowych zo-
stanie objęta tym projektem. Obie nowo 
zaangażowane szkoły w przyszłości będą 
dzielić się doświadczeniami z kolejnymi 
placówkami naszego powiatu.

Realizację projektu rozpoczęto od prze-
prowadzenia ankiety  wśród uczniów, na-
uczycieli i rodziców. Ankieta przeprowa-
dzona w kwietniu 2007r badała poczucie 
bezpieczeństwa uczniów w szkole i miej-
scu zamieszkania. Wnioski wypływające 
z analizy ankiety były punktem wyjścia 
do określenia priorytetów podejmowa-

nych działań w ramach projektu i opra-
cowania Zintegrowanego Planu Działań 
ZPB. Plan ten został zaprezentowany na-
szym partnerom na spotkaniu roboczym 
w dniu 10.04.2008r.W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele władz Brzeska, 
radni miejscy, dyrekcja szkoły, przedsta-
wiciele Rady Rodziców, pedagog szkol-
ny oraz szkolny koordynator ds. bezpie-
czeństwa. Zebrani goście zapoznali się z 
propozycjami działań  i dyskutowali nad 
możliwościami realizacji zaplanowanych 
zadań. Kolejne spotkanie zaowocuje pod-
pisaniem Zintegrowanego Planu Działań 
przez  współpracujące ze szkoła instytu-
cje.

Na terenie działania Komendy Powia-
towej policji w Brzesku koordynatorem 
projektu ZPB jest podkom. Jarosław Du-
dek, specjalista Zespołu ds. Prewencji 
Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Sekcji 
Prewencji, tel. 014 66-26-251, 
email:komendant@brzesko.policja.gov.pl

[u]

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

GIMNAZJA:
Indywidualnie: Damian Jurkiewicz – 
Publiczne Gimnazjum w Przyborowie – 
klasa III
drużynowo:
I miejsce: 
Publiczne Gimnazjum Przyborów
II miejsce: 
Publiczne Gimnazjum nr II w Brzesku                  
III miejsce: 
Publiczne Gimnazjum Wojakowa

Jak co roku, w kwietniu odbył się tur-
niej sprawdzający umiejętności i wiedzę 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych w temacie bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. 

Turniej składał się z dwóch części, pi-
semnej i praktycznej. W części pisemnej 
uczniowie rozwiązywali test, natomiast w 
części praktycznej zaprezentowali spraw-
ność poruszania się rowerem po torze 
przeszkód. Swoich reprezentantów miało 
dziesięć gimnazjów, oraz aż 21 szkół pod-
stawowych z terenu powiatu brzeskiego. 
Tradycyjnie zawody miały miejsce w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 2, dzięki 
uprzejmości dyrektor szkoły p. Urszuli 
Białki.

Atrakcyjne nagrody (m.in. rower gór-
ski, hulajnoga, sprzęt turystyczny) zostały 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
oraz samorządy gminne. Wyniki turnieju 
przedstawiają się następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
Indywidualnie: Kamil Woda – Szkoła 
Podstawowa Mokrzyska – klasa VI

drużynowo:
I miejsce: Szkoła Podstawowa Poręba 
Spytkowska
II miejsce: 
Szkoła Podstawowa Jasień
III miejsce: 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku                    
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Pięściarze brzeskiego klubu „Magic Bo-
xing” uczestniczyli w Turnieju Bokser-
skim pn. „Sobota Bokserska” w Kra-
kowie. Oprócz naszych reprezentantów 
wzięło w nim udział 6 klubów z woj. Ma-
łopolskiego. Wszyscy zawodnicy trenera 
Edmunda Kubisiaka udanie zaprezento-
wali się przed krakowską publicznością, 
wygrywając w trzech walkach a czwarta 
zakończyła się remisem. Można stwier-
dzić, że Brzesko w tym turnieju było 
GÓRĄ.

Filip Ptasiński (kat. młodzik w wadze 56 
kg) pokonał jednogłośnie Damiana Jasiu-
łek (Mysłowice), Mateusz Górka (kadet, 
55 kg) - Dariusz Kantorysiński (Mysłowi-
ce), Łukasz Lizis (młodzieżowiec, 69 kg) 
- Krzysztof Mól (Wisła Kraków) zwycie-
stwa w 1 w pierwszej rundzie przez RSC, 
Piotr Franczyk (senior, 75 kg) zremisował 
z Wojciechem Proficem (Wisła Kraków).

Pięściarze z Brzeska na krakowskim ringu

Wydział Edukacji Kultury i Sporu UM 
Brzesko wraz z TKKF „Sokół” Brzesko 
zorganizowali na obiektach brzeskiej 
kręgielni zawody dla szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Uczestniczyło w nich ponad 60 uczniów, 
którzy niejednokrotnie po raz pierwszy mo-
gli spróbować swoich sił w kręglach. Zainte-
resowanie  imprezą pozytywnie zaskoczyło 
samych organizatorów i dlatego już dzisiaj 
zapowiedzieli zorganizowanie regularnych 
rozgrywek szkolnych w przyszłym roku 
szkolnym. Zwycięzcy we wszystkich kate-
goriach otrzymali dyplomy i medale z rąk 
Z-cy Burmistrza Brzeska Jerzego Tyrkla,
oraz Prezesa TKKF „SOKÓŁ” Stanisława 
Stolińskiego. 

Młodziczki: 1. Oliwia Kramer (SP3 Brzesko, 154 pkt.), 2. Sabina Wesołowska (SP 
Jasień, 148), 3. Kornelia Pytel (SP2 Jadowniki, 135), 4. Magdalena Borowska (SP3 
Brzesko, 134), 5. Gabriela Bujak (SPJasień, 129), 6. Agnieszka Woda (SP Mokrzyska, 
126).

Młodzicy: 1. Jakub Baran (177), 2. Bartosz Nalepa (166) - obaj SP3 Brzesko, 3. Rafał 
Czerniak (SP Jasień, 148), 4. Tomasz Kozub (SP Okocim, 144), 5. Filip Pacura (SP 
Mokrzyska, 142), 6. Kamil Zych (SP2 Brzesko, 134).

Juniorzy: 1. Grzegorz Baran (199 pkt.), 2. Piotr Szosta (199,), 3. Marcel Kociołek
(194), 4. Andrzej Wincenciak (177) – wszyscy PG1 Brzesko, 5. Aleksander Kozioł
(164), 6. Jakub Augustyn (159) - PG2 Brzesko. 

Szkolne zawody kręglarskie
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Świetlica środowiskowa
przy TKKF „Sokół”

oferuje dzieciom i młodzieży:

pomoc w nauce,
zajęcia plastyczne,

muzyczne,
teatralne,

komputerowe, 
sportowe.

Istnieje też możliwość prowadzenia:

zajęć tanecznych,
judo oraz nauki jazdy konnej.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się 
do nas

i zachęcamy do udziału w działaniach.

W Miejskim Ośrodku Kultury w 
Brzesku prowadzona jest dokumen-
tacja zbrodni hitlerowskich i sowiec-
kich, popełnionych na mieszkańcach 
Brzeska i gminy w czasie drugiej woj-
ny światowej. 

Rodziny ofiar, których bliscy zginęli w 
kampanii wrześniowej, partyzantce, hi-
tlerowskich obozach koncentracyjnych 
i więzieniach, oflagach i stalagach, na 
robotach przymusowych w Rzeszy, na 
wszystkich frontach II wojny światowej 
oraz obozach internowania, miejscach 
straceń, łagrach na terenie byłego ZSRR, 
proszone są o kontakt osobisty, listowny 

lub telefoniczny z panem Jerzym Wy-
czesanym, pracownikiem Miejskiego 
Ośrodka Kultury (32-800 Brzesko, ulica 
Kościuszki 7, tel. 0-14 68-496-60/61). 
zebrane informacje pozwolą sporządzić 
pełna listę ofiar II wojny światowej po-
chodzących z naszego terenu. 

Nazwiska pomordowanych z lat 1939-
1945 znajdą się na pamiątkowych tabli-
cach, które zostaną umieszczone na mu-
rze brzeskiego cmentarza parafialnego za 
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Za-
chęcamy wszystkich, aby ocalili od zapo-
mnienia pamięć tych, którzy oddali życie 
za Polskę.

Ocalić od zapomnienia
Wiktoria STOLIŃSKA (lat 95, 

Poręba Spytk.)

Salomea KOMĘZA (95, Mokrzyska)

Wilhelmina KUKUŁKA (92, 

Okocim)

Zofia PUKAL (85, Brzesko)

Eleonora SZAFRAŃSKA (84, 

Jadowniki)

Zofia ZARĘBA (82, Jasień)

Janina JĘDRYKA (80, Poręba 

Spytk.)

Józef KOPEĆ (80, Gnojnik)

Franciszek GRZESIK (79, Poręba 

Spytk.)

Jan HACHAJ (79, Brzesko)

Kazimierz ADAMCZYK (78, 

Mokrzyska)

Stanisława JAROSZEK (77, 

Poręba Spytk.)

Kazimierz KUCIA (77, Brzesko)

Jan KURZEJA (77, Szczepanów)

Bronisława MARECIK 75, Brzesko)

Maria ĆWIORO (74, Wokowice)

Antoni SOWA (74, Brzesko)

Aleksander CHWAŁ (70, 

Mokrzyska)

Michał KUDŁA (69, Brzesko)

Emil KARCZ (69, Brzesko)

Maria MARTYKA (64, Okocim)

Janina CHMIELARZ

 (63, Mokrzyska)

Czesław PROROK (61, Jasień)

Stanisław MRÓWKA (61, 

Jadowniki)

Stanisław CEBULA (60, Jadowniki)

Weronika FRANKOWICZ (58, 

Poręba Spytk.)

Wiesław KUPIEC (49, Jadowniki)

Krzysztof RZEWUSKI (42, 

Brzesko)

Waldemar DUDA (37, Brzesko)

Daniel TYBON (18, Sterkowiec)

AKTUALNOŚCI
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