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W numerze:
* Okocimski w II lidze!
* Hotspot - bezpłatny dostęp do internetu 
dla wszystkich
* O współpracy z miastami partnerskimi
* Strażacy świętowali
* O perypetiach rodziny Oleksiaków, któ-
rzy starają sie o wykup mieszkania ze 
spółdzielni.

W następnym numerze:
* O kondycji miejskich spółek
* Jak dzieci i młodzież z Brzeska spędzają 
wakacje
* Wywiad z trenerem drużyny piłki nożnej 
OKS
* Nowi właściciele pałacu Goetzów chcą 
zdąży z remontem przed Euro 2012
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Od początku 
czerwca w Urzę-
dzie Miejskim 
pracuje Stanisław 
Sułek, który spra-
wuje obowiązku 
sekretarza gminy. 
Jak mówi, stara 
się skupić na po-

prawie obsługi petentów. Bierze udział 
w organizacji powstającego w UM Biu-
ra Funduszy Europejskich. Zabiega o 
to, aby jeszcze w tym roku wprowadzić 
w urzędzie elektroniczny obieg doku-
mentów. Nowy sekretarz jest młody 
– ma 28 lat, twierdzi jednak, że jedynie 

Nowy sekretarz gminy
pomoże mu to w pracy. 

-Mój młody wiek w połączeniu z do-
skonale doświadczoną kadrą pozwoli 
dobrze pracować – mówi. 

Stanisław Sułek urodził się i wycho-
wał w Jasieniu. Szkołę średnią ukończył 
w Tarnowie – Zespół Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych. Później studiował 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie 
ukończył Wydział Prawa. Teraz po-
dyplomowo, na Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie zgłębia tajniki 
zarządzania personelem. Jego pasje to 
kino i sport, szczególnie piłka nożna, w 
którą sam gra. Posiada uprawnienia 
sędziego klasy okręgowej.         (mk)

Boiska Orlik 2012

10 czerwca w Myślenicach, minister 
sportu Mirosław Drzewiecki, marsza-
łek  Marek Nawara oraz przedsta-
wiciele 49 małopolskich samorządów 
podpisali umowy dotyczące realizacji 
programu budowy boisk „Orlik 2012”. 
Przedsięwzięcie inwestycyjne przewi-
duje budowę zespołu boisk i urządzeń 
sportowych wraz z budynkami zaple-
cza sanitarno-szkoleniowego. Będą to 
dwa boiska oraz budynki szatni oraz 
sanitariatów. Całość będzie ogrodzona 
i oświetlona. Boiska będą ogólnie do-

stępne dla wszystkich chętnych, bez 
ograniczeń wiekowych. 

-Podjęliśmy decyzję, że kompleks 
„Orlik 2012” będzie usytuowany na te-
renie przyległym do PG nr 2. Nadzór 
nad całością prac zleciłem inżynierowi 
Antoniemu Staszczykowi pracowniko-
wi Wydziału ITK. Będziemy chcieli co-
rocznie aplikować o środki pomocowe, 
aby uruchamiać nowe obiekty sportowe 
- mówi gospodarz gminy Brzesko, Grze-
gorz Wawryka. 

(kl)
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Wydział Nauk Stosowanych w 
Tarnowie na kierunku peda-
gogika specjalna oferuje na-

uczanie w kilku specjalnościach: oligo-
frenopedagogika z terapią przez sztukę, 
surdopedagogika z edukacją zdrowotną 
i resocjalizacja i bezpieczeństwo pub-
liczne. Po ukończeniu studiów na tym 
kierunku absolwent dysponował bę-
dzie wiedzą dotyczącą prawidłowości 
rozwoju człowieka, nabywać będzie po-
nadto umiejętności w posługiwaniu się 
interdyscyplinarną wiedzą na temat 
odchyleń organicznych, psychicznych i 
społecznych oraz możliwości edukacyj-
nych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyj-
nych osób niepełnosprawnych i niedo-
stosowanych społecznie. 

 -Studenci, którzy wybiorą kie-
runek oligofrenopedagogika z terapią 
przez sztukę nabiorą praktycznych 
umiejętności pozwalających na rozpo-
znanie i samodzielne rozwiązywanie 
problemów edukacyjnych i rehabili-
tacyjnych osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Ukończenie surdope-
dagogiki z edukacją zdrowotną umoż-
liwi natomiast pracę z osobami z wadą 
słuchu  – mówi kanclerz Małopolskiej 
Szkoły Wyższej, Bożena Szołtysek.

 Absolwent, który wybierze 
specjalność resocjalizacja i bezpieczeń-
stwo publiczne będzie wykwalifikowa-
nym specjalistą w tej dziedzinie a także 
z zakresu ochrony osób i mienia oraz 
ochrony penitencjarnej (więzienni-
ctwo). 

-Absolwenci kierunku pedagogika 
znajdą zatrudnienie z zakresie pracy 
terapeutycznej i dydaktyczno-wycho-
wawczej w placówkach zajmujących 
się osobami niepełnosprawnymi i z 
wadami słuchu. Bez trudu będzie mógł 
także wykonywać pracę terapeutyczną 
i wychowawczą wśród osób dorosłych. 
Będą ponadto przygotowani do pracy w 
policji, straży miejskiej, straży granicz-
nej, więziennictwie, profesjonalnych 
firmach ochrony, jednostkach organi-
zacyjnych ochrony przeciwpożarowej, 
będzie gotowy podjąć odpowiedzialne 
zadania w wydziałach zarządzania 
kryzysowego urzędów publicznych 
wszystkich szczebli, podmiotach gospo-
darczych oraz jako kuratorzy sądowi 
– mówi rektor MSzW, Stanisław Lis.

Międzynarodowe stosunki ekono-
miczne, ekonomika i rachunkowość 
przedsiębiorstw i międzynarodowe 
zarządzanie ochroną środowiska to 

specjalności oferowane przez Wydział 
Nauk Stosowanych w Tarnowie na kie-
runku ekonomia.

Ukończenie studiów na tym kierun-
ku, jak zapewniają władze uczelni, 
umożliwi absolwentom zatrudnienie 
w pionach ekonomicznych różnych 
branż a także w bankach, biurach ma-
klerskich oraz w przedsiębiorstwach 
zajmujących sie ochroną środowiska. 
Już niedługo w Wydziale Nauk Stoso-
wanych, w ramach kierunku ekonomia 
uruchomiona zostanie jeszcze jedna 
specjalność – architektura krajobrazu. 
Wykłady i zajęcia ze studentami pro-
wadzić będą pracownicy Politechniki 
Krakowskiej.

-W kraju coraz większą popularnoś-
cią cieszą się kierunki inżynierskie. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 
postanowiliśmy uruchomić kierunek 
ekonomia, który pozwoli na nabycie 
poszukiwanych na rynku pracy umie-
jętności – mówi kanclerz, Bożena Szoł-
tysek. 

W Brzesku Małopolska Szkoła Wyż-
sza proponuje studentom podjęcie na-
uki na kierunku pedagogika w dwóch 
specjalnościach: pedagogika opiekuń-
czo-wychowawcza i pedagogika resocja-
lizacyjna z terapią przez sztukę. Studia 
mają charakter interdyscyplinarny, 
pedagogiczny dostarczają także wiedzy 
z psychologii i socjologii. Są atrakcyjne 
dla młodzieży oraz zatrudnionych  w 
instytucjach oświaty, opieki  i wycho-
wania nie posiadających fachowego 
przygotowania na poziomie wyższym. 
Studia te są podstawą do rzetelnego 
przygotowania zawodowego, rozwinię-
cia umiejętności refleksyjnego spojrze-
nia na rolę nauczyciela-wychowawcy. 

Przygotowują do 
pracy w placówkach 
i instytucjach pub-
licznych, ośrodkach 
szkolno-wychowaw-
czych. 

Nabór do Małopol-
skiej Szkoły Wyższej 
już się rozpoczął. 
Więcej informacji na 
ten temat uzyskać 
można pod nume-
rami telefonów, w 
Brzesku: 014 66 33 
135 i w Tarnowie: 
014 65 61 125. 

Dołącz do ludzi z pasją

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku poszerza działalność, już trwa nabór do będącego 
filią MSzW Wydziału Nauk Stosowanych w Tarnowie. Studenci mają do wyboru dwa kierunki: 
ekonomię i pedagogikę specjalną. Dla chętnych do podjęcia studiów w Brzesku uruchomio-
ny zostanie kierunek pedagogika. Oprócz znakomitej kadry wywodzącej się z najlepszych 
uczelni krakowskich, władze MSzW obiecują niskie czesne, możliwość uzyskania stypendiów 
socjalnych i naukowych, szkoleń zagranicznych.

n
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Stawiam na młodzież

n Komisja Europejska przyznała 
grant dla Brzeska w ramach pro-
gramu Town Twinning, wsparła 
ideę „Miast bliźniaczych” czyli wy-
miany między mieszkańcami UE.

- Idea współpracy miast i gmin powstała 
w jednoczącej się Europie krótko po za-
kończeniu II wojny światowej. Głównym 
jej celem było przełamywanie barier 
oraz wzajemnych fobii spowodowanych 
wojną. Przez ponad pół wieku wymia-
ny doświadczeń ,wypracowano spraw-
dzone metody realizacji integracji euro-
pejskiej. Szczególnie skuteczna jest na 
poziomie lokalnym, przy zaangażowa-
niu zarówno władz samorządowych jak 
i mieszkańców. Spotkania społeczności 
z miast partnerskich sprzyjają pozna-
niu kultury, historii, tworzą korzystny 
klimat przy współpracy gospodarczej. Z 
danych Związku Miast Polskich ponad 
2000 polskich gmin ma zagranicznych 
partnerów. Również Gmina Brzesko 
realizuje program wymiany informacji 
i doświadczeń w ramach partnerstwa 
miast bliźniaczych

n Z jakimi miastami Brzesko ma 
podpisane umowy o partnerstwie i 
współpracy?

- Brzesko współpracuje z trzema mia-
stami. Partnerem Brzeska od 1997 roku 
jest niemieckie Lagenenslingen. Wtedy 
to została podpisana umowa trójstron-
na pomiędzy obydwoma gminami i 
Okocimskimi Zakładami Piwowarski-
mi SA. Umowa zobowiązywała strony 
do wspierania kontaktów pomiędzy 
mieszkańcami, szczególnie wśród mło-
dzieży. Wzajemna wymiana i współ-
praca nabrała większego rozmachu w 
ostatnich latach. W Langenenslingen, 
mieście rodzinnym Jana Goetza, zało-
życiela okocimskiego browaru gościły 

liczne delegacje, zespoły sportowe oraz 
folklorystyczne reprezentujące gminę. 
Młodzież szkół brzeskich przebywała w 
Niemczech na zaproszenie burmistrza 
Wernera Gebele dwukrotnie.  W 2005 
roku oprócz pobytu w Langenenslingen, 
młodzież polska i niemiecka uczestni-
czyła w Papieskich Dniach Młodych 
w Kolonii. W 2006 roku 10 osobowa 
grupa uczniów brzeskich gimnazjów 
zapoznawała się z historią i zabytka-
mi, systemem edukacji, brała udział w 
spotkaniach, doskonaliła umiejętności 
językowe. Również w grodzie nad Usz-
wicą częstymi gośćmi byli samorządow-
cy, przedsiębiorcy i młodzież niemie-
cka. Podczas imprez takich jak „Dni 

Brzeska” czy „Pożegnanie Lata” miesz-
kańcy Brzeska mogli m.in. poznać zwy-
czaje i obrzędy ludowe bądź smak ba-
warskich „nudli” czyli klusek z serem 
oraz cebulą. Kolejnym wypróbowanym 
miastem- partnerem związanym z 
Brzeskiem od 1997 roku jest węgierska 
Szazhalombatta. Czynnikiem deter-
minującym bardzo aktywną wymianę 
grup młodzieżowych, sportowców i sa-
morządowców jest stosunkowo niewiel-
ka odległość jaka dzieli obydwa miasta. 
Wspólne spotkania sprzyjają wymia-
nie doświadczeń pomiędzy szefami 
gminnych instytucji, przedsiębiorcami, 
radnymi . Bardzo efektywna jest wy-
miana grup i zespołów młodzieżowych. 
Drużyna piłkarska aż sześciokrotnie 
gościła na międzynarodowym turnieju, 
zajmując dwukrotnie pierwsze miejsce. 
Również młodzież brzeskich szkół wie-
lokrotnie rywalizowała na turniejach, 
zawodach sportowych oraz brała udział 
w spotkaniach ze swoimi węgierskimi 
przyjaciółmi. W tym roku 20 osobowa 
grupa uczniów wraz z opiekunami za-
prezentowała dorobek artystyczny i 
folklor ziemi brzeskiej w Szazhalom-

batta. Stosunkowo najmłodsza , bo da-
towana od 2000 roku jest wymiana z 
rumuńską Sovatą. Jest to przepiękne 
miasto w Siedmiogrodzie, urodą przy-
pominające naszą Krynicę Górską. Po-
łożona jest Sovata nad słonowodnym 
Jeziorem Niedźwiedzim, w otoczeniu 
gór i sosnowych lasów. Zamieszkuje ją 
w większości ludność pochodzenia wę-
gierskiego. Mimo blisko 900 kilometrów 
jakie dzielą nasze miasta wymiana jest 
żywa i owocna. Podczas pobytów dele-
gacji , mieszkańcy miast mogą degusto-
wać regionalne potrawy, poznać folklor 
oraz osiągnięcia miast- partnerów. W 
czerwcu w Sovacie będzie gościła 20 
osobowa delegacja młodzieży szkolnej z 

Brzeska prezentująca tańce i zwyczaje 
ludowe. W Sovacie przebywali również  
brzescy przedsiębiorcy, zapoznając się 
z potrzebami rynku i potencjałem firm 
tam działających.

n Idea integracji europejskiej rea-
lizowana jest na poziomie lokalnym 
w ramach współpracy gmin. Jakie 
cele zamierza Pan jako gospodarz 
Brzeska realizować dzięki progra-
mowi „ Miast partnerskich”?

Głównym celem kontaktów partner-
skich jest wymiana doświadczeń , ich 
wykorzystanie w praktyce. Niebaga-
telną rolę odgrywają spotkania mło-
dych mieszkańców współpracujących 
gmin. Wspólne działania i inicjatywy 
mają stworzyć możliwość współdzia-
łania różnych sektorów takich np. jak 
edukacja, kultura, sport czy OSP. Suk-
ces tej współpracy pozwala zacieśniać 
kontakty już nie tylko pomiędzy przed-
stawicielami samorządu ale przede 
wszystkim pomiędzy mieszkańcami a 
szczególnie młodym pokoleniem Pola-
ków, Niemców, Węgrów i Rumunów.

Wywiad z burmistrzem, Grzegorzem Wawryką

„Idea współpracy miast i gmin powstała w jednoczącej się 
Europie krótko po zakończeniu II wojny światowej. Głównym 
jej celem było przełamywanie barier oraz wzajemnych fobii  

spowodowanych wojną....”
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Decyzja jest nieodwołana, bowiem 
budynek grozi zawaleniem – tak wy-
kazały ostatnie ekspertyzy wykonane 
na zlecenie Urzędu Miejskiego. Har-
cerzom zaproponowano w zamian dwa 
lokale zastępcze, biura mają mieścić się 
w bloku przy ulicy Partyzantów, maga-
zyny zaś w byłej kotłowni przy Ogro-
dowej. Decyzja ta nie podoba się harc-
mistrzom, godzą się z tym, że budynek 
musi być wyburzony, jednak obawiają 
się, że nie będzie ich stać na opłaty za 
czynsz. Teraz płacą tylko za prąd, gaz, 
wodę i telefon.

Jak wynika z pisma wiceburmistrza 
Brzeska, Jerzego Tyrkiela skierowane-
go do ZHP, decyzję o wyburzeniu har-
cówki podjęto już w lutym tego roku. 

Grozi katastrofą budowlaną
-Decyzja ta podjęta została jedynie ze 
względu na bezpieczeństwo osób prze-
bywających w tym obiekcie – wyjaśnia 
Jerzy Tyrkiel. - Po dokonanym prze-
glądzie stwierdzono, że budynek grozi 
katastrofą budowlaną. W ekspertyzie 
wykazano, że występuje w nim szereg 
pęknięć i rys ścian i stropów. Strop jest 
dodatkowo przeciążony i zawilgocony 
od nieszczelnej instalacji dachu i insta-
lacji kanalizacyjnej. 

Budynku, jak wykazała ekspertyza, 
nie opłaca się remontować, w budżecie 
gminy już zabezpieczono pieniądze na 
rozbiórkę. Działaczy harcerstwa naj-

bardziej denerwuje fragment pisma, w 
którym władze miejskie stwierdzają, że 
„pomieszczenia budynku harcówki były 
użytkowane przez komendę hufca bez 
stosownej umowy z właścicielem nieru-
chomości jak również zarządcą budyn-
ku”. 

-Nie jest prawdą, że zajmujemy bu-
dynek bez stosownej umowy – dener-
wuje się zastępca komendanta hufca, 
harcmistrz, Kazimierz Kordecki. 

ZHP otrzymał lokal w harcówce już w 
1957 roku. Miało to być lokum tymcza-
sowe, ale trzy lata później forma korzy-
stania stała się formą stałą  a komenda 
otrzymała pozwolenie na pierwszy po-
ważny remont. W 1972 roku przestą-
piono do kolejnego drugiego remontu 
mając w perspektywie przejęcie całego 
budynku i zagospodarowanie go dla 
potrzeb dzia-
łalności wycho-
wawczej. Ko-
lejne poważne 
przedsięwzię-
cie remontowe 
i adaptacyjne 
r e a l i z o w a n o 
w harcówce 
w 1983 roku. 
Wówczas na-
czelnik gminy 
wydał decyzję 
o upoważnie-
niu ZHP do 

administrowania budynkiem. Koszt 
wykonanych remontów w latach 1982 
– 1984 wyniósł ponad milion złotych. 
Wówczas ZHP dysponowało już całym 
obiektem a poszczególne jego pomiesz-
czenia przeznaczane były na magazyny 
na sprzęt.

Nie mają pieniędzy na lokale
-Mieliśmy wówczas sprzęt, który po-
zwalał na zorganizowanie wypoczyn-
ku dla około 600 osób. Inne wolne po-
mieszczenia służyły do prowadzenia 
działalności statutowej – spotkania z 
harcerzami, szkolenia, narady, zjazdy 
i konferencje. Przez wiele lat w dwóch 
pokoikach działał klub łączności, który 
zlikwidowany został dopiero w 2002 
roku – dodaje harcmistrz Kordecki. 

W 2002 roku ówczesny zarząd mia-
sta cofnął decyzję o administrowaniu. 
Jednak komenda nigdy nie otrzymała 
oficjalnego zawiadomienia o tym, kto 
jest nowym zarządcą. Dlatego, co pod-
kreślają harcmistrze, komenda w dal-
szym ciągu, z własnej woli prowadziła 
prace mające na celu zabezpieczanie 
budynku. Stanowisko komendy w spra-
wie ewentualnej zmiany siedziby nie 
jest roszczeniowe. 

-Chcemy, aby był to lokal, który po-
zwoli kontynuować zadania realizo-
wane przez hufiec – dodaje Kordecki. 
-Chcielibyśmy także, aby nie wzrosły 
nam opłaty za korzystanie z propono-
wanych przez władze gminy lokale. 
ZHP nie jest dotowane, pieniądze, ja-
kimi dysponujemy pochodzą z różno-
rakiej działalności, głównie ze zbiórek 
społecznych. 

Zdaniem Kordeckiego proponowa-
ne przez miasto lokale nie spełniają 
oczekiwań ZHP. Są małe, ciasne, nie 
spełniają wymogów bezpieczeństwa i w 

Harcówka do rozbiórki

Przy Gimnazjum nr 1 w Brzesku stoi niewielki budynek. To harcówka, od kilkudziesięciu lat 
miejsce spotkań i szkoleń harcerzy, tu mają swoje biura, przechowują swoje skarby – sprzęt 
biwakowy, książki, pamiątki puchary. Już za niecały miesiąc harcówka zostanie wyburzona.
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żadnym z nich nie uda sie kontynuo-
wać tego, co działo się w harcówce.

-Daliśmy to, co akurat mieliśmy wol-
nego – tłumaczy wiceburmistrz, Jerzy 
Tyrkiel. -Proponowane przy Ogrodo-
wej i Partyzantów lokale zostaną wy-
remontowane. Nie znaczy to jednak, 
że nie będziemy szukać czegoś bar-
dziej odpowiedniego dla ZHP, zrobimy 
wszystko, żeby było im wygodnie i żaby 
mogli swoja działalność prowadzić bez 
przeszkód.. Na razie musimy brać pod 
uwagę bardzo napięte terminy. Har-
cówka znajduje się na terenie szkoły i 
rozbiórkę możemy przeprowadzić tylko 
w czasie wakacji.

W 100-lecie skautingu
Brzeski hufiec przygotowuje się do ob-
chodów 100-lecia harcerstwa i zlotu, 
jaki ma się z tej okazji odbyć za dwa 
lata w Krakowie. Wprowadzenie w tak 
gorącym okresie sprawy wykwaterowa-
nia nie służy tym przygotowaniom, nie 
służy dobrej atmosferze pracy w gronie 
skromnej już kadry instruktorskiej.

-Proponowane rozwiązania zagrażają 
wręcz przyszłości hufca – niepokoi się 
harcmistrz Kordecki. -Dlatego mamy 
nadzieję, że władze miasta jeszcze raz 
rozważą sprawę przyszłości harcówki. 
Bo to nie chodzi tylko o lokal i społeczną 
pracę ludzi zaangażowanych w harcer-
stwo. Przede wszystkim trzeba mieć na 
uwadze dobro młodzieży, prawidłowego 
jej rozwoju i wartości, jakie czerpią z 
przynależności do  tej organizacji.  

Obecnie w ZHP działa około 250 
uczniów ze szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół średnich z terenu po-
wiatu. Od około 10-ciu lat notowany 
jest regres stowarzyszenia. Głównym 
powodem tego stanu rzeczy jest fakt, 
że „wykrusza” się kadra instruktorów. 
W ubiegłym roku było ich 26, teraz już 
tylko 19. Mimo to harcerze w dalszym 
ciągu widoczni są na wielu imprezach, 
głównie charytatywnych. Zbierają pie-
niądze dla potrzebujących, na obozy i 
biwaki. Opiekują się także osobami 
niepełnosprawnymi.

-Harcerstwo przeznaczone jest dla 
odważnych, śmiałych młodych ludzi, 
którzy nie chcą iść na łatwiznę, dążą do 
doskonałości. Niestety, kodeks harcer-
ski jest coraz mniej popularny wśród 
dzieci i młodzieży nawykłych do wygod-
nictwa – mówi harcmistrz, Kazimierz 
Kordecki. n

Eurodeputowana Urszula Gacek 
zaprosiła do Brukseli przedstawicieli 
brzeskiego koła Platformy Obywatel-
skiej. Koszty związane z wyjazdem  w 
całości pokryła posłanka z ramienia 
Platformy Obywatelskiej reprezentują-
ca Polskę w Parlamencie Europejskim.

W dniu 31 maja do Belgii z Brzeska 
wyjechali: Maria Kądziołka (wice prze-
wodnicząca struktur powiatowych), 
Katarzyna Pacewicz-Pyrek (skarbnik 
struktur powiatowych i członkini Rady 
Regionu), Jarosław Biel (przewodni-
czący brzeskiego koła PO) i Sebastian 
Sacha (członek Rady Powiatu).W wy-
cieczce oprócz delegacji z Brzeska 
uczestniczyło 50 osób z Tarnowa, Kra-
kowa i Warszawy .

Uczestnicy pierwszego dnia poby-
tu zwiedzali centrum Brukseli wraz z 
asystentem pani Urszuli Gacek , Mr 
Andrew Hillmanem. Po południu tego 
samego dnia goście eurodeputowanej 
zwiedzali fabrykę czekolady - Choco-
laterie DUVAL, gdzie zapoznali się 
z historią pojawienia się kakao w eu-
ropie  oraz  procesem produkcji prali-
nek .Wszyscy mieli okazję skosztować 
słodkich wyrobów małej fabryki, gdzie 
większość czynności wykonywana jest 
ręcznie .Niektórzy osobiście mieli oka-
zję napełniać pralinki nadzieniem, co 

okazało się, wbrew pozorom niezbyt ła-
twą czynnością.

W godzinach wieczornych odbyła się 
uroczysta kolacją z panią Urszulą w 
restauracji "Le Pétrus". Podczas posił-
ku posłanka opowiadała o swojej dzia-
łalności w Parlamencie Europejskim. 
Stwierdziła, że daje jej ona wiele satys-

fakcji i jest zdecydowana kontynuować 
ją w kolejnej kadencji. 

Urszula Gacek jest członkiem Grupy 
Europejskiej Partii Ludowej (Chrześci-

jańscy Demokraci) i Europejskich De-
mokratów (EPP-ED Group), członkiem 
Delegacji do spraw stosunków z Afga-
nistanem (D-AF), członkiem Delega-
cji do spraw stosunków z Palestyńską 
Radą Legislacyjną (DPLC), zastępcą 
członka Podkomisji Bezpieczeństwa i 
Obrony (SEDE), zastępca członka Dele-
gacji do komisji współpracy parlamen-
tarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i 
UE-Gruzja (DSCA),  zastępcą członka 
Delegacji do komisji współpracy par-
lamentarnej UE-Mołdawia (D-MD), 
zastępcą członka Delegacji do spraw 
stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
(D-US),  zastępcą członka Delegacji do 
spraw stosunków z Indiami (D-IN).

Drugiego dnia pobytu, w godzinach 
porannych goście Urszuli Gacek zwie-
dzali okolice Parlamentu Europejskie-
go. Po lunchu na terenie Europarla-
mentu grupa wysłuchała prezentacji 
na temat specyfiki pracy europarla-
mentarzystów, zasad funkcjonowania 
parlamentu oraz roli i zadań Unii Eu-
ropejskiej w świecie i Europie. Uczest-
nicy otrzymali od pani Urszuli Gacek 
upominki i zwiedzili Parlament. Mieli 
również okazję uczestniczyć przez pe-
wien czas w jego obradach w roli wi-
dzów.

Krótki ale intensywny pobyt dostar-
czył wszystkim niezapomnianych wra-
żeń i pozostawił wspaniałe wspomnie-
nia.                                                 (zs)

  Na zaproszenie eurodeputowanej
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Dnia 31 maja na Rancho Pasja ob-
chodzono Powiatowy Dzień Straża-
ka. Gospodarzami uroczystości byli: 
Starostwo Powiatowe, Komenda PSP 
oraz Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP w Brzesku. Przybyłych 
na święto strażaków z rodzinami oraz 
zaproszonych gości , wśród których był 
m. in. poseł RP Jan Musiał , zastępca 
burmistrza Jerzy Tyrkiel, burmistrzo-

17 maja w pięknej scenerii wzgórza 
Bocheniec, w kościółku św. Anny spot-
kali się strażacy na Święcie OSP Gminy 
Brzesko. W spotkaniu obok druhów i po-
cztów sztandarowych 9 jednostek stra-
ży, wzięli udział zaproszeni goście: po-
słowie na Sejm RP J.Musiał , E.Czesak, 
Burmistrz Brzeska G. Wawryka, jego 
zastępca J.Tyrkiel, Prezes powiatowych 
struktur OSP M.Zalewski, sołtys Ja-
downik J.Gawiak. Uroczystości rozpo-
częła msza św. w intencji ochotników i 
ich rodzin koncelebrowana przez kape-
lana OSP księdza Piotra Jaworskiego. 
Po zakończonej mszy strażacy-ochotnicy 
na czele z prowadzącymi całą uroczy-
stość Prezesem Miejsko- Gminnego Za-
rządu OSP dh. Marianem Czarnikiem 
oraz Komendantem dh. Adamem Cebu-
lą przemaszerowli przed zaproszonymi 
gośćmi raz rodzinami.

-W gminnych szeregach OSP mamy 
330 druhów zrzeszonych w 9 jednost-
kach. Strażacy z Jadownik, gospodarza 
dzisiejszej uroczystości oraz Szczepa-
nowa są w Krajowym Systemie Ratow-
niczo- Gaśniczym. Dla nich oznacza to 

Powiatowy dzień strażaka
wie i wójtowie gmin powiatu 
brzeskiego przywitali: Komen-
dant PSP mł. brygadier Dariusz 
Pęcak oraz Prezes Powiatowego 
ZOSP Marian Zalewski. 

W trakcie uroczystości przeka-
zano podziękowania dla przedsta-
wicieli samorządów za wzorową 
współpracę ze strażami zarówno 
zawodowymi jak i ochotniczymi. 
Druh Marian Czarnik prezes Za-
rządu Miejsko –Gminnego OSP 
w Brzesku otrzymał z rąk zastęp-
cy burmistrza Jerzego Tyrkiela 
pamiątkową paterę z okazji wy-

różnienia tytułem „ Strażaka Powiatu 
Brzeskiego”. 

Spotkanie uświetniły występy ze-
społów regionalnych ze Szczurowej, 
Łysej Góry, kabaretu z Borzęcina 
oraz pokaz „ Dzieci Ognia” ze Szcze-
panowa.  Powiatowy Dzień Straża-
ka zakończyła wspaniała zabawa 
taneczna strażaków i ich rodzin.                                  
(mk)

                                                  ...i gminny     
bardzo częste wyjazdy aby wspomóc 
działania PSP. Już w tym roku było ich 
ponad 70. Na zadania związane z bez-
pieczeństwem publicznym i ochroną 
przeciwpożarową zabezpieczyliśmy w 
budżecie gminy 470 tys. złotych, w tym 
na zakup samochodów strażackich 120 
tys. złotych. Wspólnie ze strażakami 
zastanowimy się czy będzie to zakup 
jednego czy dwóch wozów. Doceniam 
rolę jaką spełniają druhowie w swoich 
środowiskach. Oni nie tylko ratują w 
chwili zagrożenia ale wspaniale dzia-
łają w innych dziedzinach takich jak 
sport, organizacja i zabezpieczenie im-
prez. Jestem przekonany, że Ochotnicze 
Straże Pożarne są nieodłącznym i bar-
dzo cennym elementem życia społeczne-
go w naszej gminie – mówił burmistrz 
Grzegorz Wawryka podczas spotkania 
na Bocheńcu.

Na zakończenie spotkania wszyscy 
chętni mogli zapoznać się ze sprzętem 
i samochodami będącymi w dyspozycji 
OSP, wymienić opinie i spostrzeżenia z 
przeprowadzonych akcji ratowniczych.        

(kj)

Strażackie odznaczenia W dniu 21 maja wręczono odznacze-
nia oraz awanse na wyższe stopnie. 
Minister Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji decyzją z dnia 16 kwietnia 
2008r nadał:

„Brązową Odznakę Zasłużony Dla 
Ochrony Przeciwpożarowej” kpt. Pio-
trowi Lachowi i mł.kpt. Bogdanowi 
Jurkowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej decyzją z dnia 28 kwietnia 
2008r wyróżniło:

„Złotym Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”: st.asp. Marka Knutel-
skiego, st.ogn. Mariana Czyża, sekc. 
Zbigniewa Serwatkę. „Srebrnym Me-
dalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”: 
kpt. Jacka Ryncarza, asp. Iwonę 
Jakubas, asp. Krzysztofa Burzawę, 
mł.asp. Tomasza Nowaka, mł.asp. 
Marka Śmietanę, mł.asp. Daniela 
Słobodziana, mł.ogn Tadeusza Goleń-
ca. 

„Brązowym Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” odznaczeni zostali: asp. 
Rafał Gawłowicz, mł.asp. Zbigniew 
Różak, mł.asp. Wiesław Kowalczyk, 
mł.ogn. Witold Kuryło, st.sekc. Szy-
mon Podleś, sekc. Sławomir Michalik, 
st.str. KrystianaKaraś. 

Komendant Główny PSP nadał sto-
pień aspirancki: starszego aspiranta 
asp. Łukaszowi Litworze. Małopolski 
Komendant Wojewódzki PSP w Kra-
kowie nadał stopnie podoficerskie:

starszego ogniomistrza: ogn. Ro-
manowi Baniakowi, ogn. Witowi 
Kuralowi, ogn. Kazimierzowi Sto-
chlowi, zaś stopień młodszego og-
niomistrza st. sekc. Zbigniewowi 
Bieńkowi

Komendant Powiatowy PSP w 
Brzesku nadał stopień starszego stra-
żaka str. Pawłowi Brzękowi. Nagrodą 
pieniężną przyznaną przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
wyróżniony został mł.kpt Bogdan Ju-
rek. Dyplomem uznania za pomoc w 
realizacji projektu dydaktycznego dla 
dzieci szkół podstawowych pt. „Aka-
demia Misia Ratownika” który jako 
wyraz uznania dla kpt. Władysława 
Świdra przyznała organizacja huma-
nitarna „Stowarzyszenie Laborato-
rium Troski”. (mk)
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6 czerwca 2008 roku w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku  odbyła 

się uroczysta akademia z okazji Świę-
ta Szkoły.  Uczniowie i goście: Franci-

6 czerwca 2008 roku w Publicznym Gimna-
zjum nr 1 w Brzesku  odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Święta Szkoły. 

szek Brzyk - wiceprzewodniczący  Rady 
Miejskiej, Adam Kwaśniak –przewod-
niczącego komisji prawa, porządku 
publicznego i promocji, ksiądz dziekan 
– Józef Drabik oraz przedstawicieli 
Rady Rodziców, wzięli najpierw udział 
we mszy świętej. Następnie odbyło się 
spotkanie podczas, którego uczniowie 

klas 2c, 2d i 3d zaprezentowali 
program artystyczny. Aktorzy 
przypomnieli niektóre fakty 
z życia świętej Jadwigi – pa-
tronki szkoły, a następnie w 
montażu słowno - muzycznym 
zaprezentowali program zaty-
tułowany „Droga do świętości”. 
Chór szkolny uświetnił cześć 
artystyczną. 

W czasie spotkanie dyrektor 
szkoły,  Bogusław Biernat wrę-
czył osobom i instytucjom wy-
różnienia i podziękowania za 

wspieranie placówki w różnych przed-
sięwzięciach. 

Święto szkoły zakończyło się meczem 
piłki nożnej rozegranym pomiędzy dru-
żyną nauczycieli i uczniów. Młodość 
zwyciężyła doświadczenie. Uczniowie 
wygrali 5 : 3.                                  

(kl)

Ku czci patronki

12 czerwca w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Skrzy-
szowie odbyła się uroczystość wręcze-
nia nagród za prace wyróżnione w  55. 

Europejskim Konkursie „ Europa in der 
Schule” ( Europa w szkole) zorganizo-
wanym przez Stowarzyszenie Europa- 
Union w Niemczech przy współpracy 
Starostwa Powiatowego w Tarnowie. 

Tematem tegorocznej edycji był „Dia-
log kultur”. W konkursie wzięło udział 
60.000 dzieci i młodzieży z całej Euro-
py, w tym 3.500 z Polski.  Wśród nagro-
dzonych znaleźli się uczniowie z brze-
skich szkół.  Młodzież ze szkół średnich 
wykazała swój talent w pracach litera-

ckich w języku niemieckim, zaś dzieci 
ze szkół podstawowych  przedstawiły 
swoje koncepcje na temat bycia Euro-
pejczykiem w pracach plastycznych.

Nagrody z rąk przewod-
niczącego Stowarzyszenia 
Europa–Union Rheinland 
– Pfalz, Manfreda Däuwe-
la, który na tę uroczystość 
przyjechał z Niemiec, otrzy-
mali w swoich kategoriach 
wiekowych następujący 
uczniowie: Emil Aleksie-
wicz-Drab, Emilia Fiołek, 
Karolina Baniak (SP nr 3 
w Brzesku), Kornelia Ho-
łysz (SP nr 2 w Brzesku), 
Kinga Janik (SP w Jodłów-
ce), Monika Jarosz (Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Brzesku), Aleksandra Mastalerz, Karol 
Surowiecki (Katolickie Liceum Ogólno-
kształcącego w Brzesku).

Do sukcesów uczniów przyczyniły się 
niewątpliwie nauczycielki języka nie-
mieckiego 

Marta Aleksiewicz(ZSP nr 2) i Anna 
Polkowska (PSP nr 2), które rozpropa-
gowały konkurs w brzeskich szkołach 
i zachęciły uczniów do wzięcia w nim 
udziału.                                        (mk)

Po piękniejszej stronie 
9 czerwca odbył się koncert zatytuło-
wany „Po piękniejszej stronie świata”, 
w czasie którego zaprezentowano doro-
bek artystyczny MOK. Podziw widowni 
wzbudził występ grupy baletowej pro-
wadzonej przez Edytę Korus i cheer-
leaderki ze świetlicy w Mokrzyskach 
trenujące na co dzień pod kierunkiem 
Iwony Tomasik. 
Na scenie gościła Ola Kaim oraz trio 
„Blues Angels” przygotowane przez 
Jerzego Pleśniarskiego. Spore zainte-
resowanie zwłaszcza młodszej części 
publiczności wzbudził pokaz grupy 
tańczącej hip-hop pod kierunkiem An-
drzeja Starowicza. Braw nie szczędzo-
no także grupie wokalnej ze świetlicy w 
Jadownikach prowadzonej przez Jerze-
go Pleśniarskiego. Miłośnicy fiolkloru 
z zainteresowaniem przyjęli występy 
Krakowiaków Ziemi Brzeskiej i Jadow-
niczan. Na zakończenie koncertu scenę 
objęła w panowanie Orkiestra Dęta pod 
batutą Wiesława Porwisza.
-Jak wynika z przedstawionych pre-
zentacji Miejski Ośrodek Kultury sta-
ra się rozwijać aktywność twórczą w 
jak najszerszych kręgach. Promuje 
postawy kreatywne, spełnia aspira-
cje mieszkańców środowisk lokalnych, 
doprowadzając do wzrostu aktywności 
kulturalnej - mówi dyrektor MOK Mał-
gorzata Cuber. (kl)

                                          Pierwsi w Europie    
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Oleksiakowie już w maju 2006 roku 
podjęli decyzję o wykupie mieszkania 
na własność w Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Ale kiedy już niemal byli gotowi do 
wykupienia wpadł im do rąk artykuł w 
jednej z gazet, z którego dowiedzieli się, 
że Sejm ma zamiar znowelizować usta-
wę o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Postanowili poczekać. I faktycznie w 
czerwcu 2007 roku parlamentarzyści 
przegłosowali ustawę. 26 czerwca pań-
stwo Oleksiakowie złożyli do SM sto-
sowne pisma, święcie przekonani, że za 

trzy miesiące staną się posiadaczami 
mieszkania. Zgodnie z obowiązującym 
prawem za mieszkanie zapłacili 6 zło-
tych 66 groszy, zaś za przynależny do 
lokalu grunt 54 złote i 15 groszy.

 
Nie podpisana umowa

-Ustawa uprawomocniła się na koniec 
lipca, więc byliśmy pewni, że za trzy 
miesiące, czyli pod koniec października 
podpiszemy akt notarialny. Kilka dni 
przez oczekiwanym terminem, 26 paź-
dziernika przyszła do nas pracownica 
SM i przekazała nam informację, że 
zmieniono nam datę podpisania aktu 
notarialnego na 14 listopada – opowia-

da Halina Oleksiak.
-Zdenerwowany poszedłem do spół-

dzielni i zażądałem wyjaśnień – mówi 
Adam Oleksiak. -Wyjaśniono mi, że 
przekształcenie prawa własności do 
mieszkania jednej z naszych sąsiadek 
skomplikowało naszą sytuację i że mu-
simy jeszcze chwilę poczekać.

Mimo to Oleksiakowie, tak jak wcześ-
niej byli umówieni, stawili się w biurze 
notarialnym 30 października. Notariusz 
wyszedł i powiedział, że dzisiaj umowy 
nie podpiszą a po wyjaśnienia skiero-
wał ich do Członków Zarządu. Wicepre-
zes potwierdził, że wcześniej podpisano 

umowę na wieczystym 
użytkowaniu gruntu i to 
zablokowało im wyodręb-
nienie własności gruntu, 
oraz oświadczył, że ter-
min wyznaczony na 14 
listopada też jest niepew-
ny. Nie zastanawiając się 
długo 2 listopada ubie-
głego roku złożyli pozew 
do Sądu Rejonowego.

-Mimo upływu trzy-
miesięcznego terminu 
określonego w przepisach 
ustawy, zarząd Spół-

dzielni Mieszkaniowej nie doprowadził 
do podpisania z nami umowy przenie-
sienia własności, mimo, że uregulowa-
liśmy wszelkie płatności z tym zwią-
zane. Nie dotrzymanie terminu jest 
spowodowane bezczynnością zarządu 
SM – mówi pan Adam.

Spółdzielnia kłamie!
Niedługo potem z sądu przyszło pis-

mo, w którym zażądano od Oleksiaków 
oznaczenia wartości przedmiotu sporu 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Nie wie-
dząc za bardzo, co z tym fantem począć, 
bowiem to nie wartość mieszkania była 
przedmiotem sporu ze SM, Oleksiako-

wie podali rynkową wartość zajmowa-
nego przez siebie lokalu i określili jego 
cenę na 170 – 180 tysięcy złotych. Jako, 
że podana kwota jest dość wysoka, Sad 
Rejonowy w Brzesku stwierdził swoją 
niewłaściwość rzeczową i przekazał 
sprawę do rozpoznania Sądowi Okrę-
gowemu w Tarnowie. 

Pod koniec kwietnia tego roku I Wy-
dział Cywilny Sadu Okręgowego w Tar-
nowie oddalił powództwo Oleksiaków, 
obciążył ich także kosztami zastępstwa 
procesowego. 

-Sąd w Tarnowie wydał wyrok opie-
rając się a kłamliwych informacjach po-
danych przez pracowników Spółdzielni 
Mieszkaniowej – denerwuje się Adam 
Oleksiak. 

W złożonych przed sądem wyjaśnie-
niach pracownicy SM zeznali, że 30 
października nie mogło dojść do pod-
pisania umowy notarialnej przekształ-
cającej lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego w odrębną własność, ze 
względu na fakt braku prawomocno-
ści decyzji burmistrza Brzeska z dnia 
29 października. Decyzja ta, zdaniem 
przedstawicieli SM, uprawomocniła się 
dopiero 13 listopada 2007 roku. 

Prezes przed prokuratorem?
Oleksiakowie złożyli apelację, w ca-

łości zaskarżyli wyrok SO w Tarnowie, 
wnieśli o jego uchylenie w całości i prze-
kazanie sprawy sadowi I instancji do 
ponownego rozpatrzenia. Jednocześnie 
złożyli wniosek o skierowanie z urzędu 
wniosku do Prokuratury o wszczęcie 
postępowania przeciwko prezesowi SM 
w Brzesku Wiesławowi Gąciarzowi, w 

Walczą ze spółdzielnią mieszkaniową
Komu sąd przyzna rację?

W ubiegłym roku weszła w życie ustawa o uwłaszczeniu lokatorów Spółdzielni Mieszka-
niowych. Jej głównym założeniem było to, że każdy spółdzielca będzie mógł wykupić zajmo-
wane mieszkanie za przysłowiową złotówkę. Nie stało się tak niestety w przypadku Haliny 
i Adama Oleksiaków, którzy nie dość, że nie mogą skorzystać ze znowelizowanej ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych, to jeszcze muszą zapłacić prawie 4 tysiące tytułem kosztów 
zastępstwa procesowego. Za to, że, jak twierdzą, SM w Brzesku nie wywiązała się z terminów, 
do których dotrzymania była zobligowana ustawą. 
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związku z popełnieniem przez niego 
przestępstwa niedopełnienia obowiąz-
ków, poświadczenia nieprawdy oraz 
składania fałszywych zeznań. Oleksia-
kowie chcą także, aby postępowanie 
prokuratorskie wszczęto wobec dwóch 
pracownic SM, które ich zdaniem do-
puściły się przestępstwa poświadcze-
nia nieprawdy i składania fałszywych 
zeznań. 

-Analizując treść wyroku stwierdzi-
liśmy, że sąd błędnie ustalił stan fak-
tyczny sprawy, w związku z tym jego 
orzeczenie nie oddaje istoty proble-
mu i jest sprzeczne z obowiązującym 
prawem – mówi Halina Oleksiak. -Z 
otrzymanych przez nas z Urzędu Miej-
skiego w Brzesku dokumentów wynika 
zupełnie coś innego niż zostało ustalo-

ne podczas toczącego się procesu a co 
jednocześnie stawia sprawę w całkiem 
innym świetle. Dokumenty te ukazują 
w sposób nie budzący wątpliwości, że 
złożone pod odpowiedzialnością karną 
zeznania Wiesława Gąciarza i dwóch 
innych pracownic Spółdzielni Mieszka-
niowej są niezgodne z prawdą. Zatem 
orzeczenie oparto na fałszywych zezna-
niach świadków i absolutnie nie może-
my się z tym zgodzić. 

Kto zapłaci?
Dokumenty, do jakich Oleksiakom 

udało się dotrzeć jasno wskazują, że 
prezes SM mija się z prawdą. To nie 29 
października, jak zeznał przed sądem 
ale 26 września 2007 roku burmistrz 
wydał decyzję o przekształceniu pra-

wa użytkowania wieczystego w prawo 
własności działki na której znajduje 
się blok Oleksiaków. Tak więc nie 13 
listopada, ale 12 października decyzja 
była prawomocna i nic nie stało na 
przeszkodzie, aby SM spisała umowę z 
Oleksiakami. 

I jeszcze jedno. W artykule 49 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
napisano, że „osoba, która na podsta-
wie ustawy może żądać ustanowienia 
prawa odrębnej własności lokalu, w 
razie bezczynności spółdzielni może 
wystąpić do sądu z powództwem (...). 
Pozew wolny jest od opłaty sądowej 
zaś koszty postępowania sądowego po-
krywa spółdzielnia. W związku z tym 
Oleksiakowie pytają, dlaczego to oni 
zostali obciążeni kosztami? 

Młodzież chętnie angażowała się w re-
alizację zadań projektu począwszy od 
malowania map, pozyskiwania infor-
macji na temat kultury, tradycji, za-
bytków, najbliższego regionu, poprzez 
poznawanie kultury, legend, zabytków, 
tradycji, strojów, przyśpiewek i tańców 
ludowych a nawet
tradycyjnych potraw regionów tych 
krajów, które współrealizowały pro-
jekt. Dzieci poznawały bohaterów i 
sławne postaci wybranych regionów, 
pozyskiwały informacje przez internet, 
opracowywały komiksy, multimedialne 
prezentacje, foldery, broszury, gazetki, 

przeprowadzały
wywiady, brały udział w wielu konkur-
sach, a nawet gotowały i degustowały 
potrawy z nadesłanych książek kuchar-
skich zagranicznych partnerów. 
 Spora część uczniów dała upust 
swym zainteresowaniom artystycznym 
dzięki zaangażowaniu w szkolnym ze-
spole folklorystycznym „Mali Porębia-
nie" prowadzonym od wielu lat przez 
panią Bernadetę Zapiór. Oprócz zadań 
realizowanych w szkole, dla młodzieży 
niesamowitą  atrakcją i szkołą życia 
były zagraniczne wojaże, gdzie młodzi 
ludzie - uczniowie - mogli w praktyce 

ocenić swoje umiejętności posługiwania 
się językiem angielskim. Dzieci wraz z 
nauczycielami zwiedziły Łotwę, Turcję, 
Słowację, Hiszpanię i Włochy. Wraże-
nia z wycieczek były
prezentowane w szkole oraz na łamach 
prasy. Powstały też pamiątkowe albu-
my, kroniki i filmy.
W dniach od 27 maja do 1 czerwca 
Poręba Spytkowska gościła delegacje 
młodzieży i nauczycieli ze szkół part-
nerskich. Goście zwiedzili w Polsce w 
ciągu trzech dni Zakopane, Dębno Pod-
halańskie, Niedzicę, Oświęcim, Wado-
wice, Inwałd, Kraków, Kopalnię Soli w 
Bochni, oraz
oczywiście Porębę Spytkowską. Polacy 
i obcokrajowcy uczestniczyli w szkol-
nych warsztatach taneczno-wokalno-
plastycznych: „Taniec zbliża ludzi", 
„Piosenka łączy" oraz „Czy realizowany 
projekt się podobał". 
W ostatnim dniu maja został zorgani-
zowany festiwal w Porębie Spytkow-
skiej z udziałem zagranicznych gości. 
W trakcie imprezy dzieci startowały 
w zawodach sportowych: w biegach 
przełajowych i w wyścigach rowerów 
górskich. Okoliczni mieszkańcy i goście 
oglądali w szkole
wystawy fotograficzne, malarskie, rę-
kodzieła dotyczące projektu. Wieczo-
rem obecni podziwiali tańce i śpiewy 
polskich i zagranicznych zespołów folk-
lorystycznych, oraz występy prezentu-
jące osiągnięcia szkolnych warsztatów. 
Tekst Irena Polczyk, zdjęcia: archiwum 
szkoły.

Nauka trwa całe życie
W ostatnich dniach maja 2008r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spyt-
kowskiej odbyło się podsumowanie trzyletniego europejskiego projektu Comenius 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Projekt pod hasłem „Kultura 
tradycje i zwyczaje naszego regionu", którego realizacją kierowali dyrektor Piotr 
Tota i Piotr Nosal we współpracy ze szkołami elementarnymi z Ludzy (Łotwa), z 
Ozdan (Słowacja), z Noves (Hiszpania), z Brienzy (Włochy) oraz z Ankary (Turcja) 
trwał od września 2005 roku do maja obecnego roku. W projekcie brali udział nie-
mal wszyscy uczniowie, pracując nad różnymi zadaniami dostosowanymi do wieku 
i możliwości pod opieką swoich wychowawców i nauczycieli przedmiotów. Zadania 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów jak i rodziców. Rodzice pomagali 
szkole w bardzo szerokim zakresie - między innymi przy wykonaniu lalek w strojach 
ludowych, prezentując swoje rękodzieło na szkolnej wystawie, pozyskując materiały,  
wykonując wraz z  nauczycielami prace remontowe w szkole, a także w ostatnim 
czasie - poprzez gościnę we własnych domach i troskliwą opiekę okazaną dzieciom 
zza granicy. 

n
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Na ratunek umierającemu centrum miasta
Mieszkańcy Brzeska i właściciele 

sklepów znajdujących się przy głów-
nych ulicach miasta twierdzą, że po go-
dzinie 17.00 centrum przestaje żyć. Po 
zamknięciu sklepów przy Kościuszki i 

Głowackiego zamiera ruch, zarówno 
pieszych jak i zmotoryzowanych. 

-W innych miastach, choćby w są-

siedniej Bochni, ruch na ulicach za-
czyna się dopiero wtedy, gdy ludzie 
wychodzą z pracy. U nas po wyjściu z 
biur czy urzędów można zrobić jedy-
nie sprawunki w supermarketach, bo 
butiki w centrum są już pozamykane. 
I wielka szkoda, bo mieszkańcy Brze-
ska zamiast robić zakupy na miejscu 
wybierają się do innych miast – mówi 
radny Adam Smołucha.

Zdaniem radnego jednym z pomysłów 
na ożywienie umierającego centrum 
Brzeska może być przedłużenie czasu 
otwarcia sklepów. Uważa on, że po-
winni pomyśleć o tym sami właściciele 
sklepów, zwiększyłoby to ich konkuren-
cyjność i na pewno zwiększyło obroty.

-Prawdopodobnie jest tak, że nasz 
miejscowy handel nastawiony jest 
na obsługę mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Zupełnie pomijane są po-
trzeby mieszkańców samego Brzeska, 
którzy pracują do godziny 17.00. No i 
dzieje się tak, że pieniądze klientów za-
miast zostać w mieście wędrują do kie-
szeni właścicieli sklepów w Krakowie, 
Tarnowie czy Bochni – mówi radna Ka-

tarzyna Pacewicz-Pyrek. 
Zdaniem drobnych kupców, centrum 

zaczęło umierać już kilka lat temu, kie-
dy w mieście zaczęły powstawać super-
markety. Pomysł radnego Smołuchy nie 
wszystkim przypadł jednak do gustu.

-Jeżeli zamykałabym sklep o godzi-
nie 19.00 albo 20.00 wówczas więcej 
musiałabym zapłacić swoim pracow-
nikom – mówi właścicielka jednego ze 
sklepów odzieżowych.  - I tak już ledwo 
wiążę koniec z końcem a mam poważne 
wątpliwości, czy wydłużenie czasu ot-
warcia sklepu przyniosłoby oczekiwane 
korzyści.

Wydaje się jednak, że z tym proble-
mem właściciele sklepów wcześniej czy 
później będą musieli się zmierzyć. 

-Jeżeli dojdą do skutku prace związa-
ne z rewitalizacją Rynku wówczas jego 
atrakcyjność na pewno wzrośnie. My-
ślę, że już teraz trzeba o tym pomyśleć 
– dodaje radny Smołucha.

Kiedy Rynek zostanie odnowiony a 
z centrum miasta prawie całkowicie 
wycofany zostanie ruch samochodowy, 
wówczas handlowcy i właściciele pubów 
i kafejek na pewno będą mieć większe 
pole do popisu niż obecnie. Spacery i 
spotkania przy Rynku będą na pewno 
okazją do zrobienia zakupów.

Nowy pomysł na ożywienie

Blisko 11 milionów złotych przezna-
czy w tym roku samorząd powiatu na 
inwestycje drogowe. Wykonanych zo-
stanie blisko 10 km nowych nawierzch-
ni, zaplanowano też budowę oraz re-
mont blisko 1,7 kilometra chodników. 
W powiecie zabezpieczone zostaną tak-
że najgroźniejsze osuwiska.

Najwięcej środków pochłoną prace 
związane z zabezpieczeniem osuwisk 
na drogach powiatowych. Inwestycja 
realizowana będzie na terenie gminy 
Czchów (stabilizacja osuwisk w gminie 
Czchów, przy drodze nr 111 Tymowa 
– Łososina (Zalesie) oraz stabilizacja 
wraz z usuwaniem skutków osuwisk 
przy drodze nr 178 Czchów – Iwkowa 
w Czchowie). Koszt robót wyniesie 7,5 
miliona złotych. Na realizację zadania 
powiat pozyskał dotację z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
projektu "Osłona przeciwosuwiskowa”.

Dotacja stanowi 80 procent wartości 

zadania. Pozostała kwota zostanie po-
kryta z budżetu starostwa - mówi wice-
starosta Stanisław Pacura. -W ramach 
zadania zostaną wykonane prace pole-
gające na palowaniu, budowie murów 
oporowych i drenażu terenu osuwisko-
wego. Roboty potrwają do końca listo-
pada.

Pełną parą realizowane są inwestycje 
na drogach powiatowych. Prowadzone 
są prace związane z wykonywaniem 
nowych nawierzchni bitumicznych, 
budową i przebudową chodników. 
Obecnie zakończono prace związane z 
wykonaniem nawierzchni  w Mokrzy-
skach, Czchowie, Uściu Solnym, Barcz-
kowie, Gosprzydowej, Iwkowej   Borzę-
cinie (Borku). Wykonywane są roboty 
na drogach powiatowych w Porąbce 
Uszewskiej i Porębie Spytkowskiej. W 
tym roku planowane jest wykonanie w 
sumie blisko 10 kilometrów nowych na-
wierzchni na terenie wszystkich gmin. 

Na ten cel zostanie przeznaczonych 
1,7 miliona złotych ( w tym dotacja na 
usuwanie klęsk żywiołowych w wyso-
kości 300.000 zł. ). Warto też dodać, 
iż na długości 4,5 kolometra zostaną 
zrealizowane prace polegające na po-
wierzchniowych utrwaleniach emulsją 
i grysami. Na to zadanie w budżecie po-
wiatu zarezerwowano 200 tysięcy zło-
tych. Roboty w tym zakresie potrwają 
do sierpnia. 

W tym roku planowane jest też wy-
konanie oraz remont blisko 1,7 km 
chodników przy drogach powiatowych. 
To zadanie będzie realizowane w Ło-
niowej, Biadolinach Szlacheckich, Do-
łach, Porąbce Uszewskiej (gm. Dębno), 
ul. Okocimska w Brzesku, Przyborowie 
(gm. Borzęcin), Czchowie, Jadowni-
kach, Szczepanowie, Porębie Spytkow-
skiej, Wokowicach i Sterkowcu (gm. 
Brzesko), Biesiadkach (gm. Gnojnik), 
Iwkowej, Uściu Solnym, Strzelcach 
Wielkich i Zaborowie (gm. Szczurowa). 

Warto też dodać, iż powiat brzeski 
składa wnioski na dotację o wartości 
12 milionów złotych. (mk)

Drogowe inwestycje
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Dla szczepanowkiej społeczności 
uruchomienie Internetowego Centrum 
Edukacyjnego było ważnym wydarze-
niem, zgromadziło więc wszystkich 

zainteresowanych poszerzaniem oferty 
oświatowo-kulturalnej dla mieszkań-
ców. Włodarze gminy i powiatu doko-
nali przecięcia symbolicznej wstęgi a 
następnie kustosz szczepanowskiej Ba-
zyliki ks. Władysław Pasiut poświęcił 

ICEO w Szczepanowie

25 maja w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie zostało poświęcone i od-
dane do użytku Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe. Otwarcie Centrum zgromadziło 
wielu gości. Obecni byli poseł Edward Czesak, starostowie Ryszard Ożóg i Stanisław Pacura a 
także burmistrz Grzegorz Wawryka i przewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof Ojczyk wraz 
z wiceprzewodniczącym Franciszkiem Brzykiem.

pracownię internetową w raz z całym 
sprzętem oraz oddaną do użytku salę 
tradycji OSP. 

ICEO jest wspólnym przedsięwzię-
ciem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, Krajowej Izby Gospo-
darczej, Uniwersytetu Białostockiego 
i firmy Combidata Poland. Centrum 
jest dostępne przez siedem dni w ty-
godniu w godzinach od 17 do 21, w so-
boty i niedziele w godzinach od 12 do 
22. Wszyscy chętni mogą bezpłatnie 
skorzystać z dostępu do internetu.

W najbliższym czasie planowane 
są różnego rodzaju szkolenia, miedzy 

innymi z aktywnego korzystania z in-
ternetu na rynku pracy, korzystania z 
dostępnych kursów dokształcających, 
czy wręcz podjęcia studiów na najbar-
dziej renomowanych uczelniach w kra-
ju w dynamicznie rozwijającym się sy-

stemie distance learning. Po zapisaniu 
się na studia, a następnie zalogowaniu 
na specjalnej platformie, możliwe jest 
studiowanie na różnych kierunkach 
oferowanych przez polskie uczelnie – 
od zarządzania i marketingu, poprzez 
studia pedagogiczne,  na studiach in-
żynierskich kończąc. Każdy semestr 
kończy już jak najbardziej realna sesja 
egzaminacyjna na wybranej przez stu-
denta uczelni. 

Wykorzystanie najnowocześniejszych 
narzędzi komunikacji pozwoli na zdo-
bywanie nowych kwalifikacji zawodo-
wych szczególnie osobom pracującym 
zawodowo oraz posiadających rodziny. 
Dla tych osób możliwość studiowania 
bez konieczności ponoszenia znacznych 
kosztów związanych z uciążliwym do-
jazdem oraz poświęcaniem dużej ilości 
czasu jest ogromną szansą dla podnie-
sienia swoich kwalifikacji zawodowych 
i szans na dalszy rozwój zawodowy. 
W dynamicznych czasach, kiedy wy-
kształcenie ma coraz większe znacze-
nie Internetowe Centrum Edukacyj-
no-Oświatowe stanowi nowatorską i 
bardzo pożyteczną propozycję. W kolej-
nych miesiącach oferta Centrum będzie 
się stale poszerzać tak, aby każdy zna-
lazł dla siebie coś przydatnego.      (jk)

Listem tym pragniemy ocalić ślad 
od zapomnienia. Uznaliśmy bowiem, 
że nasze brzezowieckie majówki były 
wyjątkowe – radosne, pełne religijne-
go uwielbienia Matki Najświętszej. 
Modliliśmy się w różnych intencjach 
dziękując Jej, że tak bardzo wyróżnia 
nasze osiedle, między innymi łaską 
powołań zakonnych i kapłańskich. 
Bo to z naszego osiedla w nieodległej 
przeszłości na ewangeliczny podbój 
świata wyruszył ksiądz Jarek, ksiądz 
Mateusz ewangelizuje polską armię, 
księża Henryk i Stanisław cieszą się 
miłością i wielkim poważaniem, swo-
ich parafian. Na spotkaniach przy 
figurce wspominaliśmy nieżyjących 
już, złotymi zgłoskami zapisanych w 

historii miasta charyzmatycznych ka-
płanów – księdza Jana Fortunę i Kazi-
mierza Kopacza.

Wprowadziliśmy zwyczaj modlitew-
nego świętowania szczególnych wyda-
rzeń z życia naszej małej wspólnoty. 
Inauguracji dokonał kolega Dawid, 
który w dniu swojej pierwszej Komu-
nii Świętej złożył u stóp Matko Boskiej 
białą wiązankę. To była majówka w 
jego intencji i wszystkich dzieci, które 
w tym roku przystąpiły do sakramentu 
komunii. (...)

W Dniu Matki – to było dopiero świę-
to – płonęły świece, to był dzień dzięk-
czynienia. Najbardziej jak umieliśmy 
dziękowaliśmy za nasze mamy. A one 
nie wiadomo dlaczego, płakały...

Ludzie prosili nas o modlitwy w róż-
nych intencjach. Czyniliśmy to z ra-
dością i wiarą, że matka Najświętsza 
nas wysłucha. Modliliśmy się w inten-
cji Siostry Urszuli, która w tym czasie 
odwiedziła ojczyznę. 

Z radością biegliśmy pod figurkę 
i choć pogoda nie zawsze dopisywa-
ła, czuliśmy, że dzieje się coś bardzo 
ważnego i że każdego dnia musimy się 
spotkać z Matką Najświętszą. Starsi 
nie szczędzili nam słów zachęty a na-
wet podziwu. 30 maja dołączyły do 
nas nieoczekiwanie siostry zakonne – 
Urszula i Maria – śpiewom, modlitwo, 
wspomnieniom nie było końca....

Dziecięca Wspólnota Modlitewna 
osiedla Brzezowieckie: Ewelina Bryl, 
Kaja Stec, Karolina Gurgul, Weroni-
ka Kwolek, Anita Jemioło, Dagmara 
Pleśniarska, Beata Kwolek, Kamila 
Korda, Weronika Repetowska, Mag-
dalena Borowiec, Tomasz Olchawa, 
Krzysztof Kwolek, Jakub Kwolek, Da-
wid Pleśniarski, Dariusz Kwolek, Ma-
teusz Piechnik, Jakub Grech, Karol 
Opiła, Dawid Krupski, Julia Kubas. 

                                  Ocalić od zapomnienia    
Proponujemy Państwu nową rubrykę. Sami będziecie ją redagować i 
decydować o jej zawartości. Jeżeli chcecie Państwo „ocalić od zapomnie-
nia” jakieś zdarzenie, ważną chwilę w Waszym życiu osobistym lub są-
siedzkim, osiedlowym, piszcie do nas, przysyłajcie zdjęcia. 
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30 maja o godzinie w Piwnicy Brze-
skiej odbył się wernisaż wystawy foto-
graficznej ,,Dziecięcy Świat”, zorganizo-

wanej z okazji Dnia Dziecka. Autorami 
prezentowanych prac są między inny-
mi: Anna Żurek, Małgorzata Duśko, 
Katarzyna Pacewicz-Pyrek, Klaudia 
Budzioch, Magdalena Matwejczuk, 
Klaudia Kopytko, Wojciech Poniewier-
ski oraz Bogdan Hajduk. W większości 
należą oni do Kółka Fotograficznego 
działającego przy MOK w Brzesku, któ-
re powstało z inicjatywy radnego Ada-

ma Kwaśniała.
Na pomysł zorganizowania wystawy 

wpadł Wojciech Poniewierski i choć 
czasu na realizację pomysłu było 
niewiele, dzięki pomocy pani dy-
derktor Małgorzaty Cuber i pana 
Piotra Dudy oraz zaangażowa-
niu niektórych członków koła 
fotograficznego udało się bardzo 
ciekawie wyeksponować zgroma-
dzone fotografie.

Temat ,,Dziecięcy Świat” go-
ście wernisażu mieli okazję 
zobaczyć z różnej perspektywy 
: były zdjęcia kolorowe, czarno-
białe i w kolorze sepii, portrety 

i reportaż.
 Małgorzata Duśko. Znana wszyst-

kim fotograf pokazała kolorowe foto-
grafie, na których widać zatrzymane 
w kadrze niepowtarzalne chwile dzie-
ciństwa. Anna Żurek prezentowała 
serię interesujących, w większości 
czarno-białych portretów dziecięcych 
twarzy i sylwetek, obok których widz 
nie może przejść obojętnie. Na sporą 

Dzieci w fotografii część oglądających największe wraże-
nie wywarły fotografie Magdaleny Ma-
twejczuk .Cykl jej autorstwa jest per-
fekcyjny pod względem kolorystycznym 
i kompozycyjnym, elementy znajdujące 
się na zdjęciu stanowią idealną całość.

Katarzyna Pacewicz-Pyrek jest au-
torką  trzech reportaży, każdy z nich to 
fragment tego co dzieci robią po oficjal-
nej części przyjęcia z okazji I Komunii 
Świętej.

-Była to pierwsza wspólna wystawa 
członków Koła Fotograficznego i za-
przyjaźnionych   z  nimi osób, wzbu-
dziła w oglądających wiele emocji w 
większości pozytywnych ,bo dzieci to 

wdzięczny temat,choć w brew pozorom 
wcale niełatwy – mówi jedna z autorek 
prac, Katarzyna Pacewicz-Pyrek.

Impreza z okazji Dnia Dziecka zaczę-
ła się 31 maja. Przyszło na nią wiele 
osób, zebrało się około 80 imprezowi-
czów. Głównymi organizatorami impre-
zy byli: burmistrz Grzegorz Wawryka, 
świetlica środowiskowa MOK, TKKF 
„Sokół” oraz zarząd osiedla „Okocim-
skie”. Niemałą rolę odegrała też Mło-
dzieżowa Rada Gminy, której sześciu 
członków pomagało przy przeprowa-
dzaniu konkursów. Parę z nich odbyło 
się w budynku TKKF-u, na sali świet-
licowej. Tu między innymi rozstrzyg-
nięto konkurs na najlepsze dwie ulotki 
oraz pracę o tematyce profilaktyki an-
tyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży. 
Przeprowadzono też quiz na ten temat, 
składający się z 20 pytań. 

Na sali świetlicowej odbył się też 
konkurs układania puzzli dla najmłod-
szych. Nie obyło się bez turnieju krę-
glarskiego. 

Większa część imprezy odbywała się 
na osiedlowym boisku - gry, zabawy i 
konkursy: przeciąganie liny, rzuty do 
kosza, skoki w workach na odległość, 

odbijanie piłki głową, pięciobój dla naj-
młodszych a także konkurs śpiewu. 
Dodatkowo Młodzieżowa Rada Gminy 
przeprowadziła dla dzieci bardzo orygi-
nalną zabawę z chustą oraz pokazała 
ciekawe techniki malowania twarzy. 
Te ostatnie cieszyły się ogromną popu-
larnością wśród maluchów.

Swoją obecnością zaszczycili dzieci 
policjanci, którzy zaproponowali udział 
w konkursie na temat znajomości prze-
pisów ruchu drogowego oraz tor prze-
szkód dla rowerzystów. 

W godzinach wieczornych nadszedł 
czas na rozdanie nagród za wszystkie 
przeprowadzone konkursy i zabawy. A 
nagrodami były m.in.: piłki koszykowe, 
piłki do siatkówki, do nogi, koszulki, 
czapeczki, szaliki, maskotki, albumy i 
mnóstwo jeszcze innych drobiazgów. 

Sponsorami imprezy byli: burmistrz, 
„Eurogum”, Koba-M, Krakowski Bank 
Spółdzielczy, Spółdzielnia Pracy „Ju-
rajska”, Duszpasterstwo Osób Niepeł-
nosprawnych, Powiatowa Komenda 
Policji, RPWiK.                             (kg)

Dzień dziecka na osiedlu Okocimskie    
Człowiekowi z miłością do twarzy
12 czerwca 2008 gościem Powiato-

wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Brzesku był ks. Wacław Buryła 
(ur. W Pruchniku k/Jarosławia, obec-
nie pracujący w parafii Krośnice na 
Górnym Śląsku), poeta, propagator 
kultury, laureat i organizator wielu 
konkursów poetyckich, m.in. 10 Ogól-
nopolskich Konkursów Poetyckich „ O 
ludzką twarz człowieka”. Autor ponad 
40 tomików wierszy takich jak: „Czło-
wiek potrzebuje człowieka”, „Człowie-
kowi z miłością do twarzy”, „Rozmo-
wy z Anną”, „Skrzydła samotności”,  
„Prawdy najprostsze,”, „Witraże 
chwil”, oraz antologii: „Cud , który 
trwa”- poświęconej Janowi Pawłowi 
II,  „Na naszych oczach” – poświęconej  
Ks. Jerzemu Popiełuszce oraz wigilij-
no –bożonarodzeniowej „Na oczach 
poety umiera świat”. Drukował też w 
wielu almanachach i pracach zbioro-
wych. Jego ciepłe, pełne liryzmu wier-
sze tłumaczone są na wiele języków.                                    

(jk)

Człowiekowi z miłością do twarzy
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Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miejski serdecznie dziękują sponsorom za po-
moc w organizacji Dnia Dziecka. Ich udział pozwolił zapewnić dzieciom dobrą 
zabawę i mnóstwo atrakcji: malowanie twarzy, pokaz tańca hula - hop w wy-
konaniu grupy z Poręby Spytkowskiej, zabawa z kolorową megachustą, jazda 
konna, dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa, tańce grupy czirliderek, występ 
grupy baletowej, występ grupy tanecznej ze szkoły podstawowej nr. 3 w Brze-
sku, występy wokalne młodzieży z MOK, występ orkiestry dętej, występ zespołu 
wokalnego z Jadownik, konkurs gry na instrumentach dętych, konkurs pla-
styczny, konkurs wiedzy o Brzesku, konkurs rowerowy przeprowadzony przez 
policję brzeską, konkursy sprawnościowe, tameczne, konkurs hula-hop. Spon-
sorami imprezy byli: Mat – Biuro Rachunkowe, Firma Jawor, Firma Bomas, 
p. Krzysztof Dudziński, Konik Klub, Bank Spółdzielczy Brzesko, p. B. Baka, 
sklepik p. K. Ozgi. 

Dzień Dziecka
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Hot-
spot Lokalizacja

1 Bucze - Dom Ludowy
2 Mokrzyska - Szkoła Podstawowa
3 Szczepanów - Szk. Podstawowa
4 Sterkowiec - Szk. Podstawowa
5 Jadowniki - Szk. Podstawowa
6 Jadowniki - Dom Ludowy
7 Brzesko - Solskiego
8 Brzesko - os. Partyzantów
9 Brzesko - Szk. Podstawowa nr 3

10 Brzesko - ZSP nr 2
11 Okocim - Szkoła Podstawowa
12 Poręba Spytkowska -Szk. Podst.
13 Brzesko - os. Browarna
14 Jasień - Szkoła Podstawowa
15 Brzesko - LIDL i Statoil
16 Brzesko - Basen i PG nr 2
17 Brzesko - Rynek
18 Brzesko - pl. K.Wielkiego
19 Brzesko - pl. Żwirki i Wigury
20 Brzesko - Urząd Miejski
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21 czerwca brzeski odział Krakowskiej Kon-
gregacji Kupieckiej w 70 rocznicę jego powstania 

otrzymał sztandar. 
W kościele pod we-
zwaniem św. Jaku-
ba Apostoła NMP  
Matki Kościoła, o go-
dzinie 16.30 odbyła 
się uroczysta msza 
święta połączona z 

poświeceniem sztandaru jaki z rąk prezesa KKK 
Wiesława Jopka otrzymał prezes brzeskiego od-
działu KKK Bogdan Baranek. Po jej zakończeniu 

Krakowska Kongregacja Kupiecka ze sztandarem    
odbył się przemarsz członków KKK i zaproszo-
nych gości, z towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry 
Dętej, ulicami miasta oraz  prezentacja sztandaru 

na Placu Kazimierza 
Wielkiego.

Następnie wszy-
scy zaproszeni zna-
mienici goście byli 
podejmowani w re-
stauracji Galicyjska, 
gdzie bawili się do 

białego rana. 
(mk)

W dniu 2 czerwca 2008 roku przedstawicie-
le  Szkolnego Koła Wolontariusza  Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brze-
sku oraz uczniowie klasy 1c wzięli udział w 
imprezie integracyjno-plenerowej Dzień Otwar-
tych Drzwi organizowanej przez Ośrodek Opie-
kuńczo -Rehabilitacyjny dla dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej 
w Jadownikach Mokrych.

Program imprezy był bardzo zróżnicowany. 
Była msza święta w intencji dzieci, przegląd 
działalności artystycznej młodzieży niepełno-
sprawnej, konkurencje sportowe dla dzieci na 

świeżym powietrzu oraz na basenie, konkursy 
piosenki, konkursy plastyczne oraz szereg in-
nych atrakcji typu: dogoterapia, smaczny posi-
łek z grilla lub kuchni polowej, loteria fantowa.

-Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy bra-
li udział w takiej imprezie. Była ona dla nich 
ogromnym przeżyciem. Piękna pogoda, pyszne 
jedzenie, świetne humory, ale przede wszystkim 
cudowna atmosfera, o którą zadbali organizato-
rzy imprezy sprawiły, że był to naprawdę udany 
wyjazd i niezapomniane wrażenia – mówi dy-
rektor PG nr 1, Bogusław Biernat.  

(mk)

Po raz trzeci Niezależna Wspólnota 
Wędkarska z Brzeska zorganizowała 
zawody  dla dzieci i młodzieży na sta-
wie w miejscowości Przyborów . Dopi-
sała  pogoda , słoneczny dzień zachęcił 
dzieci wraz z rodzicami do przyjazdu 

Komenda Powiatowa Policji 
w Brzesku prowadzi śledztwo 
w sprawie wypadku drogo-
wego , który miał miejsce w 
dniu 14 maja 2008r o godzinie 
19.30 w miejscowości Jastew 
(na granicy z Jadownikami) 
powiatu brzeskiego woj. ma-
łopolskiego na drodze K-4.W 
trakcie manewru wyprze-
dzania nieustalony kierowca 
zajechał drogę kierującemu 
samochodem m-ki Audi A-6, 
który również wykonywał 
manewr wyprzedzana , przez 
co zmusił go do zjechania na 
lewe pobocze. W wyniku tego 
uderzył on w barierkę prze-
pustu drogowego ponosząc 
śmierć na miejscu. Prosi się 
o kontakt świadków tego zda-
rzenia z prowadzącym postę-
powanie mł.asp. Tomaszem 
Nosalem tel.014 6626218 bądź 
z dyżurnym jednostki , nr 
alarmowy 997,112.

Wszystkim, którzy towarzyszyli 
w ostatniej drodze mojej śp. 
Żony Barbary Pietrus oraz 
okazali mi wiele serca, życzli-
wości i współczucia a w szcze-
gólności Pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Brzesku oraz 
Małopolskiej Szkoły Wyższej 
w Brzesku składam serdeczne 
podziękowania 
                         Edward Pietrus

Dzień otwartych drzwi    

 Niezależni dzieciom
na zawody. W zawodach startowała  
młodzież  od lat 0 do lat 18. 

Wspaniała atmosfera i wielkie chęci 
młodych wędkarzy, złowienia ryby przy-
czyniło się do tego  że na prośbę dzieci   
organizatorzy przedłużyli   zawody.  Po 

z a k o ń -
c z e n i u 
ł o w i e -
nia ryb 
wszyscy 
udali się 
na poczę-
s tunek . 
W tym 
s a m y m 
c z a s i e 
komisja 
p o d s u -
mowała 
zawody i 
ogłosiła 
w y n i k i 
z a w o -

  Komunikat policji

dów. Miła niespodzianka spotkała mło-
dą wędkarkę Patrycję, która otrzymała 
w dniu swoich urodzin dodatkową nie-
spodziankę - plecak ufundowany przez 
członka NWW.

Każdy z uczestników zawodów otrzy-
mał paczkę ze słodyczami, książkę " Na 
ryby czyli niezbędnik wędkarza", na-
grody te zostały ufundowane dzięki po-
mocy i dofinansowaniu zawodów przez 
Urząd Miasta Brzeska,  jeden z kole-
gów członek NWW przygotował piękne 
dyplomy dla uczestników wędkarskie-
go spotkania. (mk)
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Fundacja „Zdrowie” powstała pod 
koniec 1995 roku. Fundatorami, któ-
rzy podpisali wówczas akt notarialny 
byli: Konstantyn Bujak, Edward Cze-
sak, Krzysztof Dudziński, Aleksandra 
Dziedzic, Tomasz Filip, Andrzej Gruca, 
Józef Kaczmarczyk, Zbigniew Kacz-
marski, Janusz Koczur, Michał Koste-
cki, Wiesław Kozak, Kazimierz Kural, 
Franciszek Krupa, Marian Lambert, 
Tadeusz Mardoń, Mieczysław Mietła, 
Wiktoria Musiał, Jan Musiał, Janusz 
Nalepa, Marek Oleksiński, Kazimierz 
Piwowarski, Antoni Skurnóg, Henryk 
Strąk, Bogusław Tolasz, Kazimierz 
Wawrykiewicz, Janusz Wodka, Wie-
sław Wojnicki i Krzysztof Zasada. 

Hala i basen
Pierwotnym celem fundacji było 

wspieranie budowy hali sportowej i 
basenu w Brzesku. W 1998 roku cel 
działania fundacji został doprecyzo-
wany a w statucie pojawił sie zapis, że 
„Zdrowie” będzie nabywać, budować i 
tworzyć obiekty sportowe, które sprzy-
jać będą krzewieniu kultury fizycznej 
i spotu wśród mieszkańców gminy. W 
2002 do statutu dopisano jeszcze jedno 
zadanie – wspieranie budowy strzelni-
cy w Brzesku. 

Pierwsze posiedzenie fundacji odbyło 
się 1 lutego 1996 roku, wybrano wów-
czas radę nadzorczą w skład której we-
szli: T. Mardoń, B. Tolasz, H. Strąk, F. 
Krupa i J, Kaczmarczyk. Rada powoła-
ła pierwszy zarząd fundacji. Prezesem 
został Krzysztof Zasada, zastępował go 
Janusz Nalepa, na stanowisko sekre-
tarza powołano Michała Kosteckiego, 
księgowością zajmował się Jerzy Gica-
la. 

W 1997 roku fundacja zleciła wyko-
nanie koncepcji budowy kompleksu 
sportowego, otrzymały je dwie firmy z 
Krakowa – Eko-Par i Bibrostal. Wybra-

Ciągu dalszego nie będzie

Kilkanaście lat temu byli inicjatorami budowy największej w Małopolsce hali sportowej. Udało 
im się zdobyć część pieniędzy i rozpocząć inwestycję, którą niektórzy uważali za przejaw 
gigantomanii. Podstawowym problemem, na jaki wskazują dziś działacze Fundacji „Zdrowie” 
było to, że zaczęli budować na gruntach należących do gminy. Kiedy wydawało się, że hala 
mimo wszystko powstanie, ówczesne władze miejskie zerwały umowę na użytkowanie grun-
tów. Pod koniec ubiegłego roku fundatorzy zwrócili się do Krajowego Rejestru Sądowego o 
otwarcie likwidacji fundacji.

no projekt Eko-Paru, program inwesty-
cyjny przewidywał budowę komplesu 
sportowo-rekreacyjnego składającego 
się z kilku obiektów – hali widowi-
skowo-sportowej dla ponad 2 tysięcy 
widzów, krytego basenu, hotelu na 50 
miejsc oraz rozbudowę budynku Lice-
um Ogólnokształcącego. Fundusz na 
budowę hali, która miała powstać jako 
pierwsza, wynosił w 1997 roku prawie 
półtora miliona złotych. Według zało-
żeń w hali miały się odbywać wszystkie 
ważniejsze gminne i powiatowe impre-
zy, raz w roku miał być organizowany 
ogólnopolski turniej piłki siatkowej a 
na co dzień zajęcia dla szkół podstawo-
wych i średnich, treningi OKS, turnieje 
tańca towarzyskiego a także działal-
ność handlowa i usługowa. Zakładano, 
że wpływy wyniosą prawie 2,5 miliona 
złotych, wydatki zaś będą prawie dwa 
razy niższe.

Gmina wstrzymuje prace
Aby uzyskać pozwolenie na budowę 

fundacja musiała wykazać się posia-
daniem gruntów. Ówczesny burmistrz, 
Bogusław Tolasz zapewnił władze fun-
dacji, że gmina przekaże swój grunt na 
ten cel w drodze użyczenia z prawem 
zabudowy. Koszt prac, które wykonano 
do kwietnia 1999 roku wynosił ponad 
750tysięcy złotych. 

W październiku 1998 roku burmi-
strzem Brzeska został Jan Musiał. W 
styczniu następnego roku wystąpił do 
fundacji z pismem, w którym żądał na-
tychmiastowego wstrzymania prac bu-
dowlanych. 

-Gmina nie podpisała umowy inwe-
stycyjnej z fundacją i nie przewidzia-
ła w budżecie na 1999 rok żadnych 
środków na ten cel. Złożyła natomiast 
wniosek o dofinansowanie budowy hali 
przez Urząd Kultury Fizycznej i Tury-
styki. Do podpisania jednak stosownej 

umowy nie doszło, bowiem gmina nie 
przedstawiła planu finansowania in-
westycji, nie była w stanie wykazać, 
że posiada jakiekolwiek środki na ten 
cel. Gmina mogła tylko wykazać wy-
datki, jakie poniosła fundacja. Gmina 
domagała się przekazania inwestycji.  
Burmistrz uważał, że zaprojektowana 
hala jest zbyt duża i należy ograniczyć 
jej program inwestycyjny – wspomina 
Józef Kaczmarczyk. 

Należało wówczas rozstrzygnąć kwe-
stię, czy przyjęty plan inwestycyjny ma 
być w ogóle realizowany. Do wyboru 
nowego burmistrza gmina i fundacja 
w pełni akceptowały te plany. W lu-
tym 1999 roku fundatorzy przekaza-
li inwestycję gminie i zgodzili się na 
zmniejszenie planu inwestycyjnego, 
ich zadaniem pozostało wspieranie 
budowy. Fundacja zobowiązała się za 
własne pieniądze zlecić wykonanie no-
wego, zmienionego projektu hali, zwró-
ciła także gminie działki z rozpoczętą 
budową. Wtedy rozpoczął się spór o 
to, kto jest właścicielem nakładów in-
westycyjnych. Zgodnie z prawem ich 
właścicielem (jako właściciela gruntów) 
była gmina, ale fundacji przysługiwało 
prawo do roszczenia o zapłatę. Różnica 
stanowisk w tej sprawie trwała jeszcze 
w 2006 roku.

Mimo umowy zawartej z fundacją, we 
wrześniu 1999 roku gmina wstrzymała 
budowę hali i wstrzymała planowane 
wydatki na ten cel w kwocie 3 milionów 
złotych. Wówczas „Zdrowie” wystąpiło 
do samorządu o zwrot kosztów ponie-
sionych na modernizację hali – ponad 
140 tysięcy złotych. Jako, że burmistrz 
nie zgodził się na zapłacenie, fundacja 
wystąpiła do Sądu Okręgowego w Tar-
nowie, ten uznał roszczenie i zasądził 
od gminy żądaną kwotę. Wyrok ten 
gmina zaskarżyła do Sądu Apelacyjne-
go w Krakowie, sąd apelację odrzucił.

Półtora miliona na przemiał
Kiedy wiadomo było, że gmina ma 

zamiar wybudować basen, fundacja 
nieodpłatnie chciała jej przekazać do-
kumentację techniczo-budowlaną i 
technologiczną, z propozycji nie sko-
rzystano. Nie był także były burmistrz 
zainteresowany przyjęciem od fundacji 
dokumentacji technicznej na budowę 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego.  

W 2002 roku fundacja „Zdrowie” za-
reagowała na prośbę komendanta po-
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wiatowego policji i przekazała 100 ty-
sięcy złotych na budowę strzelnicy. 

Teraz majątek fundacji stanowi do-
kumentacja techniczna na wszystkie 
obiekty kompleksu sportowo-rehabili-
tacyjnego o wartości blisko 1,5 miliona 
złotych. Dokumentację tę fundacja chce 
przekazać nieodpłatnie gminie, jeżeli 
ta nie wyrazi zainteresowania zostanie 
ona zniszczona.

-Moim zdaniem gmina nie wykorzy-
stała szansy, jaką dawała jej fundacja 
„Zdrowie” - mówi Józef Kaczmarczyk. 
-Brzesko jako jedno z pierwszych w 
Małopolsce miast mogło mieć obiekt 
takiej wielkości. Zgadzam się z tym, że 
jeszcze kilka lat temu, wielkość hali z 
widownią na ponad 2 tysiące miejsc dla 
widzów mogła budzić mieszane uczucia 
i zarzuty o gigantomanię. Czas jednak 
pokazuje, że teraz takie obiekty budują 
gminy o wiele mniejsze niż Brzesko i są 
one w pełni wykorzystywane. 

Celem projektu jest zwiększenie ak-
tywności mieszkańców zagrożonych 
powodzią w zakresie przygotowania 
rodziny do powodzi i profilaktyki po-
wodziowej. - Koncepcja oparta jest o 
ideę edukacji dorosłych poprzez dzieci, 

realizowanej poprzez szkoły w formie 
konkursu dla uczniów ostatnich klas 
szkół podstawowych i pierwszej klasy 
gimnazjum – mówi starosta brzeski 
Ryszard Ożóg.

Program edukacji powodziowej

W powiecie brzeski realizowany jest pilotażowy program edukacji powodziowej. Projekt zo-
stał zainicjowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a realizowany jest przez Insty-
tutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz gminy: Brzesko, 
Borzęcin, Gnojnik i Szczurowa. Przedsięwzięciu patronuje starosta brzeski Ryszard Ożóg.

Pierwszym etapem programu było 
szkolenie dla nauczycieli z terenu po-
wiatu brzeskiego w zakresie tematy-
ki powodziowej, które przeprowadzili 
pracownicy Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wzię-
ło w nim udział dwudziestu pięciu na-
uczycieli z wybranych szkół podstawo-
wych i gimnazjów. - Celem warsztatów 
organizowanych w ramach szkolenia 
"Jak sobie radzić z powodzią - eduka-
cja powodziowa dzieci i dorosłych" było 
przygotowanie nauczycieli ze szkół le-
żących w gminach, w których występu-
je zagrożenie powodziowe do prowadze-
nia w szkołach zajęć oraz organizacji 
konkursów z zakresu problematyki 
powodziowej, a także przygotowanie 
do prowadzenia działań promujących 
"dobre praktyki" w ograniczaniu strat 
powodziowych wśród społeczności lo-

kalnej – informuje Mieczysław Chała-
sa, naczelnik Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Brzesku. 

Kolejnym etapem przedsięwzięcia  
był konkurs szkolny, w którym  wzięło 
udział kilkanaście szkół podstawowych 
i gimnazjów z gmin: Borzęcin, Brzesko, 
Gnojnik i Szczurowa. Zadaniem dzieci 
było opracowanie wspólnie z rodzicami 
rodzinnego planu powodziowego. Wy-
pracowania były prezentowane na spe-
cjalnych wystawach nt. tematyki powo-
dziowej. Zbiorcze prace konkursowe ze 
szkół biorących udział w przedsięwzię-
ciu zostaną przekazane do Starostwa. 
Powiatowa komisja konkursowa wybie-
rze najlepsze z nich. W dniu 10 czerwca  
br. odbędzie uroczyste podsumowanie 
konkursu na szczeblu powiatu.

Organizatorzy projektu mają nadzie-
ję, że wspólny wysiłek samorządów i 
szkół poprawi wiedzę mieszkańców na 
temat tego, jak zmniejszyć zagrożenie, 
jakie stwarza powódź dla rodziny oraz 
ograniczyć skutki powodzi z wykorzy-
staniem metod nietechnicznych, które 
zalecane są do stosowania przez wdra-
żaną obecnie w Unii Europejskiej Dy-
rektywę powodziową.  (łw)

Poseł, Jan Musiał: Zarząd Fundacji 
Zdrowie nie mając realnej wizji sfi-
nansowania budowy ani utrzymania 
gigantycznych obiektów wpisujących 
się wielkością np. w takie miasto jak 

Monachium a nie Brzesko. Delikatnie 
rzecz ujmując, beztrosko wydał około 
850 tys. zł. na dokumentację technicz-
ną kompleksu obiektów sportowych i 
około 1 mln zł na wykopanie i uzbro-
jenie dołka pod ogromną halę widowi-
skowo-sportową. Planowana budowa 
obiektów i ich późniejsza eksploatacja 
o wiele przekraczała realne finanso-
we możliwości gminy. Na tym etapie 
skończyły się zdobyte dzięki zabiegom 
prawnym środki Fundacji pochodzące z 
Browaru Okocim. Miastu pozostała do 
zjedzenia "żaba". Podjęta przez gminę 
próba urealnienia projektu techniczne-
go hali nie powiodła się. W zamian roz-
począłem  budowę obiektów sportowych 
na miarę naszych(gminnych) możliwo-

ści finansowych i oczekiwań. Po tym 
czasie powstała kryta pływalnia, hala 
przy Gimnazjum w Jadownikach, przy 
szkole podstawowej w Jasieniu idzięki 
współpracy ze Stowarzyszeniem Miłoś-
ników Ziemi Okocimskiej przy szkole 
w Okocimiu. Również starostwo  wy-
budowało pełnowymiarową halę przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1. Natomiast w dole pod planowaną gi-
gantyczną halę, aby nie straszył, wybu-
dowaliśmy boisko do gry w piłkę nożną 
i trzy boiska do gry w siatkówkę plażo-
wą. Ciekawostką przy tym jest fakt ,że 
przewodniczący rady nadzorczej Fun-
dacji startując w wyborach bezpośred-
nich na burmistrza Brzeska w 2002 r. 
nie miał w swoim programie wybor-
czym kontynuacji budowy wielkiej hali 
co jednak nie przeszkadzało mu

namiętnie domagać się tego same-
go od władz miasta. Losy Fundacji 
Zdrowie są przestrogą dla wszystkich 
społeczników, którzy podejmując ja-
kiekolwiek inicjatywy mają obowiązek 
skojarzyć je z realiami ekonomicznymi 
danej społeczności.
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Marta Fox w Brzesku
 Gościem PiMBP w Brzesku była 

Marta Fox – autorka 25 popularnych 

książek dla młodzieży i dorosłych, 
poetka i eseistka. Spotkanie z młodymi 
czytelnikami odbyło się w gościnnych 
progach Publicznego Gimnazjum nr 2 
w Brzesku.

Młodzieżowe powieści Marty Fox 
określane są mianem bestsellerów i cie-
szą się ogromną popularnością wśród 
czytelników. Dzieje się tak dlatego, że 
w swoich książkach autorka otwar-
cie pisze o problemach młodych ludzi, 
ich pierwszych miłościach, kłopotach 
szkolnych  i rodzinnych.

Marta Fox w ciekawy sposób i z hu-

morem prowadziła swoje spotkanie. 
Opowiadała o życiu i twórczości oraz 
dzieliła się osobistymi doświadczenia-

mi. Przybliżyła również 
gimnazjalistom boha-
terów swoich książek: 
Magda.doc, Paulina.
doc, Coraz mniej mil-
czenia. Przeczytała 
też fragment ostatniej 
książki zatytułowanej 
Paulina w orbicie kotów, 
która jest kontynuacją 
Magdy.doc i Pauliny.
doc. Pisarka wspomnia-
ła także o jednej ze 
swoich córek - Agacie, 
która nie lubiła czytać 
książek i żeby zachęcić 
ją do czytania, napisała 
dla niej po-
wieść Ba-

toniki Always miękkie jak 
deszczówka. Na zakończe-
nie uczestnicy spotkania 
zadawali autorce liczne 
pytania, które pozwoliły 
jeszcze lepiej poznać twór-
czość i postać Mart Fox. 
Spotkanie autorskie z Bar-
barą Gawryluk

20 maja Oddział dla 
Dzieci PiMBP w Brzesku 
zorganizował spotkanie 
autorskie  z  Barbarą 
Gawryluk - absolwent-

ką filologii 
szwedzkiej 
Uniwersy-
tetu Jagiel-
lońskiego, 
dziennikar-
ką Radia 
Kraków i 
tłumaczką. 
Jest rów-
nież autor-
ką cyklu 
a u d y c j i 
„Książka na 
szóstkę” po-
święconych 
literaturze 
dla dzieci. 

K s i ą ż k i 

Barbary Gawryluk adresowane są do 
najmłodszych czytelników. Autorka 
po mistrzowsku pokazuje świat ocza-
mi dziecka. Stara się, aby dorośli do-
strzegali dylematy dziecięce i pomogli 
je rozwiązać. Pisarka opowiadała o bo-
haterach swoich książek, m.in. o losach 
niezwykłego psa Dżoka – książka op-
arta na autentycznych wydarzeniach. 
Pomnik Dżoka autorstwa profesora 
Bronisława Chromego znajduje się nie-
daleko rzeźby smoka wawelskiego, na 
bulwarach wiślanych. 

Podczas spotkania dzieci dosłownie 
zasypały autorkę pytaniami: dlaczego 
pisze, skąd czerpie pomysły do swoich 
książek, jak długo powstaje książka, w 
jaki sposób zbiera informacje  o miej-
scach, które opisuje. Po skończonym 
spotkaniu ustawiła się długa kolejka 
po autograf. Pisarka spotkała się rów-
nież z czytelnikami w Filii PiMBP w 
Szczepanowie. 

Pasowanie na czytelnika
„My przedszkolaki uroczyście przyrze-

kamy, Że będziemy książki kochać…”
Tak brzmią pierwsze słowa przy-

rzeczenia składanego przez dzieci na 
uroczystości „Pasowania na Czytelni-
ka”. Impreza taka odbyła się 16 maja 
2008 r. w Oddziale dla Dzieci PiMBP 
w Brzesku, a jej głównymi bohaterami 
były dzieci z Przedszkola nr 9 w Brze-
sku. 

Podczas spotkania przedszkolaki do-
wiedziały się m. in. co to jest Biblioteka, 
zapoznały się z regulaminem Oddziału 
dla Dzieci, jego zbiorami i zasadami ko-
rzystania z księgozbioru. Dzieci mówiły 
również o tym, jak należy zachowywać 
się w bibliotece, wymieniły zasady po-
stępowania z książkami i opowiadały 

Działalność biblioteki
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o swoich „domowych biblioteczkach”. 
Przyszli czytelnicy wykazali się dużą 

wiedzą i udowodnili, że mogą stać się 
pełnoprawnymi czytelnikami bibliote-
ki. 

Głównym punktem spotkania było 
uroczyste przyrzeczenie złożone przez 
dzieci, po którym kierownik Oddziału 
dla Dzieci – Karina Legutek pasowała 

każdego przedszkolaka na czytelnika 
Biblioteki. Dzieciom przyjętym do gro-

na czytelników wręczono dyplomy, 
karty czytelnika i pamiątkowe czap-
ki. Dodatkową atrakcją był słodki 
poczęstunek i możliwość oglądania 
„ z a c z a r o w a n y c h 
książek”.

Dzięki takiej im-
prezie dzieci zostały 
zachęcone do czyta-
nia i wypożyczania 
książek. 

3 czerwca dzieci 
z Przedszkola nr 9 

w Brzesku jeszcze raz 
odwiedziły Oddział dla 
Dzieci. Przedszkole to 
przygotowuje się do 
przyjęcia imienia Marii 
Kownackiej. Aby przy-
bliżyć przedszkolakom 

postać i twórczość tej pisarki została 
zorganizowana lekcja literacka „Chcę 
nieść dzieciom radość…”, którą popro-
wadziła  Zofia Rogowska – polonistka, 
emerytowana dyrektorka Biblioteki 
Publicznej w Tarnowie.

Rozstrzygnięto kolejną, siódmą 
już edycję konkursu „Brzesko – czy-
sta gmina”. W tym roku zwycięzcą 
została Szkoła Podstawowa nr 2 z 
Brzeska, drugie miejsce zajęła SP z 
Mokrzysk, trzecie przypadło w  SP 
nr 3 z Brzeska. Jurorzy przyznali 
także dwa wyróżnienia – dla Pub-
licznego Gimnazjum nr 1 oraz Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych z 
Brzeska. 

W tym roku tematem przewod-
nim konkursu była zbiórka od-
padów organicznych i problemy z 
nią związane. Uczestnicy roznosili 
ulotki propagujące selekcję śmieci, 
wykonywali albumy, plakaty, hap-
peningi. Popularyzowali także ak-
cję „Posprzątaj po swoim psie”.

-Dzięki temu mamy na każdym 
osiedlu tablice, zaprojektowane i 
wykonane przez dzieci i młodzież, 
które informują o zagrożeniach 
związanych z tym, że właścicie-
le czworonogów nie chcą po nich 

CZYSTA GMINA

sprzątać – mówi Małgorzata Mły-
narczyk z referatu ochrony środo-
wiska. 

-Udział w konkursie jest przez 
Urząd Miejski szczególnie premio-
wany – dodaje Henryk Piela.

W tegorocznej edycji zwycięzcy 
otrzymali czek na 2300 złotych, 
laureaci II miejsca na 1800 złotych, 
III – 1300 złotych. Nagrody ufun-
dował UM. 

(mk)
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Zadania zostały przydzielone w 
obrębie kilku grup. Grupa „pla-
styków” wykonywała tabliczki z 

gliny i masy solnej, a na nich zapisy-

wano krótki tekst pismem klinowym. 
Kolejną grupą byli „pisarze”, którzy na 
materiałach imitujących zwoje zapisy-
wali przykłady pisma chińskiego i egip-
skiego. Wykonali oni również plansze 
z pismem alfabetycznym: łacińskim, 
greckim, słowiańskim. „Historycy” za-
jęli się zbieraniem informacji na temat 
postaci 

J. Gutenberga oraz gromadzeniem 
materiałów dotyczących druku i jego roli 
w rozwoju cywilizacji. Grupa „matema-
tyków” dociekała informacji na temat 
liczb, systemów liczących oraz urządzeń 
i maszyn liczących dawniej i współcześ-
nie. „Informatykom” przydzielono pra-
cę nad sposobami zapisywania tekstów 
i ich edytowania drogą komputerową. 
Zainteresowani tą tematyką przygo-
towali prezentację multimedialną na 

Od glinianej tabliczki 

29 maja 2008 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu odbyła się prezentacja 
projektu edukacyjnego zatytułowanego „Od glinianej tabliczki do komputera”. Tematyka 
projektu dotyczyła szeroko pojętego rozwoju pisma. Głównym celem było poznanie histo-
rii pisma, materiałów pisarskich i ich roli w rozwoju cywilizacji. Nadzorującymi pracę nad 
projektem były nauczycielki szkoły w Buczu: Anna Fitrzyk-Szpil oraz Maria Koryga. Praca 
nad przydzielonymi zadaniami trwała cztery tygodnie, a zaangażowani w nią byli wszyscy 
uczniowie szkoły i pozostali nauczyciele. 

do komputera
ten temat. Z kolei „misjonarze” swoją 
pracę uwiecznili na plakatach, któ-
rych tematyka związana byłą z Biblią 
jako „Księgą nad księgami” oraz Biblią 

– niezwykłą 
b ib l i o teką . 
„ A k t o r z y ” , 
jak łatwo się 
domyślić pra-
cowali nad 
inscenizacja-
mi nawią-
zującymi do 
tematu pro-
jektu. Grupa 
„literowych 
akrobatów” 
składała się 
z najbardziej 
w y s p o r t o -
wanych ucz-
niów, gdyż 

ich zadaniem była praca nad układem 
gimnastyczną-akrobatycznym przed-
stawiającym alfabet za pomocą pozycji 
ciała. „Dziennika-
rzami”, natomiast 
byli uczniowie na co 
dzień współredagu-
jący gazetkę szkolną 
„Loozik”. Ich zada-
niem było śledzenie 
na bieżąco postępów 
w realizacji projek-
tu, przeprowadzanie 
wywiadów, robienie 
reportaży ze zdjęć, a 
w końcu zamieszcze-
nie zebranych ma-
teriałów w gazetce 
szkolnej.

Szkoła w Buczu 

na czas prezentacji projektu zamie-
niła się w „Centrum Rozwoju Pisma”. 
Jej korytarze przybrały nazwy ulic na-
wiązujących do tematyki projektu, np. 
Aleja Gutenberga, Schody Klinowe, 
Zaułek Cyfrowy itp. Należy podkreślić, 
iż nakład pracy wszystkich uczniów i 
nauczycieli nadzorujących był ogrom-
ny, natomiast wkład finansowy był nie-
wielki, gdyż wykorzystano materiały i 
narzędzia, którymi dysponuje szkoła. 

Na uroczystość prezentacji projek-
tu zostali zaproszeni rodzice oraz inni 
goście. Swoją obecnością zaszczyciła 
wizytator Kuratorium Oświaty delega-
tury w Tarnowie pani Lidia  Głowacka 
oraz Małgorzata Sajdak, która repre-
zentowała naczelnika WEKiS. Biorąc 
pod uwagę skromne warunki, jakimi 
dysponuje szkoła, prezentacja odbyła 
się niezwykle sprawnie, z powodze-
niem wykonano zaplanowane zadania, 
a na koniec zaproszono wszystkich go-
ści do zwiedzania korytarzy szkolnych, 
na których można było podziwiać prace 
wykonane przez uczniów. 

Praca nad projektem „Od glinianej 
tabliczki do komputera” była znakomi-
tą okazją do bliższego poznania drogi 
kształtowania się pisma, od obrazków, 
poprzez znaki i symbole do liter alfa-
betu, którym posługujemy się współ-
cześnie. Uczniowie poprzez pracę w 
przydzielonych grupach zadaniowych 
uczyli się komunikacji i współpracy w 
grupie, kształtowana była umiejętność 
wyszukiwania informacji z dostępnych 
źródeł. Praca nad tego typu projektem i 
jej wytwory, które pozostaną dla młod-
szych uczniów z pozwodzeniem mogą 
stanowić materiał do dalszej pracy. 

(mk)
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Zakończyły się powiatowe eliminacje 
do Ogólnopolskiego Turnieju Bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym na rok 
szkolny 2007/2008. W cza-
sie jego trwania przepro-
wadzono dwie konkurencje: 
test ze znajomości zasad 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i jazda sprawnoś-
ciowa na torze przeszkód 
na rowerze. 

Pierwszy etap konkur-
su przeprowadzony został 
w kwietbiu i wzięłi w nim 
uczniowie w 21 szkół pod-
stawowych i 10 gimnazjów 
z terenu powiatu. Zwyciężcą został Da-
mian Jurkiewicz z Gimnazjum w Przy-
borowa. Drużynowo I miejsce zajęło 
Publiczne Gimnazjum Przyborów,  II 
miejsce Publiczne Gimnazjum nr II w 
Brzesku, III miejsce Publiczne Gimna-
zjum Wojakowa. 

W kategorii szkół podstawowych 

  Bezpieczni na drodze
zwycięzcą został Kamil Woda ze szkoły 
w Mokrzyskach. Drużynowo I miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa Poręba Spyt-

kowska, II miejsce Szkoła Podstawowa 
Jasień, III miejsce Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Brzesku. 

Nagrody - rower górski, hulajnogi 
oraz sprzęt turystyczny (plecaki, śpi-
wory, materace) ufundowane zostały 
przez samorządy gmin i starostwo. 

(mk)

Kampania, zainicjowana przez 
Krajowe Biuro ds. Przeciw-

działania Narkomanii, skierowa-
na jest głównie do młodych ludzi 
uczęszczających do lokali rozrywko-
wych, gdzie osoby te mogą stać się 
potencjalnymi ofiarami zaapliko-
wania tzw. tabletek gwałtu. 

Sprawcy takich przestępczych 
czynów, po dodaniu do napoju sub-
stancji psychoaktywnych, mogą 
wykorzystać utratę świadomości 
ofiary w celu jej zgwałcenia, upro-
wadzenia, rozboju, kradzieży itp.

Działanie tabletki gwałtu powo-
duje kilkugodzinną, całkowitą utra-
tę woli człowieka; osoba bezwiednie 
poddaje się poleceniom czy dzia-
łaniu innych ludzi, którzy w tym 
czasie mogą zrobić z nią właściwie 
wszystko. Co gorsze, po odzyskaniu 
świadomości ofiara tabletki nic nie 
pamięta, a sama substancja ulat-
nia się z organizmu bardzo szybko, 
stając się niewykrywalną we krwi 

czy w moczu już po kilku godzinach. 
Warto zaznaczyć, że rozpuszczona 
w płynie tabletka nie posiada bar-
wy, smaku czy zapachu!

Policjanci w czasie spotkań mó-
wią, w jaki sposób uchronić się 
przed staniem się ofiarą „tabletki 
gwałtu”. Najskuteczniejsze są zwy-
kle najprostsze sposoby: nie brać 
napoju od nieznajomych, pilnować 
swojej szklanki, by ktoś niepostrze-
żenie czegoś do niej nie dorzucił, 
opuszczając lożę czy stolik nie na-
leży zostawiać napoczętego napoju; 
po powrocie nie 

spożywaj pozostawionego napo-
ju, w razie niepokojących objawów 
powiadomić należy osobę zaufaną, 
obsługę lokalu lub zadzwonić po po-
gotowie. Trzeba pamiętać, że zagro-
żenie istnieje nie tylko na imprezie, 
ale także na górskim szlaku, wy-
cieczce, basenie…

Więcej informacji można znaleźć 
na www.pilnujdrinka.pl

                                                Pilnuj drinka  
Spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, nauczycielami, rodzicami, a tak-

że właścicielami dyskotek i pubów – to sposób, w jaki brzeska policja włącza się do 
ogólnopolskiej kampanii „Pilnuj Drinka”. 

W tym roku aż 180 tysięcy 
złotych brzeski samorząd 
przekazał na rozbudowę mo-
nitoringu. I to nie wszystkie 
wydatki na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców. 60 
tysięcy złotych przeznaczono 
na wyposażenie komendy. Za 
pieniądze te wymienione zo-
staną drzwi i okna w budyn-
ku rewiru dzielnicowych przy 
ulicy Piłsudskiego, zakupiony 
zostanie także sprzęt kompu-
terowy. 

(kj)

W szkoleniu wzięło udział 
ponad 50 właścicieli i pra-
cowników firm zainteresowa-
nych pozyskaniem środków 
unijnych.

-Mam nadzieję, że dzięki in-
formacjom i materiałom prze-
kazanym przez pracowników 
instytucji zarządzających 
środkami pomocowymi nasi 
przedsiębiorcy skorzystają  
w konkretny i wymierny spo-
sób. Środki  zarezerwowane 
w Małopolskim Regionalnym 
Programie Operacyjnym są 
bardzo duże, należy jednak 
przygotować się do ich ab-
sorbcji i temu zagadnieniu 
szkolenie ma służyć i pomóc- 
powiedział burmistrz pod-
sumowując czterogodzinne 
spotkanie w Brzesku.

W dniu 16 czerwca w Brzesku odbyło 
się szkolenie dla przedsiębiorców z te-
renu powiatu  dotyczące pozyskiwania 
środków finansowych na lata 2007-
2013. Organizatorem i gospodarzem 
spotkania przedsiębiorców z przed-
stawicielami Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości oraz Powia-
towego Urzędu Pracy był burmistrz Grze-
gorz Wawryka. 

* * *

Pieniądze dla policji

Dla przedsiębiorców
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Projekt został zrealizowany dzięki 
dofinansowaniu z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w ramach programu „PARTNER 
III – wsparcie projektów realizowanych 
na rzecz osób niepełnosprawnych przez 
organizacje pozarządowe”, będącego 

kontynuacją programów z lat poprzed-
nich obejmujący lata do 2013 roku. W 
imprezie tej o zasięgu ponadlokalnym 
wzięło udział 14 zespołów z Małopolski: 
Warsztat Terapii Zajęciowej Brzesko 
(gospodarz imprezy), Gaudium et Spes 
Kraków, WTZ – Podolany, Siołkowa, 
Zawada Uszewska, Stróże, Gorlice, 
Wola Rzędzińska, Czarny Potok, Tar-
nów, Dom Pomocy Społecznej w Brze-
sku, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Brzesku, Dom Dziecka w Jasieniu 
oraz Małopolski Związek Osób Niepeł-
nosprawnych 0/Brzesko. Specjalnymi 
gośćmi spartakiady była grupa dzieci 
z Afganistanu-sierot, których rodzice 
zginęli podczas toczącej się tam wojny. 

Dzieci te spędzają wakacje w Stróżach i 
na brzeską imprezę przyjechały razem z 
Warsztatem z tej miejscowości.  Obiekty 
Okocimskiego Klubu Sportowego były 
areną zmagań ponad 220 uczestników 
nad którymi opiekę sprawowało ponad 
80 opiekunów i wolontariuszy. Mimo 

różnych niepełnosprawności 
z jakimi borykają się uczest-
nicy zawodów, radość i zaan-
gażowanie w konkurencjach 
sportowych była niesamowi-
ta. Całodniowe zmagania w 
8 dyscyplinach zostały zakoń-
czone finałowym meczem tur-
nieju piłki nożnej z którego 
zwycięsko wyszli uczestnicy 
warsztatów WTZ Brzesko, 
pokonując drużynę gości z Af-
ganistanu. Cała imprezę pilo-

tował i czuwał nad 
sprawnym jej prze-
prowadzeniem, jak 
co roku, kierownik 
brzeskich warszta-
tów WTZ Edward 
Pabian wspomaga-
ny wolontariusza-
mi. Obserwatorami 
i czynnymi uczest-
nikami spartakia-
dy byli przedsta-
wiciele sponsorów, 
którzy znacząco 
przyczynili się do 
jej zorganizowania. 
Z-ca Dyrektora Ma-

Już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy 
„Ostoja” w Brzesku przy współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku zorganizowało 
Spartakiadę Integracyjną Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy razem”.

Integracyjna zabawa

łopolskiego Oddziału  PFRON – Mag-
dalena Nykiel-Kozik, wice burmistrz 
Jerzy Tyrkiel, wice starosta Stanisław 
Pacura wraz z Alicją Syty pełnomocni-
kiem d.s. zdrowia, Lech Pikuła - Bank 
Spółdzielczy w Brzesku. Wszyscy 
uczestnicy spartakiady otrzymali oka-
załe upominki, które wręczyła prezes 
Stowarzyszenia OSTOJA dr Maria Kę-
dziora wraz z przedstawicielami władz 
samorządowych Gminy i Powiatu brze-
skiego.

Integracyjny Tor Przeszkód: 
1.WTZ Zawada Uszewska, 2.WTZ 

Siołkowa, 3.Dom Dziecka w Jasieniu
Sztafeta 4x50m mężczyzn:  

1.WTZ Zawada Uszewska, 2.WTZ 
Brzesko, 3.WTZ Kraków

Sztafeta 4x50m kobiet:  
1.WTZ Podolany, 2.ŚDS Brzesko, 

3.WTZ Tarnów
Strzały na bramkę mężczyzn: 
1.WTZ Gorlice, 2.WTZ Czarny Potok, 

3.WTZ Stróże
Strzały na bramkę kobiet:  

1.WTZ Brzesko, 2.WTZ Czarny Po-
tok, 3.DPS Brzesko

Rzuty do celu:   
1. Romin z Afganistanu (WTZ Stró-

że), 2. Omed z Afganistanu (WTZ Stró-
że), 3.Elżbieta Fyda (WTZ Siołkowa)

Rzuty piłką lekarską:  
1.Janusz Widlak (WTZ Zawada 

Uszewska), 2.Józef Święch  (ŚDS Brze-
sko), 3.Tomasz Święs (WTZ Stróże)

Mini-turniej piłki nożnej  

1.WTZ Brzesko, 2.WTZ Stróże (dru-
żyna z Afganistanu), 3.WTZ Zawada 
Uszewska
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Działalność węgierskiego stowarzy-
szenia opiera się na terapii dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej. W zakres jego 
działalności wchodzi m.in rehabilitacja 
i wczesna interwencja u noworodków i 
małych dzieci, szeroko rozwinięta hipo-
terapia dzieci i młodzieży, wydawanie 
gazetki „Tęcza” informującej o dzia-
łalności stowarzyszenia i stosowanych 

najnowszych metodach terapii. Przy 
stowarzyszeniu działa klub dla mło-
dzieży niepełnosprawnej, która może 
skorzystać z różnych form terapii. Pre-
zesem Stowarzyszenia jest Pani Moni-
ka Schmidt, rehabilitant. Nazwa Sto-
warzyszenia w języku polskim oznacza 
„Forum Rodziców”,  bowiem założycie-
lami stowarzyszenia byli rodzice nie-

Polsko-Węgierska konferencja
W dniach 5 – 7  czerwca Urząd Miejski w Brzesku i Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-

nych „Ostoja” gościli delegację Stowarzyszenia Szülok Fóruma Egyesület z partnerskiego 
miasta Szazhalombatta na Węgrzech. Patronat nad pobytem gości objął Burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka. Koordynatorem przyjazdu i pobytu Węgrów w Brzesku była opiekunka 
Młodzieżowej Rady Gminy,  Agnieszka Szewczyk. 

pełnosprawnych dzieci.
 Celem przyjazdu Węgrów było 

zawarcie międzynarodowej, partner-
skiej współpracy z brzeskimi organi-
zacjami działającymi na rzecz dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej i zagro-
żonej. Pobyt gości był bardzo urozma-
icony. Przedstawiciele stowarzyszenia 
odwiedzili kilka brzeskich organizacji 
-  jak Duszpasterstwo Osób Niepeł-
nosprawnych. Węgierscy goście mieli 
okazję zobaczyć zajęcia terapeutyczne 
prowadzone w Środowiskowym Domu 
Samopomocy i Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Brzesku. Spotkali się 
także w Miejskim Ośrodku Kultury z 
Młodzieżową Radą Gminy w Brzesku, 
która przygotowała na to spotkanie 
prezentację na temat dotychczasowej 
działalności i osiągnięć. Węgierska gru-
pa zwiedziła także zamek w Dębnie.

 Na specjalnie zorganizowanej 
konferencji z burmistrzem, Grzego-
rzem Wawryką i jego zastępcą Jerzym 
Tyrkielem węgierskie stowarzyszenie 
przedstawiło  projekt współpracy z po-
znanymi brzeskimi organizacjami. Pro-
jekt  nosi nazwę „Tulipan” i składa się 
z trzech części

 Po pierwsze zaplanowano kon-
ferencję w Szazhalombacie, na którą 
Wegrzy pragną zaprosić polskich spe-
cjalistów zajmujących się leczeniem 
i pomocą osobom niepełnosprawnym 
oraz dzieciom i młodzieży zagrożonej 
patologiami. Konferencja będzie miała 
na celu wymianę wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy dwoma krajami. Będzie tak-
że wymiana w formie kolonii, obozów 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
młodzieży zagrożonej i wolontariuszy. 
Akcję zakończy wydanie dwujęzycznej 
gazetki. W wydawanej przez stowa-
rzyszenie węgierskiej gazetce „Tęcza”, 
zostaną zamieszczone polskie artyku-
ły na temat prowadzonych w Brzesku 
metod terapii, placówkach terapeutycz-
nych oraz innych formach pomocy oso-
bom niepełnosprawnym i młodzieży. 
Burmistrz oraz odwiedzone przez sto-
warzyszenie organizacje wyrazili chęć 
współpracy i wymiany doświadczeń po-
między sobą.

 Na zakończenie pobytu stowa-
rzyszenie z Węgier udało się do Krako-
wa, gdzie oprócz zwiedzania miasta, 
odwiedziło wystawę batików Agnieszki 
Szewczyk ”Anioły”. 

(kj)
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- To będzie dla nas prawdziwy eg-
zamin – powiedział prezes OKS, Józef 
Gawenda po wygranym spotkaniu z 
„Przebojem” Wolbrom, kiedy wiadomo 
było ponad wszelką wątpliwość, że pił-
karze wywalczyli awans do II ligi. – Za-
wodnicy spisali się na medal i zrobili co 
do nich należy, reszta w rękach zarzą-
du klubu i sponsorów.

Aby uzyskać licencję na grę w II lidze 
należy przede wszystkim poprawić wa-
runki na widowni. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami na stadionie musi 
być 1000 miejsc siedzących z oparcia-

mi, teraz jest ich zaledwie 300. 
- A czasu jest bardzo mało, prawdo-

podobnie już w lipcu zaczynamy sezon 
jako drużyna drugoligowa – martwi 
się prezes Gawenda. – Do tego koń-
czy się umowa z głównym sponsorem 
Carlsberg Polska, mamy nadzieję, że 
negocjacje nowej umowy zakończą się 
pomyślnie.

Pomoc zadeklarowały także władze 
miejskie, z budżetu gminy mają zostać 
przekazane środki na modernizację sta-
dionu, ze szczególnym uwzględnieniem 
miejsc siedzących. Szacunkowy koszt 
jednego miejsca to około 300 złotych. 

Było pod górkę.
Sezon 2007/2008 nie zapowiadał się 

dobrze. Dzisiaj, kiedy Okocimski jest w 
II lidze trudno w to uwierzyć, ale jesz-
cze jesienią ubiegłego roku nad druży-
ną piłkarska zbierały się „czarne chmu-
ry”. Zarząd Klub zastanawiał się czy w 

ogóle wystawi dru-
żynę do rozgrywek. 
Pomógł Zbigniew 
Kordela, były tre-
ner, skompletowa-
ny przez niego ze-
spół rundę jesienną 
zakończył z wyni-
kiem 21 punktów i 
siódmym miejscem 
w tabeli. 

- Wynik ten nie 
dawał może naj-
większych szans, 
ale na pewno dawał 

nadzieję – mówi Gawenda. – W prze-
rwie zimowej z drużyny odeszło kilku 
ważnych zawodników. Na nasze wa-
runki nie zgodził się Daniel Policht, od-
szedł do „Górnika” Wieliczka. Poważna 
kontuzję leczył jego starszy brat Rafał. 
Treningów nie wznowił Robert Stanu-
la. Dookoła dało się słyszeć, że jeste-
śmy słabi, że nie mamy pieniędzy. Ale 

Okocimski w II lidze!
dopisało nam szczęście. Dzięki nowym 
sponsorom udało się poprawić warunki 
finansowe oraz uzupełnić skład zespo-
łu. Do drużyny pozyskano następu-
jących zawodników: Sławomir Jagła, 
Marian Kocis, Mariusz Gnyla i w ostat-
niej chwili, przed samymi rozgrywka-
mi dołączył Łukasz Szczoczarz. Wtedy 
zarząd Klubu podjął decyzję o zmianie 
szkoleniowca. Na stanowisko trenera 
powołano Czesława Palika z Krakowa. 
Pod wodzą nowego trenera zawodni-
cy uwierzyli, że mogą powalczyć i coś 
ugrać. Jak czas pokazał była to trafna 
decyzja.

Brawa dla zawodników.
Z 16 rozegranych spotkań w rundzie 

wiosennej OKS przegrał tylko dwa me-
cze. Jak nietrudno się domyślić jeden 
z „Górnikiem” Łęczna (zespół karnie 
zdegradowany z I ligi, zdecydowany 
faworyt rozgrywek) i z „Resovią” w 
Rzeszowie. Kadrę zespołu w rundzie 
wiosennej stanowili: bramkarze: Jaro-
sław Palej, Kamil Mazurek, zawodnicy 
w polu: Sławomir Jagła (kapitan zespo-
łu), Marian Kocis, Mateusz Wawryka, 
Tomasz Ogar, Karol Bednarczyk, Ser-
giusz Kostecki, Tomasz Metz, Paweł 
Piotrowicz, Sławomir Matras, Jarosław 
Ulas, Michał Baruch, Łukasz Drużkow-
ski, Ireneusz Gryboś, Dariusz Karwat, 
Łukasz Szczoczarz, Mariusz Gnyla 
oraz juniorzy: Aleksander Koził, Bar-
tłomiej Kuraś, Marcin Krzak, Bogumił 
Szafrański. 

Bardzo dobrze prezentowała się linia 
defensywna drużyny grająca najczęściej 
w składzie: Palej, Jagła Kocis, Wawry-
ka, Ogar, Bednarczyk, Baruch. Uzna-
nie w oczach władz Klubu i kibiców 
zyskali na pewno zawodnicy pomocy: 
Piotrowicz, Metz, Matras, Kostecki. W 
ataku najczęściej występowali: Szczo-
czarz, Karwat, Gryboś oraz Gnyla.

Skończył się sezon, skończyły się tak-
że kontrakty prawie wszystkim zawod-
nikom. Czy zostaną w Okocimskim? 
Czy dostaną lepsze propozycje z innych 
klubów?

- Wywalczyli awans, bardzo chcie-
libyśmy, żeby go posmakowali. Po 
awansie apetyty zawodników na pew-
no wzrosną. Mamy nadzieje, że wszyst-
kie problemy uda się szybko rozwiązać 
z korzyścią dla kibiców, zawodników 
oraz Klubu – dodaje prezes Gawenda. 

(zs)
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14 i 15 czerwca w Oświęcimiu roze-
grane zostały Otwarte Mistrzostwa 
Województwa Małopolskiego w pływa-
niu. W kategorii łączonej 12 i 13 lat 
startowała czteroosobowa ekipa brze-
skich sportowców z K.S. „Wiking”. 

Z największym dorobkiem meda-
lowym powrócił Wojtek Wojdak, zdo-
był złoty medal na 800m dowolnym, 
srebrne na 100, 200 i 400m. dowolnym 
oraz brąz na dystansie 50m także do-
wolnym. Bardzo dobre wyniki Wojtka 
pozwalają na realnie myśleć o medalo-

Ze względu na rosnące zapotrzebo-
wanie w Małopolsce na zajęcia pozalek-

cyjne, mające na celu mądre i pożytecz-
ne zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez upowszech-
nianie kultury fizycznej, Województwo 
Małopolskie uruchomiło środki pomocy 
finansowej gminom województwa, kon-
tynuując zapoczątkowany w 2007 roku 

projekt zajęć rekreacyjno-sportowych 
„Już pływam”.

Złożony przez Urząd 
Miejski projekt pn 
„Akademia Pływania 
– Młodzi Uczniowie 
Posejdona” został za-
kwalifikowany do dofi-
nansowania ze środków 
woj. małopolskiego w 
wysokości 50% kosztów. 
Pozostałe środki zabez-
pieczy Gmina Brzesko. 

Projekt obejmuje 
przeprowadzenie kursu 
nauki pływania dla ucz-
niów szkół podstawo-
wych w ilości 20 godzin 
zegarowych w 15-to 

osobowych grupach przez wykwalifi-
kowanych instruktorów pływania. Za-
jęcia dla uczestników będą całkowicie 
bezpłatne. 

Po wcześniejszym rozpoznaniu, zain-
teresowanie udziałem w zajęciach wy-
raziło 479 uczniów ze wszystkich szkół 

Gminy Brzesko. Ze względu na ograni-
czone środki, w tegorocznej edycji pro-
jektu będzie mogła uczestniczyć tylko 
część zainteresowanych. 

Ze względu na harmonogram zajęć i 
obłożenie grup na pływalni, kurs zosta-
nie przeprowadzony w okresie wakacji. 
Grupy będą organizowane bezpośrednio 
przez Brzeski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji na Krytej Pływalni. Aby jednako-
wo potraktować wszystkich chętnych z 
całej gminy, w sytuacji, kiedy środków 
nie wystarczy dla wszystkich zainte-
resowanych, zakwalifikowane zostaną 
wszystkie osoby w kolejności zgłoszeń. 

Dojazd na zajęcia na Pływalni uczest-
nicy będą zapewniać we własnym za-
kresie. Wszystkie pozostałe koszty, tj. 
wejścia na basen, opieka oraz koszty 
instruktora pokryte zostaną w całości 
ze środków Województwa Małopolskie-
go i Gminy Brzesko.

Wszelkich informacji na powyższy 
temat udziela Sekretariat Brzeskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku 
przy ul. Wiejskiej 12, codziennie od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.30 do 
15.30 osobiście lub telefonicznie pod nr 
014 68 65 002.

                                                Już pływam!  

  Przywieźli medale  

Patriotycznie na pływalni
9 maja na pływalni Brzeskiego Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji odbyły się trzecie 
zawody pływackie z okazji Święta Flagi 
Narodowej RP. Na starcie pojawiło się 
blisko 50 zawodników, którzy rywalizo-
wali w 12stu kategoriach wiekowych i 
takich stylach pływackich jak styl kla-
syczny i dowolny. W grupie tej znaleź-
li się reprezentanci klubu z Myślenic 
oraz z Gorlic.

Zawody z okazji Święta Flagi Narodo-
wej RP – to pomysł pracowników Brze-

wym miejscu na letnich Mistrzostwach 
Polski 12 latków, które odbędą się za 
dwa tygodnie w Dębicy.

Krystian Bałabuch zdobył srebr-
ny medal na 400m zmiennym oraz aż 
pięć czwartych miejsc na 50 grzbietem, 
200zmiennym, 50 i 100m klasycznym 
oraz na 800 dowolnym.

W klasyfikacji starszych zawodni-
ków Inez Machowska i Kamil Zych, 
mimo dobrych rezultatów, tym razem 
nie zmieścili się na podium. Tak to w 
sporcie bywa.

Oczekujemy na dobre rezultaty na 
nadchodzących Mistrzostwach Polski, 

do których pływacy przygotowują się 
na 50metrowym basenie tarnowskiego 
TOSiR-u, dzięki uprzejmości dyrektora 
tarnowskich obiektów- Pana Edwarda 
Rusnarczyka.

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 
połączenie wychowania patriotycznego 
z rywalizacją sportową. Idea obchodów 
Dnia Flagi w swej istocie jest ponad-
partyjna i apolityczna. W dzisiejszych 
czasach to właśnie flaga jest głównym 
symbolem państwowym i narodowym 
zarówno w kraju jak i na arenie mię-
dzynarodowej. Liczne sukcesy sporto-
we polskich zawodników pozwoliły w 
ostatnim czasie na popularyzację na-
szych symboli narodowych na różnego 
rodzaju imprezach o charakterze mię-

dzynarodowym. 
Dotychczasowe zainteresowanie za-

wodami sportowymi nawiązującymi do 
wydarzeń o charakterze patriotycznym 
zarówno wśród osób młodych, jak i tych 
nieco starszych dowiodło, że patrio-
tyzm jest cenną wartością dla wszyst-
kich Polaków, a równocześnie można 
go promować w sposób tak nietypowy 
– w trakcie zawodów sportowych.

Wyniki z zawodów dostępne są 
na stronie internetowej BOSIRu  
            http://www.basen-brzesko.com/ 
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DNI BRZESKA 2008

GŁÓWNY SPONSOR - BROWAR OKOCIM 
STATOIL POLAND, Commercial Union, Multimedia Polska SA, CONTRACTOR, Bank Przemysłowo 
- Handlowy, Skok Jaworzno, Bank Spółdzielczy Brzesko, Krakowski Bank Spółdzielczy O/Szczurowa, 
MPEC, Wolimex - Limanowa, COMTEL, ZUMEC, GRANIT , EURO-GUM, Biuro Partner, Firma JA-
WOR, Market budowlany ŚNIEŻKA p. Marek Więckowski, Firma PROSTER p.W.Pukala, NET COM, 
Firma p.E.Lesia , Logic Computers, Cech Rzemieślników oraz Małych i Śred. Przedsięb. w Brzesku, 
Apteka p. Dudzińskich, Apteka MILENIUM p. Czerczaków, Stacja paliw JAGA, Firma BOMAS, Ga-
leria Fryzur p.P. Ciuby, Studium Języka Angielskiego YORK, Producent Mebli AMPOL, Gospodar-
stwo Hodowlane p. J.Łokaja, Insbud p.J. Niemca, Betoniarnia p.J.Mikołajka, Firma Enter p.J.Kubali, 
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku, Hotel AUGUST, Restauracja GALICYJSKA, Brzeska Oficyna 
Wydawnicza, ZNP, BZK, Klub muzyczny ATTENZIONE.

ORGANIZATORZY: BURMISTRZ BRZESKA GRZEGORZ WAWRYKA, RADA MIEJSKA, MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY W BRZESKU
WSPÓŁORGANIZATOR: STAROSTWO POWIATOWE 
PATRONAT MEDIALNY: DZIENNIK POLSKI, BIM , RADIO ESKA, RDN MAŁOPOLSKA,
PRZEGLĄD BRZESKI
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Brzesko, ul. Mickiewicza 31
tel. 014 68 64 041 fax: 014 68 640 55

www.mark-brzesko.pl   


