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Z Mikołajem Plackiem, 
Prezesem Zarządu 
� rmy OKNOPLAST-Kraków 
rozmawia Wioletta Maniecka.

– Panie Prezesie, nagroda Lidera Rynku dla najlepszej 
� rmy i dla najlepszego produktu; Złoty Laur Klienta 
za funkcjonalność i bezpieczeństwo; tytuł Nowość 
Roku od czytelników gazety „Forum Branżowe”, spe-
cjalistycznego pisma o stolarce otworowej – widzę, 
że Wasze nowe okno PLATINIUM miało mocne wejście 
na rynek.
– Bardzo nas cieszą te wszystkie nagrody, a dodam jesz-
cze, że nie wymieniła Pani nagród dla PLATINIUM uzyska-
nych m.in. na targach budowlanych w Szcze cinie, Kaliszu 
czy Olsztynie. Jest nam bardzo miło, że nasz nowy pro-
dukt doceniają niezależni eksperci i instytucje. Nie będę 
ukrywał, że już na etapie badań i prac rozwojowych oraz 
współpracy z włoskim stylistą Giuseppe Bencivenga, wie-
rzyłem, że to okno jest przełomem na rynku i odniesie 
duży sukces.
– Sukcesem jest również dla Państwa sprzedaż tego 
okna nie tylko w Polsce?
– Znakomite właściwości techniczne, a co najważniej-
sze niespotykany dotąd na rynku design, spowodo-
wały, że okno PLATINIUM utra� ło w gusta nie tylko 
polskich Klientów, ale również naszych południowych 
i zachodnich sąsiadów oraz niezwykle wyczulonych pod 
względem estetyki Włochów. To pokazuje, że idealnie 
wpasowaliśmy się w nowoczesne europejskie trendy, 
w których okna i drzwi są już nie tylko wizytówką domu 
na zewnątrz, ale również elementem aranżacji wnętrz. 
Przyznam się jednak, że choć wierzyłem w sukces okna 
PLATINIUM, to nie sądziłem, że osiągnie ono tak wysoki 
poziom sprzedaży w ciągu kilku miesięcy od jego wpro-
wadzenia na rynek.
– Wiem także, że w przypadku tego nowego produktu 
poszliście Państwo o krok dalej w kwestii estetyki?
– Tak, od czerwca nasi Klienci jako jedyni w Polsce mogą 
za niewielką dopłatą wyposażyć okna PLATINIUM w inno-
wacyjne, niewidoczne zawiasy Invisso. Dzięki nim estety-
ka okna jest jeszcze bardziej podkreślona, a połączenie 

kształtu okna i niewidocznych zawiasów stworzyło har-
monijną całość i wyjątkowe walory estetyczne. Jeżeli do-
damy do tego zwiększoną szczelność i izolacyjność okna, 
łatwość utrzymania czystości oraz zwiększoną odporność 
na włamanie w obrębie zawiasów, to już wiemy dlaczego 
produkt ten szybko stał się jednym z ulubionych dodat-
ków dobieranych przez Klientów.
– Czy zatem jesienią Państwa Klienci mogą się spodzie-
wać nowości, skoro pojawiły się one już w pierwszym 
półroczu?
– Oczywiście, w końcu nagroda Kry szta ło we go Pro� lu za in-
nowacje i rozwój, przyznana nam przez kapitułę ekspertów 
branży stolarki otworowej podczas międzynarodowych 
targów Budma w Poznaniu, zobowiązuje nas do ciągłego 
zaspokajania najbardziej wyszukanych potrzeb Klientów. 
Dlatego już od początku września w naszej ofercie znajdu-
ją się jedyne w Polsce okna antywłamaniowe Protect Plus, 
produkowane i montowane według europejskiej normy 
EN 1627-30. Celowo dodałem także słowo „montowane”, 
gdyż należy pamiętać, że samo wyprodukowanie okien 
nie wystarczy, by były one antywłamaniowe. Ważny jest 

także specjalny montaż według normy, poświadczony od-
powiednimi dokumentami. Na wyposażenie okien Protect 
Plus składają się takie elementy jak szyba ze szkła lami-
nowanego zbudowana z dwóch ta� i i czterech folii anty-
włamaniowych; klamka z kluczykiem o ponad dwukrotnie 
podwyższonym współczynniku odporności na wyłamanie; 
oraz okucia WK2 austriackiej � rmy MACO.
– Widzę, że dbacie Państwo nie tylko o estetykę, ale 
również i bezpieczeństwo. Dziękuję Panu za rozmowę.
– Ja również dziękuję i dodam na koniec, że dbamy rów-
nież o oszczędność energii. Dlatego pod koniec wrześ-
nia, przed pierwszymi przymrozkami, wprowadzamy 
do naszej oferty okno Thermic 90, o podwyższonych 
właściwościach termoizolacyjnych, przeznaczone dla 
domów energooszczędnych. Potrójny pakiet szybowy, 
6-komorowy pro� l z trzema uszczelkami oraz wkład-
ka termiczna, pozwalają na obniżenie współczynnika 
przenikalności cieplnej do 30%. Serdecznie zapraszam 
zatem wszystkich zainteresowanych naszymi produk-
tami do odwiedzenia salonów sprzedaży OKNOPLAST-
Kraków w całej Polsce.

BRZESKO
ul. A. Mickiewicza 31
tel. 014/ 686 40 41
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Przy przenikliwym zimnie przyszło brzeszczanom żegnać lato podczas tradycyjnej imprezy organi-
zowanej przez Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miejski. Ci, którzy nie przestraszyli się chłodu, 
na pewno nie żałowali. Zagrały zespoły Pizza Łomot, Ptaky i Big Day. (więcej na stronach 20-21)

Pierwsza połowa września upły-
nęła pod znakiem dyskusji 
na temat przyszłości dwóch 

miejskich spółek – Miejskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej 
i Brzeskich Zakładów Komunalnych. 
Przed tą pierwszą zarysowała się wizja 
ewentualnej prywatyzacji, zarząd dru-
giej wraz z radnymi szuka pomysłu na 
rozwój (niekoniecznie dynamiczny), któ-
ry pozwoliłby wyjść firmie na prostą. 

W Okocimskim bardzo szybko zna-
leźli pomysł, jak zaradzić słabości druży-
ny piłkarzy, którzy przegrywali mecz za 
meczem. Zmiana trenera to w polskim 
futbolu żadna nowość, dlatego zastąpie-
nie Czesława Palika Jerzym Wójcikiem 
odbyło się z dala od atmosfery sensacji. 

O wiele więcej emocji towarzyszyło 
kwestii związanej z podjęciem przez 
radnych decyzji  o lokalizacji słynnego 
już zjazdu z autostrady. Ostatecznie 
zwyciężyła koncepcja „jasieńska”. 
I chociaż jest to tylko opinia, to wielce 
prawdopodobne, że uchwała ta będzie 
dla GDDKiA drogowskazem na tyle 
czytelnym, że można ją traktować jako 
decyzję przybijającą pieczęć na dalszych 
poczynaniach planistów i inwestorów.  
Ale to wcale nie oznacza, że spory wokół 
zjazdu z dnia na dzień zamilkną. 

W świetle tego październik zapo-
wiada się wręcz sielankowo. Ustawa 
o alimentach, która niebawem zacznie 
obowiązywać, na pewno poprawi sy-
tuację rodziców, którzy w pojedynkę 
wychowują swoje dzieci, a powinna też 
zmobilizować dłużników. Radość z wej-
ścia w życie tej ustawy będzie można 
wyrazić podczas obchodów 75-lecia... 
Okocimskiego Klubu Sportowego. Nie 
dość, że będzie można obejrzeć mecz 
z udziałem I-ligowca, to jeszcze będzie 
można popląsać w rytmie  muzyki nie-
zmordowanego zespołu Kombii. 

Żeby oddać sprawiedliwość wrześnio-
wi, to i w tym miesiącu muzyki dla mas 
nie brakowało. Było rockowo (Pożegna-
nie Lata) i folklorystycznie (Święto Chle-
ba). Głównym sponsorem obu imprez był 
Browar Okocim, dla którego ten miesiąc 
był bardzo udany. Dwa prestiżowe złote 
medale – jeden dla Mocnego, drugi dla 
Harnasia – na pewno wpłyną pozytywnie 
na wizerunek firmy. 

Takich sukcesów życzymy wszyst-
kim firmom działającym na terenie 
Brzeska i całej gminy. W oczekiwa-
niu na te sukcesy zapraszamy do 
lektury.

  
REDAKCJA

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

LATO POŻEGNANE 
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Jeszcze do 2001 roku spółka wyka-
zywała zyski. Ze sprawozdawczej 
części strategii wynika, że zyski 

te nie były wynikiem działalności, 
a właśnie wspomnianej tutaj sprzedaży 
nieruchomości. Od 2002 roku notowane 
są już tylko straty. Spowodowane to 
zostało wejściem na rynek firm konku-
rencyjnych, a także znacznej podwyżki 
cen świadczonych przez BZK usług. Pa-
radoksalnie nie zahamowała strat re-
dukcja etatów, a wręcz je powiększyła, 
bo za redukcją etatów poszły wypłaty 
z tytułu odpraw. Być może pozytywne 
skutki redukcji zaczną być odczuwalne 
już teraz, kiedy nastąpiłaby stabiliza-
cja stanu zatrudnienia.

Jakie możliwości?
W spółce dostrzegają potrzebę prywaty-
zacji. Widzą tutaj kilka rozwiązań – do-
kapitalizować spółkę firmą zewnętrzną, 
założyć spółkę pracowniczą, albo połą-
czyć w jedno kilka miejskich spółek. 
Twierdzą jednak, że władze gminy 
powinny nadal mieć wpływ na pewne 
ruchy wewnątrz spółki, które przybie-
rają różne kształty na przykład pod 
wpływem nieuczciwej konkurencji. 

Na temat prywatyzacji zaczęto 
w firmie mówić już na początku XXI 
wieku. Dwie firmy zewnętrzne były za-

Brzeskie Zakłady Komunalne od kilku lat generują dość poważne straty. Niewiele pomogła 
sprzedaż zbędnych nieruchomości i sprzętu będących własnością spółki. Podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej przedstawiciele BZK zapoznali radnych ze strategią rozwoju. Nie 
wszystkim przypadła do gustu. 

Strategia
czy pobożne życzenia?

interesowane zakupem udziałów spół-
ki. W obu przypadkach władze gminy 
straciłyby możliwość decydowania 
o losach BZK, bo nikt nie jest zainte-
resowany prywatyzacją bez posiadania 
tzw. pakietu większościowego. 

Pamiętajmy, że aktualnie udział 
BZK na rynku odpadów w gminie Brze-
sko wynosi 70 procent. Pozostałe 30 
procent należy do Ekom-Bud z Bochni 
(od 2002 roku) i do Trans-Formers 
z Tarnowa (od 2004 roku). BZK dzia-
łają także na terenie gmin Borzęcin 
i Szczurowa. W spółce optymistycznie 
szacują, że są w stanie zwiększyć 
w tym dziale obroty o 30 procent. 

W zakresie usług pogrzebowych 
BZK kontrolują 40 procent lokalnego 
rynku. Nie wiadomo jednak dlaczego 
przedstawiciele firmy narzekają na 
nieuczciwą – ich zdaniem konkurencję, 
czyli jednoosobowe zakłady działające 
na wioskach.

Konieczne zakupy
W strategii przeczytać też możemy, że 
aby spółka mogła się rozwijać, potrzeb-
ne są zakupy sprzętu i remont bazy. 
Na zakupy potrzeba wydać 320 tysięcy 
złotych, a na remonty 170 tysięcy. Re-
kultywacja wysypiska śmieci w Jadow-
nikach to kolejne 100 tysięcy.

Autorzy strategii uważają, że zakup 
nowego karawanu zwiększy liczbę 
klientów o około 20 procent, bo obec-
nie klienci rezygnują ze skorzystania 
z usług, gdyż konkurencja dysponuje 
bardziej reprezentacyjnym pojazdem. 
Stary hakowiec często zawodzi, a nowy 
– jak obliczyli w BZK – to oszczędności 
rzędu 4 tysięcy złotych. Nowy samochód 
brygadowy ma przynieść oszczędność 5 
tys. zł na paliwie i tysiąc na częściach. 
A potrzebny jest do obsługi przy-
stanków, którymi BZK administrują. 
Zamiatarka też ma spowodować zwięk-
szenie ilości świadczonych usług. Nowa 
koparko-ładowarka też ma wpłynąć 
na rozszerzenie oferty i spowodowanie 
oszczędności. 

Planowane remonty mają z kolei 
poprawić wizerunek firmy. W grę 
wchodzą remont dachu budynku 
przy ulicy Przemysłowej (130 tys. zł), 
remont dachu budynku przy ulicy 
Słowackiego (20 tys. zł) oraz prace 
malarskie (20 tys. zł). Reasumując, 
na zakup sprzętu, remonty i rekul-
tywację BZK potrzebują 590 tysięcy 
złotych. Gdzie szukać tych pieniędzy? 
W spółce obliczyli, że po dokonaniu 
zakupu sprzętu oszczędności w skali 
roku wyniosą 57,5 tysiąca złotych. 
A więc trzeba by czekać ponad 10 lat, 
aby inwestycja się zwróciła. 

Inna sprawa, że BZK dysponują 
działkami, które mogą zostać oddane 
w wieczyste użytkowanie lub po prostu 
sprzedane. Wycenione są w sumie na 
1.414.500 złotych.

Plany inwestycyjne
W przyszłym roku planowana jest 
sprzedaż jednej działki za 858 tysięcy 
złotych, a drugiej za 556 tysięcy, co 
w pełni miałoby zaspokoić potrzeby in-
westycyjne spółki. Gdyby tak się stało, 
spółka planuje zakupić wspomniane 
karawan i samochód brygadowy. Myśli 
się też o uruchomieniu parkingu przy 
ulicy Przemysłowej, co miałoby przy-
nosić wpływy w wysokości 48 tysięcy 
złotych rocznie, przy 20 tysiącach za-
inwestowanych w utwardzenie terenu. 
W BZK chcieliby też przejąć aportem 
działkę pod piaskownię, która miałaby 
być uruchomiona w 2011 roku, aby 
rocznie sprzedawać piasek za 900 ty-
sięcy złotych. Koszt jej uruchomienia 
to 200 tys. zł. Zakupy pozostałych po-
jazdów wyszczególnionych w strategii 
miałyby nastąpić w 2010 roku. 

A jak radni zapatrują się na sytu-
ację w Brzeskich Zakładach Komu-
nalnych? Czytaj w tekście „Na sesji 
bez euforii”.

ZOfiA SiTARZ 
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Zaproponowany przez spółkę plan napraw-
czy nie wzbudził entuzjazmu radnych.
– Strategia rozwoju nie zawiera żad-
nych nowych elementów, które mogłyby 
przynieść poprawę finansów spółki – mó-
wiła radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek. 
– Nikt nie wątpi w to, że firma ma duży 
potencjał. Najlepszym rozwiązaniem 
byłoby rozpisanie konkursu na nowego 
menadżera spółki. Rada powinna także 
rozpatrzyć możliwość połączenia Brze-
skich Zakładów Komunalnych i Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacji. Być 
może, że zmiany na lepsze przyniosłoby 
także skoncentrowanie siedzib tych firm 
w jednym budynku i zorganizowanie 
jednej wspólnej kasy, w której mieszkańcy 
mogliby płacić za wszystkie usługi świad-
czone przez spółki miejskie. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
opowiadała z oburzeniem o tym, że 
kiedy jej komisja wizytowała bazę przy 
ulicy Przemysłowej, po całym placu 
poniewierały się plastikowe butelki 
i rozrzucone szkło.

– Żaden prywatny przedsiębiorca 
nie pozwoliłby sobie na to, żeby taki 
ogromny plac był tylko w części zago-
spodarowany. Dziwi także fakt, że do 
tej pory zarząd spółki nie zdecydował 
się na zakup nowego karawanu. Byłaby 
to inwestycja jak najbardziej uzasad-
niona, bowiem zakład pogrzebowy 
zapewnia spółce dość wysokie dochody. 

Pomysł połączenia BZK z MPK w je-
den zakład budżetowy popiera także 
radna Maria Kądziołka. Zaniepokojona 
jest jednak zupełnie inną sprawą.

– Przeterminowane zaległości wobec 
BZK wynoszą grubo ponad 200 tysięcy zło-
tych. Dlaczego prezes nie robi nic, aby pie-
niądze te odzyskać? – pytała w czasie sesji.

Radny Mirosław Wiśniowski przypo-
mniał, że już kilka miesięcy temu skła-
dał wniosek o zmianę zarządu spółki. 

– Już wówczas – mówił radny – opinia 
na temat działalności BZK była fatalna.

Przewodniczący Ojczyk zapropo-
nował, aby rajcowie podjęli intencyjną 
uchwałę, w której wyrażą negatywną 
opinię na temat działalności BZK. 
Piętnastu radnych głosowało za jej 
podjęciem, pięciu wstrzymało się od 
głosu. Radni wnieśli jednocześnie do 
burmistrza, aby ten wpłynął na zmia-
nę sposobu zarządzania spółką. 

– Od dawna słychać krytyczne głosy 
na temat tego, co dzieje się w spółce 
BZK. Muszą zapaść pewne decyzje, 
które uchronią gminę przez dalszymi 
stratami finansowymi – mówi bur-
mistrz Grzegorz Wawryka.     ZS

Teoretycznie możliwe 
jest przekształcenie 
obu spółek w jednost-

ki organizacyjne gminy, tak 
jak to się stało w przypadku 
Krytej Pływalni, a później 
ich połączenie i sprzedaż 
zbędnego mienia. Wyma-
gałoby to jednak poprzedza-
jącej ten proces likwidacji 
zakładów – uważa prezes, 
który wskazuje przy tym, że owa 
likwidacja wymagałaby powołania li-
kwidatorów, a na to musieliby wyrazić 
zgodę ewentualni wierzyciele. Swoją 
opinię musiałyby też wyrazić związki 
zawodowe, a te – jego zdaniem – mogą 
zareagować negacją.

Janusz Filip zwraca uwagę, że władze 
gminy zmuszone byłyby wyasygnować 
z budżetu pieniądze na wybudowanie 
bazy i zakup sprzętu dla nowo utworzonej 
spółki. Być może część kosztów zostałaby 
zwrócona poprzez sprzedaż nierucho-
mości zbędnych obu spółkom, ale aby 
mieć pewność, czy tak się stanie, można 
uzyskać tylko na podstawie analizy doko-
nanej przez specjalistów z zewnątrz. 

Dalej Janusz Filip zauważa, że po 
przekształceniach komercjalizacyjnych, 
do jakich doszło w obu spółkach, ich pra-
cownicy nabyli prawo do objęcia udziałów 
tych spółek. To – jak uważa –  skutkuje 
tym, że najpierw pracowników należało-
by uwłaszczyć. Prezes twierdzi, że jest to 
w praktyce niemożliwe, bo uwłaszczenie 
musiałoby być poprzedzone kosztowną 
i czasochłonną wyceną majątku. 

Przyjrzyjmy się, jakie skutki może 
przynieść fuzja. Zdaniem Janusza 
Filipa tylko negatywne. Przytaczamy 
argumenty przeciw przypominając, że 
powtarzamy je za prezesem BZK. 

Jedyny pewny efekt finansowy wy-
nikać może z obniżenia liczby członków 
Rad Nadzorczych. Obecnie jest ich 
ośmiu (po czterech na spółkę). Gdyby 
powołać jedną Radę złożoną, powiedzmy, 
z pięciu członków, dałoby to oszczędność 

na sesJi BeZ euforii

Prezes przeciwny fuzji

Jest grupa radnych uważających, że jedynym pomysłem na uzdrowienie 
sytuacji w Brzeskich Zakładach Komunalnych byłoby połączenie spółki 
w jedną instytucję razem z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji. 
Problem w tym, że i w MPK nie mogą pochwalić się jakimś budującym 
bilansem finansowym. Prezes BZK Janusz filip jest przeciwny takiej 
fuzji i wskazuje, że doprowadziłoby to do upadku obu spółek, podczas 
gdy uważa, że kierowana przez niego firma jest w stanie sama stanąć 
na nogi. Poniżej przedstawiamy argumenty prezesa przemawiające 
przeciwko łączeniu spółek.

rzędu około 28 tysięcy zło-
tych w skali rocznej. 

Z ewentualnym efektem 
finansowym może wiązać 
się fakt, że fuzją zarządzał-
by jeden prezes, ale z kolei 
zaistniałaby potrzeba utwo-
rzenia przynajmniej jednego 
stanowiska kierowniczego. 
To może przynieść oszczęd-
ność w wysokości 5 tysięcy 

złotych rocznie. 
Jeśli chodzi o stanowisko głównego 

księgowego, nic nie ulegnie zmianie. 
Aktualnie w obu spółkach pracuje 
dwóch „półetatowców”, a po fuzji pra-
cowałby jeden na pełny etat. 

W administracji BZK pracuje 13 
osób, w MPK 4. Tutaj też nic nie da-
łoby się zmienić (mowa o ewentualnej 
redukcji), bo nikt w BZK nie zna się na 
komunikacji i nikt w MPK nie zna się 
na gospodarce komunalnej. Miałoby 
to przynieść roczne straty na pułapie 
prawie 112 tysięcy złotych. 

Przy połączeniu nastąpi zatrudnie-
nie w jednej firmie wszystkich kierow-
ców, co ma doprowadzić do rocznej stra-
ty w wysokości około 6 tysięcy złotych. 

Podobnie ma się stać przy zatrud-
nieniu mechaników pracujących dotąd 
w obu firmach. Przewidywana strata to 
około 6,5 tysiąca złotych w skali rocznej. 

Ostateczny bilans? Ponad 90-tysięcz-
na strata w skali roku Tak widzi to pre-
zes Brzeskich Zakładów Janusz Filip.
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Pierwsza z rozważanych opcji pole-
gałaby na tym, że miasto wyzby-
łoby się swoich udziałów w spółce. 

Po sprzedaży MPEC staje się prywatną 
firmą, której zakres usług nie różni się 
od tych, jakie świadczy obecnie.
–Podpisanie umowy operatorskiej po-
legałoby na tym, że samorząd zachowa 
majątek i prawo do aktywnego udziału 
w zarządzaniu spółką. My wówczas 
weźmiemy na siebie obowiązek dostar-
czenia ciepła mieszkańcom. Bez wzglę-
du na przyjętą opcję Dalkia zapewnia 
inwestycje w rozwój infrastruktury 
ciepłowniczej, co zapewni dynamiczny 
rozwój i unowocześnienie przedsię-
biorstwa – mówił w czasie spotkania 
Zdzisław Dalach, dyrektor ds. rozwoju 
w Dalkia Polska. 

Przedstawiciele władz gminy spotkali się z zarządem firmy Dalkia Polska, którego reprezen-
tanci zainteresowani są przejęciem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dalkia 
sprywatyzowała już kilkadziesiąt ciepłowni w kraju, zatrudnia 5 tysięcy pracowników w kraju 
i 24 tysiące w całej Europie i ma 1,5 miliarda złotych zysku rocznie. Zainteresowana jest 
głównie małymi i średnimi ciepłowniami, choć na jej liście widnieją także ogromne wytwórnie 
ciepła, na przykład w Łodzi czy Poznaniu. Spółka zaproponowała gminie do rozważenia 
dwie opcje – całkowitą prywatyzację usług bądź zawarcie umowy operatorskiej. Czy radni 
przystaną na tę propozycję? A jeśli tak, to która z tych opcji bardziej trafi im do przekonania?

Czy MPEC zostanie 
sprywatyzowane?

Pytani o zachowanie stanu za-
trudnienia przedstawiciele między-
narodowego koncernu mówią wprost, 
że nie mogą zagwarantować, iż 100 
procent załogi zachowa miejsca pracy. 
Mówią o racjonalizacji zatrudnienia. 
Ceny ciepła będą determinowane 
głównie przez ceny paliw. W czasie 
spotkania reprezentujący Dalkia 
dyrektorzy podkreślali, że wszę-
dzie tam, gdzie przejęli ciepłownie, 
ceny za dostarczane ciepło pozosta-
ły na dotychczasowym poziomie.

Niemal futurystycznie brzmią obiet-
nice dyrektora Dalacha dotyczące 
inwestycji w MPEC-u, jakie będą doko-
nywane pod zarządem Dalkii. 

– Będziemy ponosić nakłady na 
podniesienie sprawności technicznej 

instalacji, zapewniamy niezawodność 
dostaw i stabilne ceny bez udziału 
funduszy miejskich. Ponadto w swoim 
pakiecie usług, oprócz dostaw ciepła 
oferujemy także inne – finansowe, 
techniczne i inne, w zależności od za-
interesowania i potrzeb mieszkańców 
– przekonywał.

Prezes Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej Adam Zy-
droń dość powściągliwie wypowiadał 
się na temat ewentualnego mariażu 
z Dalkią. 

– Firma mocniejsza i większa za-
wsze jest gwarantem większego bez-
pieczeństwa. Na pewno ma większe 
możliwości inwestowania w rozwój. 
Jednak nie do mnie należeć będzie 
podjęcie decyzji w tej sprawie. O ewen-
tualnych zmianach w MPEC decydować 
będą właściciele czyli władze miejskie 
– mówił prezes.

Radni wysłuchali propozycji wła-
ścicieli firmy,  jednak nie znaczy to, że 
od razu gotowi są do podjęcia  konkret-
nych decyzji w tej sprawie. 

– Propozycja była ciekawa, jednak 
myślę, że droga do ostatecznych posu-
nięć jeszcze daleka – twierdzi radna 
Jadwiga Kramer. – Musimy przede 
wszystkim wysłuchać wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym oczy-
wiście przedstawicieli załogi MPEC 
i przedyskutować propozycję w szero-
kim gronie.

Radny Adam Kwaśniak uważa, 
że prywatyzacja MPEC ma zarówno 
dobre jak i złe strony. 

– Unowocześnienie przedsiębior-
stwa spowodować może zmniejszenie 
strat. Minusem jest to, że mogą wzro-
snąć ceny i gmina nie będzie miała 
już wtedy na to żadnego wpływu. Nie 
obawiałbym się o losy załogi. W MPEC 
działa dość silny związek zawodowy, 
który powinien wynegocjować dobre 
warunki. 

– Myślę, że na początek dobrym 
posunięciem byłoby zlecenie zainte-
resowanej firmie prowadzenie usług 
w zakresie dostaw ciepła. Gmina po-
winna mieć decydujący udział w spółce 
i wpływ na to, jakie ceny będą płacić 
mieszkańcy za dostarczane ciepło – to 
zdanie radnej Marii Kądziołki.

– Na pewno nie podejmiemy żadnej 
pochopnej decyzji – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka. – Decyzję kon-
sultować będziemy z pracownikami 
MPEC, związkami zawodowymi, 
radnymi i mieszkańcami. Będzie to 
posunięcie przemyślane, takie, które 
zapewni przede wszystkim bezpieczeń-
stwo mieszkańcom.
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Nowe zasady związane z wy-
płacaniem alimentów przez 
ośrodki pomocy społecznej są 

korzystniejsze dla tych, którym te 
świadczenia przysługują. Zwiększą 
się wypłacane przez urzędy kwoty, 
wzrośnie też liczba uprawnionych do 
alimentów. W gminie Brzesko do tej 
pory zaliczki alimentacyjne pobierało 
170 osób, po wejściu w życie nowej 
ustawy powinno ich być około 200.

Jak było do tej pory?
Obecnie warunkiem ubiegania się 
o alimenty było to, aby dochód na osobę 
w rodzinie nie przekraczał 583 złotych 
netto. Przy dochodzie wyższym niż 291, 
50 zł na osobę stawki te wynosiły: 170 zł 
na dziecko, gdy w rodzinie było jedno 
lub dwoje dzieci uprawnionych do za-
liczki (250 złotych, gdy w rodzinie było 
dziecko niepełnosprawne) i 120 złotych 
na dziecko, gdy w rodzinie było troje 
lub więcej uprawnionych. 

Przy dochodzie niższym niż 291, 
50 złotych na osobę stawki były wyższe: 
300 złotych na dziecko przy jednej lub 
dwu osobach uprawnionych (380 zło-
tych na dziecko niepełnosprawne) 
i 250 złotych na dziecko przy co naj-
mniej trzech osobach uprawnionych. 

Zaliczka przysługiwała tylko oso-
bom samotnie wychowującym dzieci. 
Jeśli osoba uprawniona i zobowiązana 
do świadczeń pozostawała w trwałym 
związku tylko wtedy, jeśli współmał-
żonek przebywał w zakładzie karnym 
(dłużej niż trzy miesiące) lub w przy-
padku, gdy toczyła się sprawa o rozwód 
lub o separację. Zaliczka przysługiwa-
ła dziecku do 18. roku życia lub do 24. 
roku, gdy dziecko się uczyło. 

Jeśli rodzic otrzymujący świadcze-
nia żył w konkubinacie lub w nowym 
związku małżeńskim, automatycznie 
tracił uprawnienia.  

Wraca Fundusz 
Alimentacyjny

Dobre wieści dla rodziców otrzymujących alimenty na dzieci. Dobre również dla tych, którym 
z różnych przyczyn do tej pory prawo do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych nie 
przysługiwało. Dużo gorsze informacje mamy dla tych, którzy notorycznie uchylają się od 
obowiązku alimentacyjnego. Już niedługo prawo będzie dla nich bardziej rygorystyczne, 
a sankcje bardzo dotkliwe. Od 1 października przestaje obowiązywać zaliczka alimenta-
cyjna, a powraca do łask Fundusz Alimentacyjny w zmodyfikowanej formie. 

Jak będzie teraz?
Od 1 października dla jednych będzie 
zdecydowanie lepiej, dla tych drugich 
(czytaj: dłużników) dużo gorzej. Nowe za-
sady reguluje ustawa z 7 września 2007 
roku. Zapraszamy do lektury Dziennika 
Ustaw z 2007 roku, nr 192, poz.1378. 

O alimenty z Funduszu starać się 
będą mogły osoby, w których miesięczny 
dochód na jedną osobę nie przekracza 
725 złotych netto. Teraz będzie można 
otrzymać maksymalnie 500 złotych 
na jedno dziecko. Myliłby się jednak 
ten, kto sądzi, że taka stawka będzie 
przysługiwać każdemu. 

Jeśli ktoś ma zasądzone na przykład 
700 złotych na dziecko, to otrzyma wła-
śnie 500 złotych. Jeśli ktoś ma zasądzo-
ne 170 złotych, to tylko tyle, bo tak zo-
stało zasądzone. Dobra rada – starajcie 
się o maksymalnie wysokie alimenty. 

Teraz rodzic nie musi być samotny, 
by starać się o alimenty. Może żyć 
w konkubinacie lub nowym związku, 
a i tak prawa do świadczeń nie straci. 

Alimenty przysługiwać będą dziec-
ku do 18. roku lub do 25. roku życia, 
jeśli się uczy. Dziecku o znacznym 
stopniu upośledzenia alimenty przy-
sługiwać będą bezterminowo. 

wnioski...
należy składać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Prócz danych per-
sonalnych należy przedłożyć oświad-
czenie o przekazaniu wszelkich infor-
macji dotyczących zobowiązanego do 
świadczeń i przebiegu postępowania 
przeciwko niemu (na przykład o bez-
skutecznej egzekucji) oraz akt urodze-
nia dziecka i zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o zarobkach. Wymagane 
są też odpis orzeczenia sądu zasą-
dzającego alimenty i zaświadczenie 
o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Nie 
radzimy składać fałszywych oświad-

czeń, bo to grozi poważnymi konse-
kwencjami karnymi. 

Ustawodawca przewidział tzw. 
okres świadczeniowy, który trwać bę-
dzie od 1 października do 31 września 
następnego roku. Jednak od 1 paź-
dziernika otrzymywać będą alimenty 
tylko ci, którzy złożyli wnioski do 31 
sierpnia. Kto złoży dokumenty do 31 
października, będzie czekać na pierw-
sze świadczenie do 30 listopada.

Bat na dłużników
Mówi Krystyna Put, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Brze-
sku: – Sankcje wobec osób uchylających 
się od obowiązku alimentacyjnego 
są bardziej dotkliwe niż dotychczas, 
szerszy jest też ich wachlarz. Przede 
wszystkim ścigać go będzie już nie 
tylko komornik, ale i Urząd Skarbo-
wy. Jeśli dłużnik zasłaniać się będzie 
brakiem pracy, będziemy wnioskować 
o skierowanie go do robót publicznych 
lub organizowanych na podobnych 
zasadach. Nie opłaci się mu też utrud-
nianie przeprowadzenia wywiadu na 
temat jego sytuacji materialnej, bo 
mamy prawo wystąpić do sądu, który 
może wydać wyrok o karze pozbawienia 
wolności do 2 lat. Tutaj nadal obowią-
zuje art.209, par.1. Kodeksu Karnego. 
Ustawa daje nam też możliwość zwró-
cenia się do starosty o wstrzymanie 
dłużnikowi prawa jazdy. Myślę, że dla 
wielu może to być kara bardzo dotkli-
wa. Dłużnik musi się liczyć też z tym, 
że trafi do Centralnego Rejestru Dłuż-
ników, a komornik będzie mógł wpisać 
go do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodajmy, że za niesolidność dłużnika 
mogą słono zapłacić jego nowi partnerzy 
życiowi. Komornik będzie teraz mógł 
zająć nie tylko rzeczy zobowiązanego do 
świadczeń, ale i zamieszkującej z nim 
osoby, chyba że ta udowodni, iż stanowią 
one tylko jej własność. Nadal przed są-
dem będą mogli stanąć rodzice dłużnika. 

Nowa ustawa przewiduje jeszcze 
jedno novum. Dłużnik będzie mógł te-
raz liczyć na rozłożenie zadłużenia lub 
nawet jego częściowe umorzenie. Jeśli 
zacznie regularnie płacić alimenty, to 
po trzech latach można mu umorzyć 
30 procent zaległości, po 5 latach 50 
procent, a po 7 latach 70 procent. Ale 
musi to czynić regularnie. 

Ustawa wyraźnie też określa spo-
soby postępowania przy ściganiu dłuż-
nika przebywającego za granicą.  Jak 
to robić? Dokument traktuje ten temat 
bardzo obszernie i szczegółowo, dlate-
go jeszcze raz zachęcamy do lektury 
wspomnianego tutaj Dziennika Ustaw.

ZOfiA SiTARZ
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Sprawa ewentualnej budowy 
bloku socjalnego jest wałkowana już 
od dłuższego czasu i jak na razie tkwi 
w martwym punkcie. Ale jakie szanse 
na mieszkania mają ci, których stać 
na opłacanie czynszu?

Trudniej otrzymać przydział miesz-
kania komunalnego niż socjalnego. 
Baza lokalowa jest stara i cały czas 
się kurczy. Lokatorzy kupujący miesz-
kania, które zajmują, mają prawo do 
atrakcyjnych bonifikat. Po kilku latach 
odsprzedają je ze znacznym zyskiem. 
Ale na tym traci gmina, której baza 
ulega systematycznie uszczupleniu.

Czy gmina próbuje zapobiec 
brakowi mieszkań?

Przy Urzędzie Miejskim działa Spo-
łeczna Komisja Mieszkaniowa, której je-
stem przewodniczącą. Pełnimy funkcję 
społecznego organu, którego zadaniem 
jest dokonywana, wspólnie z burmi-
strzem, ocena warunków mieszkanio-
wych i bytowych osób ubiegających się 
o przydział lokalu.

Czy każdy wniosek złożony 
przez potencjalnego kandydata jest 
sprawdzany przez Komisję?

W ubiegłym roku do Urzędu Miej-
skiego wpłynęło 120 wniosków. Urzęd-
nicy sprawdzili je i przekazali nam 70 
spośród nich. Wyeliminowane zostały te 
wnioski, które nie spełniały formalnych 
wymogów, choć spełniały je w momen-
cie ich składania. Te zakwalifikowane 
wnioski wymagały naszej opinii opartej 
na sprawdzeniu warunków mieszkanio-
wych, w jakich znajdują się kandydaci.

Na czym to polega?
Podzieleni na trzy 3-osobowe zespo-

ły kontrolne wizytowaliśmy wniosko-
dawców przeprowadzając środowisko-
we wywiady. Po przeprowadzeniu tych 
wizytacji przystąpiliśmy do wstępnych 
prac nad skonstruowaniem list kan-
dydatów. To trudne i odpowiedzialne 
zadanie, bo od nas zależy ustalenie 
kolejności, w jakiej kandydaci będą 
oczekiwać na przydział mieszkania, 
kogo umieścić na początku listy. Zada-
nie trudne, bo dysponujemy ograniczo-
nymi możliwościami w tym zakresie. 
W dodatku musieliśmy na tej liście 
umieścić 3 osoby, które figurowały 
już na niezrealizowanej liście z 2005 
roku. Proszę mi wierzyć, że taka lista 
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Zdajemy sobie sprawę,
że działamy pod olbrzymią presją

– z radną Jadwigą Kramer
rozmawia Zofia Sitarz

jest później powtórnie analizowana, bo 
zdajemy sobie sprawę, że działamy pod 
olbrzymią presją społeczną.

Jakie sytuacje zastajecie pod-
czas takich wizytacji?

Ich powodem jest patologia lub nie-
zaradność życiowa. Często oglądamy 
biedę, brud i głód, które w niektórych 
przypadkach wyglądają z każdego kąta. 
Są tacy, którzy mogliby sami zaradzić 
swojej biedzie, ale wolą przyjąć postawę 
roszczeniową, która – co zdarza się coraz 
częściej – jest dziedziczona z pokolenia na 
pokolenie. Są też tacy, którzy w najzwyklej-
szy sposób chcą mieszkanie wyłudzić, a ich 
sytuacja wcale nie jest taka ciężka. Czasem 
obserwujemy warunki przerażające i sytu-
acje wymagające szybkiej pomocy, na którą 
nie zawsze nas stać. 

Porozmawiajmy o nierozwiąza-
nym do tej pory problemie mieszkań 
socjalnych.

Wiemy o czterech osobach bezdom-
nych. Wśród nich są tacy, co opuścili za-
kłady karne. Korzystają z noclegowni, 
ale to nie jest wyjście z sytuacji. Gmina 
powinna podjąć wobec nich działania 
pomocowe, aby mogli powrócić do nor-
malności. Trzeba dać im szansę.

Co sądzi Pani na temat za-
niechanej po protestach koncepcji 
ulokowania mieszkań socjalnych przy 
ulicy Rzeźniczej?

Uważam, że na tak niewielkim tere-
nie, na którym stoją ekskluzywne domy 
zamożnych mieszkańców nie powinno 
stawiać się takiego domu. Taki dom 
w zestawieniu z niską zabudową w tym 
miejscu wyglądałby jak drapacz chmur. 
Poza tym nie można w jednym miejscu 
zlokalizować tak dużej ilości mieszkań 
socjalnych. Docelowo ma być ich kilkadzie-
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siąt. W jednym miejscu powinno ich być 
maksymalnie od 10 do 12. Trzeba znaleźć 
kilka lokalizacji. Zła fama na temat miesz-
kańców domu socjalnego wzięła się po tym 
jak uruchomiono taki blok przy Placu 
Kupieckim. Dosłownie dwóch czy trzech 
zdemoralizowanych lokatorów zdomino-
wało pozostałych, którzy są biednymi, ale 
porządnymi ludźmi. Stąd wzięło się potocz-
ne przekonanie, że mieszkanie socjalne to 
tylko patologia, a to nieprawda. Nie można 
skumulować mieszkańców domów socjal-
nych w jednym miejscu, bo to faktycznie 
prowadziłoby do erupcji patologii. Rozbicie 
ich na mniejsze grupy pozwoliłoby im 
łatwiej zasymilować się z otaczającymi 
ich sąsiadami. Trzeba też dokonać selekcji 
i w pierwszej kolejności pomóc tym, którzy 
dają gwarancję, że w żadnym środowisku 
nie będą uciążliwi, a sami zostaną od tej 
uciążliwości odizolowani.

Skąd gmina czerpie czy też 
powinna czerpać środki na budowę 
mieszkań socjalnych?

Uważam, że na ten cel powinna tra-
fiać pewna pula pieniędzy uzyskanych 
ze sprzedaży gruntów na Pomianow-
skim Stoku. Skoro gmina nie dysponuje 
w tej chwili wolnymi mieszkaniami 
socjalnymi, to zmuszona jest wypłacać 
krociowe odszkodowania za brak takich 
mieszkań dla osób, wobec których sąd 
orzekł nakaz eksmisji. Te odszkodowa-
nia otrzymują instytucje, które admini-
strują tymi mieszkaniami. To pieniądze 
nie do odzyskania, a można by je zain-
westować właśnie w budownictwo. Jeśli 
nic się w tym zakresie nie zmieni kwota 
odszkodowań będzie stale wzrastać i za-
czniemy zjadać własny ogon. 

Czy mam rozumieć, że na przy-
kład w tym roku nikt ze starających 
się nie otrzymał kluczy do mieszkania 
socjalnego?

Do końca sierpnia przydział na miesz-
kania komunalne otrzymały dwie osoby, 
ale są to kandydaci z listy oczekujących 
na lokale komunalne. A przecież w stycz-
niu zatwierdziliśmy listę liczącą 19 pozy-
cji, w tym 3 z 2005 roku. Pięć mieszkań 
otrzymały osoby z listy przydziałów lokali 
socjalnych. To kropla w morzu oczekiwań. 
Budownictwo socjalne to przecież jeden 
z podstawowych obowiązków gminy wo-
bec mniej zamożnych mieszkańców.

n

n

n
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Mam nadzieję, że dzisiejsze 
głosowanie będzie pierwszym 
krokiem w kierunku podjęcia 

decyzji w sprawie wyboru wariantu łącz-
nika planowanej autostrady. Oczekują 
tego od nas mieszkańcy całej gminy, 
którzy są już zmęczeni brakiem decyzji, 
ciągłymi sporami i kłótniami w jednej 
z najważniejszych, o ile nie najważniej-
szej kwestii dotyczącej rozwoju naszego 
miasta i gminy. Na decyzję czeka również 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, która wyraźnie daje nam 
do zrozumienia, że w przypadku braku 
wyboru wariantu, łącznik nie zostanie 
zrealizowany. Konsekwencje takiego 
scenariusza trudno sobie wyobrazić. 
Chcę w tym miejscu mocno podkreślić, że 
winę za taki stan rzeczy ponoszą władze 
Brzeska, które nie potrafiły w odpowied-
nim czasie i we właściwy sposób zareago-
wać na dokonujące się w naszej gminie 
przemiany społeczno-gospodarcze. Dziś 
nie mielibyśmy tylu problemów – taki-
mi słowami rozpoczął przewodniczący 
Krzysztof Ojczyk procedury związane 
z wydaniem przez Radę Miejską opinii 
w sprawie zjazdu.

Przewodniczący przypomniał, że 
ostatnie dziesięć miesięcy było pasmem 
intensywnych dyskusji i konsultacji 
w tej sprawie. Miały one różne formy, 
od zebrań wiejskich i osiedlowych 
poprzez liczne spotkania z mieszkań-

Kilkadziesiąt osób podzielonych na dwie grupy – jedna z nich reprezentowała mieszkańców 
ulicy Leśnej i Wiejskiej, natomiast druga Jasień – przybyło na ostatnią sesję Rady Miejskiej, 
kiedy wyznaczony został termin wydania przez radnych opinii w sprawie lokalizacji zjazdu 
z autostrady. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, którą z wersji radni wybiorą. Czy tę „starą”, 
o której mówiło się już od wielu lat, a która prowadzić miała ulicą Leśną w stronę krajowej 
„czwórki”, czy tę młodszą, czyli biegnącą od planowanej autostrady pomiędzy ulicami Gajową 
i Klonową do „czwórki”. Mimo, że radni dyskutowali ten temat na wszystkich komisjach przez 
kilka tygodni, wiedzę na ten temat zatrzymali do samej sesji. A mieszkańcy obstawiali nawet 
zakłady, większość zgodnie twierdziła, że radni wskażą wariant przebiegający ulicą Leśną. 

cami w UM, wizje lokalne w terenie, 
aż po spotkania z przedstawicielami 
GDDKiA, bardzo wiele posiedzeń komisji 
merytorycznych RM. Analizowano dzie-
siątki dokumentów, pism i stanowisk 
mieszkańców, firm oraz urzędów. Trudno 
nie wspomnieć o bardzo dużej liczbie 
bezpośrednich rozmów mieszkańców 
z radnymi i burmistrzem Brzeska.

– Cała gmina żyła tym tematem. 
Nikt dzisiaj na tej sali nie ma wątpliwo-
ści, że jakakolwiek nie zapadłaby opi-
nia, nie wszyscy będą z niej zadowoleni. 
Zarówno radni jak i burmistrz mają 
tego świadomość. Opinia ta musi zostać 
jednak wydana i winna być wspólnym 
stanowiskiem władz miejskich, to jest 
Rady Miejskiej i burmistrza – mówił 
dalej Krzysztof Ojczyk. 

Radni dostali do zaopiniowania jed-
ną z dwóch koncepcji – dotychczasową 
przebiegającą ulicą Leśną i drugą tzw. 
„zachodnią obwodnicę Brzeska”. Nie 
opiniowali natomiast szczegółowych 
rozwiązań technicznych wykonania 
„wybranego łącznika”, aby nie zamykać 
burmistrzowi możliwości negocjowania 
z GDDKiA najlepszych rozwiązań 
z korzyścią dla mieszkańców. Jak 
twierdził przewodniczący Ojczyk cho-
dzi o to, aby maksymalnie pomóc tym 
mieszkańcom, którzy z tytułu budowy 
łącznika będą ponosić jakiekolwiek 
niedogodności.

Sposób głosowania był następują-
cy: odbywało się ono zwykłą większo-
ścią głosów.  Oznaczało to, że przyjęty 
zostanie ten wariant, który uzyska 
większą ilość głosów „za”. Każdy z rad-
nych mógł głosować tylko raz. 

Jako pierwszą przewodniczący 
poddał pod głosowanie treść opinii 
z wariantem łącznika ulicą Leśną do 
drogi krajowej nr 4. Za tym wariantem 
optowało sześciu radnych. Na sali 
zapadła martwa cisza. Mieszkańcy 
Leśnej i kilku ulic sąsiednich, którzy 
przyszli na sesję uzbrojeni w transpa-
renty i gotowi podjąć dyskusję, gdyby 
opinia nie wypadła po ich myśli, nie 
mogli uwierzyć we własne szczęście. 
Pozornie ze stoickim spokojem nato-
miast mieszkańcy Jasienia obserwo-
wali moment, w którym aż czternastu 
radnych pozytywnie opiniowało wa-
riant łącznika tzw. projektowaną „za-
chodnią obwodnicą Brzeska”, czyli od 
ulicy Gajowej do drogi krajowej nr 4. 

– Przyjęłam tę opinię z wielkim 
zadowoleniem. Radni wykazali się 
zdrowym rozsądkiem – mówiła już po  
głosowaniu Władysława Migda, szefo-
wa komitetu protestacyjnego z ulicy 
Wiejskiej. 

– Nasze wysiłki nie poszły na marne. 
Decyzja jest słuszna, bowiem nie można 
było przez miasto puszczać drogi, która 
przejeżdżać będzie 30 tysięcy aut na dobę 
– to zdanie Józefa Styrny.

– To była trudna decyzja – mówił 
Marian Stolarczyk z Jasienia. – Mimo, 
że twierdzę, iż idealnych rozwiązań 
w tej sprawie nie było, to nie jestem do 
końca przekonany o jej słuszności. Nie 
ma jeszcze ponadto opinii środowisko-
wej a właściciele działek, przez które 
droga ma przebiegać, nie dostali jeszcze 
od inwestora żadnej propozycji. 

– Tak, decyzja łatwa nie była, ale 
jestem przekonany, że stworzy ona 
większe możliwości rozwoju dla miasta 
i całej gminy. Opinię radnych przesła-
liśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Zapewniam, 
że będziemy się starać, aby przyjęte 
przez inwestora rozwiązania były jak 
najmniej uciążliwe dla mieszkańców 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Zofia Sitarz

S P R O S T O W A N I E
Pana Adama Szubę, który wraz 
z małżonką był jednym ze sponsorów 
pikniku w Mokrzyskach przeprasza-
my za błędne podanie jego imienia.

Redakcja

Zjazd z autostrady 
w Jasieniu
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Największa grupa pań w białych 
fartuchach to pielęgniarki z 20-
letnim stażem pracy, ze średnią 

wieku do 50 lat. Najmniej, bo zaledwie 
około 20 procent całej załogi stanowią 
panie ze stażem do 10 lat pracy.

– Staramy się przyjmować do 
pracy pielęgniarki młode, z krótkim 
stażem pracy albo takie, które dopiero 
ukończyły szkoły – mówi dyrektor SP 
ZOZ, Józefa Szczurek. -Obecnie rozpa-
truję kilkanaście takich podań.

Drugi sposób na zatrzymanie per-
sonelu to tak zwany program adaptacji 
zawodowej. Polega on na tym, że pie-
lęgniarki korzystają z kursów i szko-
leń, których koszty pokrywa szpital. 
Dobrym pomysłem wydaje się także 
być wskazywanie ścieżek awansu za-

Na razie problemu jeszcze nie ma, ale jak obawiają się zarządzający brzeskim szpitalem, za 
5-10 lat w szpitalu może zabraknąć pielęgniarek. Dyrektorzy robią co mogą, aby do takiej 
drastycznej sytuacji nie dopuścić, jednak już teraz wyraźnie widać lukę pokoleniową, która 
doprowadzić może do tego, że SP ZOZ zacznie odczuwać deficyt pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki w cenie
wodowego. Chodzi w nim o to, że panie 
mają możliwość pracy i sprawdzenia 
swoich umiejętności na wielu różnych 
oddziałach po to, by ostatecznie wybrać 
ten, gdzie czują się najlepiej.

– Nie bez znaczenia – dodaje dy-
rektor Józefa Szczurek – jest także 
kwestia wynagrodzeń. Po ostatnich 
negocjacjach ze związkiem zawo-
dowym pielęgniarek od pierwszego 
kwietnia obowiązują nowe stawki 
płac. Przy czym panie same zażądały, 
aby dodatkowo wynagradzać te, które 
mają wyższe kwalifikacje i wyższe 
wykształcenie. Obecnie pielęgniarki 
z brzeskiego szpitala są jednymi z naj-
lepiej opłacanych w Małopolsce.

I tak pielęgniarka z 20-letnim 
stażem pracy ma uposażenie pod-

stawowe w wysokości 2200 złotych. 
W szpitalu zatrudnionych jest 291 
pielęgniarek i 37 położnych. Około 10 
procent z nich ma skończone wyższe 
studia, wiele z nich robi specjalizacje, 
kończy kursy i szkolenia. Szpital dys-
ponuje specjalnym budżetem na ten 
cel, panie mogą także bez problemów 
korzystać z przysługujących im 28-
dniowych urlopów na szkolenia. ZS

Blisko 2,5 miliona złotych decyzją 
radnych miejskich przeka-
zanych zostało na generalny 

remont ulicy Solskiego. Inwestycja 
kosztować będzie prawie 8 milionów 
złotych, przy czym 5,5 miliona trafi 
do Brzeska jako udział województwa. 
To, bodaj jedno z największych przed-
sięwzięć drogowych w ostatnich latach 
w gminie Brzesko, rozpocznie się jesz-
cze w tym roku, zakończone zostanie 
w połowie roku 2010.

Przyznane przez Radę Miejską 
pieniądze przekazywane będą w latach 
2008 – 2010. W tym roku będzie to 
niecałe 120 tysięcy złotych, zaś w po-
zostałych latach – 2009 i 2010 po 1.150 
tysięcy złotych.

W czasie remontu zostanie wy-
mieniona nawierzchnia drogi, zo-
staną przy niej wybudowane nowe 
chodniki i kanalizacja deszczowa. Na 
skrzyżowaniu ulic Solskiego, Szczepa-
nowskiej i Okulickiego wybudowane 
zostanie rondo.

– Jestem bardzo zadowolony, po-
nieważ w drodze negocjacji z władzami 
województwa udało się wynegocjować 
o wiele większą kwotę niż początkowo 
planowaliśmy. Dzięki temu droga 
zostanie gruntownie przebudowana, 
miasto zyska przez to na estetyce, 
a mieszkańcy na poprawie bezpie-
czeństwa – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka.

MK

PieniĄdZe na droGę

w pięknych plenerach

W Brzesku i w okolicach od 
17 do 23 września reali-

zowane były zdjęcia do filmu 
fabularnego pod tytułem „Simon 
Konianski”. Film będący ko-
produkcją belgijsko-francusko-
kanadyjską jest historią drogi 
i opowiada o podróży bohaterów 
z Belgii przez Niemcy i Polskę 
na Ukrainę. Tytułowy bohater 
Simon spełnia w ten sposób 
ostatnie życzenie zmarłego ojca, 
który chciał, aby pochowano go 
w jego rodzinnym miasteczku. 
Dla Simona jest więc to podróż 
do korzeni, podróż która, ma 
szczególny wydźwięk – pozwa-
la mu zrozumieć kim był jego 
ojciec, kim jest on sam i skąd 
się wywodzi. Reżyserem fil-
mu jest nagrodzony na wielu 
międzynarodowych festiwalach 
reżyser narodowości belgijskiej 
Micha Wald. Jego ostatnie fil-
my prezentowane były m.in. 
na festiwalu w Cannes. MK
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Dwa wnioski są aktualnie pod-
dawane ocenie. Gmina złożyła 
wnioski o dofinansowanie reali-

zacji ostatniego etapu magistrali wodo-
ciągowej Bochnia-Brzesko i utworzenie 
sieci wodociągowej na terenie Okoci-
mia oraz o dofinansowanie budowy 
Regionalnego Centrum Kulturalno-
 Bibliotecznego.

Pierwszy wniosek przeszedł już 
pomyślnie dwa etapy kwalifikacyjne. 
Komisja do tej pory odrzuciła już 73 
projekty. Pozostało jeszcze rozpatrzyć 
20 wniosków, które pozostały „w grze”. 
Wiadomo, że kilka zostanie jeszcze 
odrzuconych, bo łączna kwota tych 20 
wniosków wynosi 105 milionów złotych, 
a do podziału jest 20 milionów EURO. 
Budowa Centrum powinna pochłonąć 
blisko 18 milionów złotych, gmina stara 
się o pozyskanie około 12 milionów.

Być może łatwiej będzie o pozy-
skanie pieniędzy na drugie z przed-
stawionych zadań. Do tego konkursu 
złożono 36 projektów na łączną kwotę 
178 milionów złotych przy 20 milio-
nach EURO w puli.

Zadania do zgłoszenia
Jeszcze w tym roku władze gminy 
złożą cztery wnioski o dofinansowanie. 
W październiku zostanie ponowiony 
wniosek w sprawie odnowy centrum 
Mokrzysk. Chodzi tutaj o remont 
szkoły podstawowej, wykonanie infra-
struktury wokół szkoły oraz Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

raPort Biura fundusZy euroPeJsKichWnioski 
o dofinansowanie
Od pewnego czasu przygotowywaniem wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych 
zajmuje się w Urzędzie Miejskim Biuro Funduszy Europejskich, którego kierownikiem jest 
Rafał Najdała. Z przedstawionej przez niego informacji wynika, że pozyskiwanie dotacji 
z europejskich funduszy nie jest sprawą ani łatwą ani prostą.

W październiku rozpocznie się też 
nabór wniosków na konkurs, w którym 
Urząd miejski starać się będzie o po-
zyskanie pieniędzy na remont Domu 
Ludowego w Jadownikach.

Do Urzędu Marszałkowskiego trafi 
też Lokalny Program Rewitalizacji Ob-
szaru Miejskiego Brzeska. Gdyby pro-
gram został oceniony pozytywnie, będzie 
to przepustka do złożenia wniosków na 
dofinansowanie dwóch z trzech zadań. 
W grę wchodzą rewitalizacja brzeskiego 
rynku, termomodernizacja budynków 
komunalnych na terenie miasta oraz re-
mont budynków przy osiedlu Ogrodowa, 
wreszcie termomodernizacja budynków 
Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej 
nr 3, Gimnazjum nr 2 i Przedszkola nr 
4. Na zgłoszenie czeka również wniosek 
na budowę kanalizacji o wartości kilku-
dziesięciu milionów złotych.

do poprawki
Trzy wnioski z pięciu zgłoszonych 
zostały ocenione negatywnie. Marsza-
łek województwa małopolskiego nie 
przyznał pieniędzy na remont i od-
wodnienie piwnic Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Mimo to zadanie zostało 
wdrożone do realizacji.

Niewystarczającą liczbę punktów 
otrzymał również wniosek o dotację na 
odnowę centrum Mokrzysk. Znaczący 
wpływ na niską ocenę miał tzw. wskaźnik 
zamożności gminy. Brzesko otrzymało 
tutaj minimalną ilość punktów. Mimo 
to wniosek zostanie złożony jeszcze raz 
– w październiku, kiedy zostanie urucho-
miony nowy program unijny, przewidujący 
większą pulę pieniędzy. Chociaż wskaźnik 
zamożności będzie również czynnikiem de-
cydującym o przyznaniu dofinansowania.

Odrzucony został też wniosek 
o wsparcie finansowe budowy sali spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Brzesku. Dokładnie z tego samego 
powodu, co poprzedni. Władze gminy 
powrócą do tematu w przyszłym roku, 
kiedy zostaną ogłoszone nowe konkursy.

ZOfiA SiTARZ 

Do bardzo groźnego wypadku 
doszło w Brzesku na ulicy 
Szczepanowskiej. Zderzyły się 

ze sobą autobus z samochodem cię-
żarowym, na które najechało jeszcze 
kilka pojazdów osobowych. Poszko-
dowanych zostało ponad 20 osób. Na 
miejscu tragedii w szybkim tempie 
pojawiły się wszystkie służby ratun-
kowe. Akcję ratowniczą utrudniały 

KaramBol
na sZcZePanowsKieJ
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Kilkudziesięcioosobowa cyga-
neria, w tym poeci z najodle-
glejszych zakątków świata, 

przybędzie do Brzeska w czwartek 
25 września, by o godzinie 18.00 wziąć 
udział w koncercie zatytułowanym 
„A to już nasze listobranie”. Koncert 
odbędzie się w sali wystawowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury. W godzinach 
przedpołudniowych literaci odwiedzą 
kilka szkół w gminie, by poprowadzić 
specjalne lekcje i warsztaty. 

Brzesko to już stała przystań, do 
której dobijają poeci biorący udział 
w tej największej w kraju literackiej 
imprezie. Artyści odwiedzą też Niepo-
łomice, Kraków, Wieliczkę, Zakopane, 
Biały Dunajec, Rabkę Zdrój, Poronin, 
Szaflary, Kościelisko, Krępały, Łopusz-
ną, Stary Sącz, Moszczenicę, Tęgobo-
rze, Podegrodzie, Chełmiec, Łącko, Na-
wojową, Kamionkę Wielką, Muszynę, 
Piwniczną, Rytro, Krynicę, Tarnów, 
Czchów, Sękową, Zagórzany, Domi-
nikowice, Dębicę, Pustków, Frysztak, 
Czudec, Kolbuszową, Dzikowiec, Cmo-
las, Gromnik, Tarnowiec, Zbylitowską 
Górę, Żabno, Olesno, Mędrzechów, 
Radłów, Ciężkowice i Bielankę, gdzie 
odbędzie się finałowy koncert w ra-
mach obchodów Europejskiego Roku 
Dialogu Międzykulturowego. 

W tegorocznej edycji Jesieni swój 
twórczość zaprezentują Kazimierz 
Burnat (Wrocław), Wacław Buryła 
(Milicz), Jan Dydusiak (Australia), 
Bolesław Faron (Kraków), Sejfu Gebru 

21 września rozpoczęła się XVIII Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka, która od 
wielu lat gości również w Brzesku dzięki staraniom Marii Marek, dyrektor Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki w Brzesku. 

Po raz osiemnasty
(Etiopia), Natalia Gancarz (Tarnów), 
Andrzej Grabowski (Ciężkowice), 
Andrzej Gnarowski (Warszawa), Ka-
zimierz Ivosse (Niemcy), Dorota Ja-
worska (Ukraina), Stefan Jurkowski 
(Warszawa), Kazimierz Karwat (Tu-
chów), Wojciech Kawiński (Kraków), 
Krystyna Konecka (Białystok), Lech 
Konopiński (Poznań), Lam Qung My 
(Wietnam), Maciej Naglicki (Kraków), 
Jolanta Nowak-Węklarowa (Poznań), 
Dagmara Mida (Brzesko), Vera Kopec-
ka (Czechy), Iwona Ponno (Niemcy), 
Magdalena Pocgaj (Poznań), Wojciech 
Piotrowicz (Litwa), Ryszard Rodzik 
(Wieliczka), Władysław Ryś (Tarnów), 
Stanisław Szewczenko (Ukraina), 
Zbigniew Święch (Kraków), Andrzej 
K. Torbus (Kraków), Michiko Tsukada 
(Japonia), Marek Wawrzkiewicz (War-
szawa), Szczęsny Wroński (Kraków), 
Swietłana Zagatowa (Ukraina), Jurij 
Zawhorodnij (Ukraina) oraz Lidia 
Żukowska (Kraków). Udział wezmą 
też członkowie Zakopiańskiego Klubu 
Literackiego Tra-WERS: Maria Ku-
likowska, Marian Matusiak, Roman 
Oleksy, Ewa Oraczko, Krystyna Gą-
sienica-Szostak-Rajca, Andrzej Słobo-
dziński, Beata Skulska-Papp, Paweł 
Ślusarczyk, Alicja Świechowska-Hen-
kelmann, Jerzy Tawłowicz, Ireneusz 
Wasilewski i Jacek Wiśniewski. O 
stronę muzyczną zadba tradycyjnie 
Ostatnia Karczma Przeznaczona Do 
Rozbiórki – zespół, którego liderem jest 
jego założyciel Bogusław Diduch. JK

niesprzyjające warunki atmosferycz-
ne. Na szczęście to tylko ćwiczenia, 
jednak ratownicy i przedstawiciele 
służb mundurowych muszą doskonalić 
umiejętność postępowania w takich 
przypadkach, bo do takiego zdarzenia 
może przecież dojść. 

Ćwiczenia taktyczno-bojowe prze-
prowadzone zostały na początku wrze-
śnia. Wzięli w nich udział przedstawi-
ciele Małopolskiej Brygady Odwodowej, 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP 
ZOZ Brzesko z Zespołami Ratownictwa 
Medycznego brzeskiego Pogotowia 
Ratunkowego, Komendy Wojewódzkiej 
PSP w Krakowie, Komendy Powiatowej 
PSP w Brzesku, Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, Urzędu 
Miejskiego w Brzesku oraz Komendy 
Powiatowej w Brzesku. 

Uczestnicy akcji ćwiczyli takie 
elementy jak wykonanie dostępu, 
uwolnienie i ewakuacja poszkodowa-
nych, ocena stanu odniesionych przez 
rannych obrażeń, udzielenie pomocy 
przedmedycznej oraz lekarskiej, trans-
port lotniczy i drogowy do szpitali, 
wreszcie zabezpieczenie miejsca wy-
padku. W ćwiczeniach wzięło też udział 
16 jednostek ochrony przeciwpożaro-
wej z terenu powiatu i województwa. 
Głównym ich celem było doskonalenie 
koordynacji wspólnych działań przez 
wszystkie służby ratunkowe.  ZS

Andrzej Grabowski z Ciężkowic jest częstym gościem w Brzesku. To dzieki współpracy z nim 
Galicyjska Jesień Literacka na stałe zagościła w Brzesku – fot. Archiwum PiMBP Brzesko.
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Nie wiem, czy Państwo macie 
świadomość, co wasze po-
ciechy kupują w szkolnych 

sklepikach. Ja? Owszem, i jestem 
przerażona. Na przerwach zamiast 
mleka uczniowie piją kolorowe, gazo-
wane napoje pełne sztucznych barw-
ników, zamiast – jak dawniej bywało 
– mleka. Drugie śniadanie to często 
chipsy – słodkie, wypełnione pustymi 
kaloriami batoniki czy popularne żelki 
wszelkiej maści. W gimnazjach i szko-
łach ponadgimnazjalnych w szkolnych 
barkach królują hamburgery, hot-dogi 
czy inne produkty typu fast-food. Taka 
żywność to przede wszystkim źródło 
tłuszczu. 100 g frytek ma aż 560 
kcal (40 procent kalorii przypada na 
ziemniaki, a pozostałe – na tłuszcz). 
Tymczasem ta sama ilość ugotowa-
nych ziemniaków ma tylko 60 kcal. 
Jeśli chodzi o tłuszcz, to zgodnie z za-
sadami zdrowego żywienia powinno 
się na nim smażyć tylko przez jeden 
dzień, a niestety często bywa inaczej.   
W czasie wielokrotnego podgrzewania 
uwalniają się z niego szkodliwe sub-
stancje, np. nadtlenki lipidowe, które 
przyśpieszają procesy miażdżycowe 
i rakotwórcze. Taki tłuszcz, mimo 
że pochodzenia roślinnego, stanowi 
też najbogatsze źródło tzw. kwasów 
tłuszczowych trans. Są one szkodliwe 
i działają na nasz organizm, tak jak 
nasycone kwasy tłuszczowe pochodze-
nia zwierzęcego, czyli podnoszą poziom 
„złego” cholesterolu (LDL) kosztem 
„dobrego” (HDL). Im więcej takiego 
tłuszczu znajduje się w naszej  naszych 
dzieci diecie, tym gorzej dla zdrowia.

Musimy mieć na uwadze, że jeśli 
asortyment szkolnych sklepików nie 
ulegnie zmianie, to otyłość, nadciśnie-
nie i cukrzyca staną się wśród uczniów 
podstawówek powszechne!!!!! 

Chipsy to właściwie produkt dla 
dzieci zakazany. Ten ziemniaczany 
przysmak jest bardzo  kaloryczny, 
tłusty, zawiera szkodliwy związek 
akryloamid, bardzo dużo soli, ostre 
przyprawy, sztuczne dodatki. Mała, 90-
gramowa paczuszka chipsów, to ponad 
500 kcal. Zawiera  połowę dziennej 
dawki sodu (jeżeli dziecko zje tego dnia 
także plasterek żółtego sera, trochę 
wędliny, chleb, twarożek, to dopusz-
czalna dawka sodu zostanie znacznie 
przekroczona). Chipsy zapychają żołą-
dek, sprzyjają zaparciom i niedożywie-
niu (nie pod względem kalorii, bardziej 
pod względem niezbędnych do rozwoju 
składników odżywczych). Z czasem 
mogą prowadzić do nadwagi, nadci-
śnienia, chorób krążenia, a pośrednio 
także do chorób nowotworowych. 

Szkolne sklepiki
Zapewne wszyscy mamy świado-

mość, że nasze zdrowie w dużej mierze 
związane jest ze sposobem odżywiania. 
Pytanie, jak to wygląda w praktyce. 
Czy staramy się wyrobić w naszych po-
ciechach zdrowe nawyki żywieniowe, 
czy po prostu dajemy im kieszonkowe, 
by kupiły sobie coś na drugie śniadanie 
w szkolnym sklepiku i nie wnikamy, co 
nabywają za nie.  Jasne jest  niestety, 
że w większości przypadków uczeń ma-
jąc do wyboru drożdżówkę plus mleko 
lub chipsy i napój gazowany, zakupi 
ten drugi zestaw.

By temu zaradzić, są dwa sposoby, 
które powinny być stosowane jedno-
cześnie. Pierwszy to praca u podstaw, 
czyli każdy z nas musi uświadamiać 
dzieciom, jak ważne jest zdrowe i racjo-
nalne odżywianie. W jadłospisie domo-
wym powinny znajdować się potrawy 
bogate w składniki odżywcze i witaminy, 
a chipsy czy słodycze pełne pustych kalo-
rii i barwników  muszą zniknąć z naszej 
diety bezpowrotnie. Ich miejsce powinny 
zająć na przykład owoce, orzechy, ziarna 
słonecznika, czy pestki dyni.

Drugim sposobem jest diametralna 
zmiana asortymentu szkolnych sklepi-
ków. W niektórych miastach samorzą-
dy regulują to stosownymi uchwałami. 
Już w 2006 roku samorządy Tych oraz 
Sosnowca domagały się  ograniczenia 
sprzedaży niezdrowych produktów.

W innych miastach obniża się 
czynsz za wynajem lokali pod dzia-
łalność handlowo-gastronomiczną na 
terenie placówek oświatowych, ale 
w zamian za wprowadzenie do sprzeda-
ży owoców, jogurtów i innych zdrowych 
produktów, a wycofanie wszelkich 
niezdrowych słodyczy, kolorowych na-
pojów, fast-food-ów, czy chipsów.

Mam nadzieję, że w naszej gminie 
również uda się zmienić ofertę handlową 
szkolnych sklepików, by nasze pociechy 
na terenie placówek oświatowych nie 
zapełniały swoich żołądków szkodliwy-
mi przekąskami, a częściej jadły owoce 
i inną pełnowartościową żywność.

Katarzyna Pacewicz-Pyrek

P.S. Przykładowe drugie śniadanie: 
Kanapki – najlepiej z serem (żół-

tym albo twarożkiem), wędliną i wa-
rzywami, np. pomidorem, sałatą, 
szczypiorkiem, ogórkiem, rzodkiewką. 

Dla odmiany możesz dać dziecku pastę 
rybną, wędzonego łososia, tuńczyka, jaj-
ka na twardo, pastę jajeczną, pastę orze-
chową (np. nutellę). Pieczywo wybieraj 
gruboziarniste. Jeśli twoje dziecko go nie 
znosi, dawaj mu je zamiennie z pieczy-
wem białym. Takie kanapki dostarczą 
węglowodanów (pieczywo), wapnia (ser), 
witamin z grupy B i żelaza (wędliny) 
oraz kwasów tłuszczowych (ryby). 

Owoce- najlepsze są jabłka, bo 
nie dość, że są zdrowe są też łatwe 
w „transporcie” i „obsłudze”, dobre są 
również banany, gruszki, nektarynki. 
Jeżeli jednak twoje dziecko lubi wi-
nogrona albo cytrusy, dawaj mu je. 
Owoce dostarczą mu witamin, energii 
i składników mineralnych. 

Szklanka mleka albo jogurt- naj-
lepiej owocowy, bo takie lubią dzieci, 
może być też kefir, maślanka, serek 
homogenizowany, czasem deser mlecz-
no- czekoladowy (te jednak mają sporo 
cukru). Na rynku mnóstwo jest mlecz-
nych przetworów dla dzieci. Wybierz 
taki, który będzie im smakował. Mleko 
dostarczy wapnia i witamin z grupy B 
(przede wszystkim ryboflawiny). 

Przekąska – dzieci uwielbiają coś 
przegryzać. Oducz je jednak jedzenia 
chipsów. W zamian zaproponuj niesolo-
ne orzechy (np. włoskie, nerkowce, pi-
stacje albo migdały), pestki słonecznika, 
dyni, suszone owoce, ewentualnie baton 
z musli. Taka przekąska to bomba żela-
za i witamin z grupy B (tiaminy). 

Napój- dobra będzie woda (tej 
jednak dzieci nie lubią), sok owocowy 
(może być dodatkowo wzbogacony wita-
minami), ewentualnie mrożona herbata 
(ale lepiej przygotuj ją sama, te dostęp-
ne w sklepach mają dużo cukru). 

Żeby dzieci chętniej sięgały po dru-
gie śniadanie przygotowane w domu 
podaj je w oryginalny sposób. Kup 
np. kolorowe pudełko śniadaniowe, 
fantazyjny papier itp. Staraj się też 
urozmaicać im jadłospis.

za: www.poradnikizdrowie.pl
n

Profesjonalne układanie, cyklinowa-
nie i odnawianie bezpyłowe parkietów 
i podłóg. Malowanie, montaż listew 
oraz pomoc w doborze chemii.

tel: (783) 673 192
lub (0-14) 66-56-516
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Ponad tysiąc dzieci – wychowan-
ków przedszkoli oraz uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych – korzy-
stać będzie w tym roku szkolnym 
z darmowych szkolnych obiadów. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku czyni starania o to, aby 
na terenie placówki powstało miasteczko ruchu drogowego. Jeżeli rad-
ni uchwalą przekazanie pieniędzy na ten cel, obiekt mógłby powstać 
już wiosną przyszłego roku i byłby pierwszym tego typu w powiecie.

W ubiegłym roku na wyraźne 
żądanie rodziców Rada Miejska 
zmieniła obowiązkowe daty wpłat 
należności za przedszkola. Teraz 
radni szykują kolejne zmiany, 
które spowodują zadowolenie nie 
tylko rodziców, ale także pracow-
ników brzeskich przedszkoli.

– Termin wpłat należności za pobyt 
dziecka w przedszkolu mijał 10 każdego 
miesiąca. Za przekroczenie terminów 
rodzice płacili karne odsetki. Dlatego 
właśnie na wyraźne ich życzenie przesu-
nęliśmy datę dokonywania opłat. Różne 
zakłady pracy w różnych terminach 
wypłacają wypłaty swoim pracownikom. 
Dlatego wielu rodziców skarżyło się, że 
nie mogą zapłacić za przedszkole dziec-
ka w wyznaczonym terminie, bo pobory 
otrzymują później. Ustaliliśmy wówczas, 
że rodzice mogą uiszczać należności do 
20 każdego miesiąca – mówi przewod-
niczący Rady Miejskiej Krzysztof Oj-
czyk, który był pomysłodawcą projektu 
uchwały w tej sprawie.

Chcąc zadowolić rodziców już na 
najbliższej sesji Rady Miejskiej radni 
podejmą kolejną uchwałę. Dotyczyć 
ona będzie zmian w sposobie płatno-
ści za przedszkola. Jeżeli większość 
rady poprze projekt, rodzice nie 
będą musieli chodzić z pieniędzmi do 
przedszkola, ale będą mogli wpłacać 
je przy pomocy przelewów. Ta zmiana 
powinna także ucieszyć pracowników, 
którzy musieli czasem duże kwoty 
zanosić do banków.

– Zmiana zasad funkcjonowania 
przedszkoli to wynik wprowadze-
nia w życie pomysłów zapropono-
wanych przez mieszkańców. Warto 
przypomnieć, że w ubiegłym roku 
zmniejszona została wysokość opłat 
za przedszkola dla tych rodzin, któ-
re do przedszkoli posyłają więcej 
niż jedno dziecko – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka.   ZS

więceJ oBiadów Pieniądze na ten cel – ponad 320 
tysięcy złotych – zapewnia gmina. 
Dzięki uchwale Rady Miejskiej 
z dotowanego żywienia mogą ko-
rzystać dzieci z rodzin, których 
dochód na jednego członka rodziny 
nie przekracza 702 złote na osobę.

– W ubiegłym roku szkolnym radni 
podjęli dwie uchwały, na podstawie 
których większa liczba dzieci może 
korzystać z żywienia w szkołach – wy-
jaśnia dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Krystyna Put.

Początkowo kryterium dochodu 
w rodzinie nie mogło przekroczyć 
351 złotych na jedną osobę w rodzi-
nie. Radni podnieśli je do 150 procent 
czyli do 526 złotych, a kilka miesięcy 
później do 200 procent, czyli do kwoty 
702 złotych.

– Rodzice, którzy jeszcze chcą 
skorzystać z tej formy pomocy, winni 
przedłożyć zaświadczenie o dochodach 
za ostatni miesiąc. Pracownicy socjalni 
przeprowadzają wywiad środowisko-
wy – dodaje dyrektor Put.   ZS

BędZie miastecZKo?

– Kiedy w ubiegłym roku szkolnym organizowaliśmy konkurs dotyczący bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że w Brzesku nie ma takie-
go miejsca, w którym zawody takie mogłyby zostać rozegrane. Dlatego wpadliśmy na 
pomysł, żeby obiekt tego typu powstał przy naszej szkole. Miejsca mamy dosyć, a mo-
głyby z niego korzystać dzieci z całej gminy – mówi dyrektor SP nr 2, Urszula Białka.

Nauczyciele ze wszystkich szkół podkreślają, że dzieci, szczególnie te z młod-
szych klas, nie wiedzą, jak zachować się na drodze. Co prawda, na początku 
każdego roku szkolnego policjanci organizują spotkania i prelekcje dla malu-
chów, ale nie ukrywają, że wykłady na ten temat nużą dzieci, co nie pozwala im 
przyswoić sobie niezbędnej wiedzy na ten temat.

– Miasteczko Ruchu Drogowego pozwalałoby dzieciom ćwiczyć i przyswajać 
wiedzę w praktycznych warunkach zbliżonych do tych panujących na prawdzi-
wej drodze – mówi naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, 
Zbigniew Baruś.

Naczelnik Baruś dodaje, że taki obiekt byłby w Brzesku bardzo potrzebny 
także w czasie egzaminów na kartę rowerową.

ZS

wyGodnieJ
dla rodZiców
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Wraz z początkiem roku szkolnego 
do gabinetu stomatologicznego 
w Gimnazjum nr 1 wstawiono 
nowy sprzęt. Pieniądze na ten cel 
– 30 tysięcy złotych – przekazane 
zostały decyzją Rady Miejskiej. 
Doktor Agnieszka Kamińska, 
która przyjmować będzie w nim 
uczniów dwa razy w tygodniu, po-
twierdza wysoką klasę aparatury 
i zaprasza chętnych uczniów do 
odwiedzania gabinetu.

– Dla profilaktyki stomatologicz-
nej taki gabinet w szkole ma zna-
czenie niebagatelne, jednak trzeba 
pamiętać, że obecnie na wszystkie 
świadczone w szkole usługi medyczne 
i dentystyczne wymagana jest zgoda 
rodziców. I szkoda, że taki nowoczesny 
gabinet czynny będzie tylko dwa razy 
w tygodniu – mówi dyrektor PG nr 1 
Bogusław Biernat. 

Dyrektor SP ZOZ wyjaśnia, że ilość 
świadczeń dentystycznych, z jakich 
mogą skorzystać uczniowie wynika 
z kontraktów podpisanych z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. Ilość dni, 

Mocne i Harnaś
z medalami

Dwa piwa produkowane w Browa-
rze Okocim, a wywodzące się z tzw. 
portfela Carlsberg Polska zostały 
nagrodzone złotymi medalami 
w Ogólnopolskim Konsumenckim 
Konkursie Piw „Chmielaki Kra-
snostawskie 2008 – Okocim Mocne 
i Harnaś.

Okocim Mocne otrzymał złoty me-
dal w kategorii piw mocnych. Stało 
się więc dokładnie tak samo jak rok 
temu, kiedy ta marka zdobyła tę samą 
nagrodę. A to oznacza nominację do 
tytułu „Piwa roku”. 

– Cieszymy się, że Okocim Mocne 
zyskało takie samo uznanie jak przed 
rokiem. Tę wysoką ocenę wystawili 
nie tylko zawodowcy, ale też, co cieszy 
najbardziej, sami konsumenci. Wygra-
na cieszy podwójnie, bo konkurencja 
w tym roku była bardzo mocna i liczna 
– komentuje Dariusz Deszczka, Senior 
Brand Manager marki Okocim. 

To nie jedyna nagroda przyznana 
na tym konkursie dla piwa produko-
wanego w Okocimiu. Równie wysoko 
został oceniony Harnaś, który także 
sięgnął po pierwszą nagrodę, przy-
znaną w kategorii piw jasnych. W po-
konanym polu pozostały aż 82 marki 
złocistego napoju. 

Piotr Walenczak, Senior Brand 
Manager marki Harnaś tak zare-
agował na ten sukces: – Ta nagroda 
to potwierdzenie, że nasze piwo jest 
symbolem najwyższej jakości i orzeź-
wiającego smaku. 

Dodajmy, że Carlsberg Polska 
produkuje piwa w browarach w Brze-
sku, Szczecinie i Sierpcu. Wypuszcza 
na rynek takie marki jak Bosman, 
Carlsberg, Harnaś, Karmi, Kasztelan, 
Książ, Okocim, Piast i Volt. 

Co do samych „Chmielaków Kra-
snostawskich” to jest to największa 
w Polsce impreza mająca charak-
ter wielkich dożynek chmielowych 
i święta piwa. Stąd często określane 
są mianem „Polskiego Oktoberfest”. 
Ich historia sięga już 40 lat. Same-
mu konkursowi towarzyszy wiele 
atrakcyjnych wydarzeń, jak choćby 
koncert „Chmiel Rock i Jazz”, czy 
międzynarodowy przegląd kapel 
ludowych.

JK

O blisko 700 tysięcy złotych NfZ zwiększył kwotę świadczeń na dru-
gie półrocze na usługi ambulatoryjne dla brzeskiego SP ZOZ. Józefa 
szczurek, dyrektor SP, ZOZ zapewnia, że dzięki tej kwocie w niektórych 
poradniach specjalistycznych zmniejszą się kolejki.

– Przekazaliśmy te dodatkowe pieniądze do tych poradni, gdzie są zwykle 
najdłuższe kolejki. Teraz dostaną je między innymi poradnie dermatologiczna, 
okulistyczna, reumatologiczna, zdrowia psychicznego – mówi Józefa Szczurek.

Niestety, kolejek nie da się skrócić we wszystkich poradniach. W ogonku do 
niektórych z nich trzeba stać od kilku dni do nawet kilkunastu tygodni, jak na 
przykład do poradni rehabilitacyjnej. Tam pacjenci zapisywani są dopiero na 
następny rok.                       MK

GaBinet Już cZynny

w których przyjmuje szkolny stoma-
tolog, wynika także z liczby uczniów 
w danej szkole.

– Nie ma społecznego uzasadnie-
nia, aby dentysta był zatrudniony 
w szkole na cały etat. Większość rodzi-
ców wychodzi z założenia, że gabinet 
szkolny świadczy usługi na niskim 
poziomie, dlatego nie podpisują zgody 
na to, aby ich dzieci z nich korzystały. 
Wolą chodzić do gabinetów prywatnych 
lub do szpitala – wyjaśnia dyrektor 
Józefa Szczurek.

Dentyści twierdzą, że stan uzę-
bienia uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów jest katastrofalny. 

– Dzieci cierpią na próchnicę, 
która jest chorobą społeczną. Wiąże 
się to ściśle z niską świadomością na 
temat higieny jamy ustnej. Uczniowie 
z pierwszych i drugich klas szkoły 
podstawowej przychodzą do gabinetów 
z bolącymi zębami tak zepsutymi, że 
mimo, iż są to już zęby stałe, dość często 
musimy podejmować decyzję o ich usu-
nięciu – mówi doktor Barbara Janusz.

ZS

KrótsZe KoleJKi

dwa chmielaKi 
KrasnowstawsKie
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na zbycie  
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 
ewidencyjnym 1411/176 o pow.1, 5239 ha, będąca do dnia 26.09.2089 r w użyt-
kowaniu wieczystym Gminy Brzesko, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi 
księgę wieczystą nr 65482.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta 
Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 1000 m od jego centrum. Od strony 
południowej graniczy z ul. Pomianowską, która połączona jest z drogą krajową Brzesko-
Nowy Sącz Przedmiotowa działka znajduje się również w odległości około 200 m od 
obwodnicy miasta Brzeska o kierunku Kraków – Tarnów. Wokół działki projektowane 
są drogi wewnętrzne, które stanowią własność Gminy Brzesko. W bezpośrednim są-
siedztwie działki od strony wschodniej znajduje się zakład, który produkował ozdoby 
choinkowe. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako grunt klasy R IVa, Ps IV,  
R IIIb, dr. Elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu. Dla działki prze-
znaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Pomia-
nowski Stok” w Brzesku działka 1411/176 oznaczona symbolem B5UHR, znajduje się 
w terenie usług z zakresu handlu, rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz zaplecza 
magazynowego. Jako funkcję towarzyszącą dopuszcza się mieszkalnictwo typu MN.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi 
prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg (część jawna, otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 8 października 2008 r.  
o godz.1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat Brzesko, woj. małopolskie 
przy  ul. Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną 
lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Cena wywoławcza za powyższą nieruchomość wynosi: 1 585 000, 00 zł + 22% VAT

Wadium w wysokości 160 000, 00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 1020 4984 0000 4
202 0005 3470 w PKO BP Oddział Brzesko w taki sposób, aby w dniu 01.10.2008 r 
cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od podpisania umowy notarialnej.

Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest we własnym zakresie rozeznać 
w instytucjach branżowych możliwość przełożenia lub podłączenia do urządzeń infra-
struktury technicznej w ramach swojego zamierzenia inwestycyjnego. Wszelkie koszty 
z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.

Oferty należy składać w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przy-
padkowe otwarcie z napisem PRZETARG OFERTOWY – Pomianowski Stok – działka 
1411/176 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51; 32-800 
Brzesko pokój 101. Do koperty z ofertą należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 
Termin składania ofert upływa z dniem 02.10.2008 r o godz.1530.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wnoszący ofertę może ją wycofać, bądź dokonać zmian jedynie przed terminem 

określonym do jej złożenia. W przypadku skierowania oferty drogą pocztową decyduje 
data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Burmistrz Brzeska zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzy-
skać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku 
w godz.730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (014) 68-63-100 wew.157. Ponadto 
treść ogłoszenia, oświadczenia, które należy dołączyć do oferty i regulamin przetargu 
są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl/menu: rozwój 
gospodarczy/przetargi nieruchomości.

Nowo otwarte
Biuro Ubezpieczeniowo-Kredytowe
Prowadzimy doradztwo finansowe! 

Ubezpieczenia: 
Ampliko AIG life

Na życie, dożycie, posagowe, eme-
rytalne, rentowe, grupowe, zdro-
wotne, koszty leczenia, następstw 

nieszczęśliwych wypadków,
Otwarty Fundusz Emerytalny  - „AIG”
Fundusze Inwestycyjne – „AIG TFI”

Kredyty:
Bez BIK-u

Od 600 zł dochodu 
– na wakacje, na wczasy, wesela, 

rok szkolny
Na oświadczenie!!!!

– gotówkowe, konsolidacyjne, 
hipoteczne, na zakup samochodu, 

quada, skutera, ciągnika... itp.
Pod zastaw samochodu

Biuro: ul. Kościuszki 34
(vis a vis starego szpitala).

tel: (502) 503 264

Burmistrz Brzeska, Miejski Ośrodek 
Kultury oraz Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Brzesku ogłaszają 
konkurs z okazji 30-lecia wyboru Karola 
Wojtyły na Papieża pod hasłem „Moje spo-
tkania z Ojcem Świętym”. 

Celem konkursu jest utrwalenie pamię-
ci o Karolu Wojtyle, wyrażenie uznania dla 
Jana Pawła II i przywiązania do głoszonych 
przez niego tez oraz rozwój talentów arty-
stycznych. 

Konkurs przeprowadzony zostanie na 
dwóch płaszczyznach – literackiej i fotogra-
ficznej. Uczestnicy konkursu literackiego 
powinni nadesłać utwór, w którym zawarte 
będą ich przeżycia (uczucia, emocje). Tekst 
zgłoszony do konkursu nie może przekra-
czać trzech stron maszynopisu. Osoby, które 
wezmą udział w konkursie fotograficznym, 
powinny nadesłać fotografie, na których 
utrwalone są sceny z prywatnych spotkań 
z Papieżem w Polsce lub w Watykanie. Do-
puszczalny format jednej fotografii to A-4. 

Termin nadsyłania prac konkursowych 
mija 11 października. Prace można składać 
w Miejskim Ośrodku Kultury lub w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

JK                           

moJe sPotKania 
Z PaPieżem
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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 - Szpital
16 Brzesko - LIDL i Statoil
17 Brzesko - Basen i PG nr 2
18 Brzesko - Rynek
19 Brzesko - pl. K.Wielkiego
20 Brzesko - pl. Targowy
21 Brzesko - Urząd Miejski
22 Brzesko - pl. Żwirki i Wigury
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Zapewne zimna pogoda sprawiła, 
że Plac Kazimierza Wielkiego 
dość powoli wypełniał się gośćmi, 

toteż pierwsze występy śledziła nielicz-
na widownia. A szkoda, bo na przykład 
koncert Orkiestry Dętej Miasta Wojni-
cza wart był szerszego audytorium. Jest 
to orkiestra wymykająca się wszelkim 
definicjom. Nie jest po prostu do zaszu-
fladkowania. Jedyna chyba w Polsce, 
która łączy klasyczne brzmienie „dę-
ciaków” z muzyką elektroniczną i chó-
ralnym śpiewem. Dzieje się tak dlatego, 
że dyrygent orkiestry Cezary Chmiel 
jest muzykiem wszechstronnym, czę-
sto uciekającym na przykład w stronę 
jazzu lub monumentalnych kompozycji. 
Ci, którzy wysłuchali koncertu, na 
pewno nie byli zawiedzeni. 

Mogła się też podobać sympatycz-
na trójka muzyków z Zamościa, czyli 
Pizza Łomot. Marek Gradziuk, Piotr 
Ziarkiewicz i Marcin Maciejko najczę-
ściej grają w klubach i dużych pubach. 
Na brak propozycji narzekać nie mogą. 
Kalendarz mają tak napięty, że do koń-
ca roku grać będą praktycznie w każdy 
weekend. W Brzesku udowodnili, że 
świetnie radzą sobie także podczas 
plenerowych imprez. Zaserwowali 
nielicznej – niestety – publiczności 
wspaniałą ucztą hardrockową. 

Więcej widzów zjawiło się, gdy na 
scenę wyszli Ptaky. Okazało się, że 
zespół, który do 10 września wydał 
tylko jedną płytę, ma w Brzesku swoich 
fanów. Piotr Łukaszewski i spółka za-
grali solidny koncert prezentując swoje 
najlepsze utwory, w tym te z wydanej 

Sezon masowych imprez organizowanych na Placu Kazimierza Wielkiego dobiegł końca. 
W drugi weekend września odbyło się tradycyjne Pożegnanie Lata zorganizowane przez 
Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miejski. Wystąpiły Orkiestra Dęta Miasta Wojnicza oraz 
zespoły Pizza Łomot, Ptaky i Big Day. 

Pożegnanie lata

właśnie 10 września drugiej płyty, zaty-
tułowanej „Szkoła latania”. Ciekawost-
ką jest to, że trudno tej płyty szukać 
w muzycznych sklepach. Ptaky oferują 
swoją płytę poprzez Internet, z którego 
ściągnąć ją można w postaci pliku. Za 
darmo (!!!) nie naruszając przy tym 
prawa autorskiego. Podobno coraz 

więcej muzyków właśnie w ten sposób 
chce promować swoją twórczość. 

Gwiazdą tegorocznego Pożegnania 
Lata był zespół Big Day, który w tym 
roku obchodził piętnastą rocznicę 
wydania pierwszego albumu. Do tej 
pory ma ich w swojej kolekcji osiem, 
w tym wydaną w lutym tego roku płytę 
„Prawie Proste Piosenki”. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć największego 
przeboju grupy, piosenki „W dzień 
pogodnego lata”, którą Ania Zalewska-
Ciurapińska zaśpiewała dwukrotnie, 
powtarzając ją na życzenie wcale już 
licznej publiczności. 

Sobotnią imprezę muzyczną poprze-
dził zorganizowany dzień wcześniej 
wernisaż wystawy prac Katarzyny 
Pacewicz-Pyrek zatytułowana „Kwiaty 
na wagę”. Kompozycje, w których głów-
nym tworzywem były – jak sama nazwa 
wskazuje – kwiaty, nie będzie czynna 
długo, bo kwiaty mają to do siebie, ze 
nie są zbyt żywotne. Ale pozostaną 
fotografie, które również były prezen-

SPONSORZy: Browar Okocim, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Miejskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej, Małopolska Wytwórnia Maszyn, firma Granit, betoniarnia p. J.Mikołajka, 
Bank Spółdzielczy – Brzesko, Krakowski Bank Spółdzielczy – oddział Szczurowa, Contractor, firma 
BOMAS, Eurogum, ZUMEC, Logic Computers, firma p. E.Lesia, apteka p. D.F.Krupów, apteka p. 
M.K.Dudzińskich, apteka Milenium p. Czerczaków, Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, biuro Partner, firma Proster p. W.Pukala, Klub Muzyczny Attenzione, Buksan 
Łyko Mix – hurtownia BHP, Market Budowlany Śnieżka, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Studium 
Języka Angielskiego YORK, Brzeskie Zakłady Komunalne, restauracja Galicyjska, oddział brzeski 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Gospodarstwo Hodowlane p. Łokaja, restauracja August, 
sklep komputerowy Divicom Brzesko, galeria fryzur Pauliny Ciuby i Brzeska Witryna Internetowa. 

towane. Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
wystawia w MOK-u dość często i trzeba 
przyznać, że inwencji jej nie brakuje. 
Za każdym razem potrafi zaskoczyć 
uczestników tych wystaw. I chyba z te-
go właśnie powodu na każdy wernisaż 
jej wystaw gości jest coraz więcej.

KiBi.
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Tutaj wszyscy zebrani wzięli 
udział w uroczystej mszy świę-
tej celebrowanej przez biskupa 

Wiesława Lechowicza. Przed mszą 
Wiceprezes Związku Rzemiosła Pol-
skiego wręczył odznaczenia resortowe 
przyznane zasłużonym rzemieślnikom. 
Wiesław Chmielarz i Jan Czesak 
otrzymali Złote Medale im. J.Kiliń-
skiego. Jolantę Kącką i Mieczysława 
Jesionkę udekorowano Honorowymi 
Odznakami Rzemiosła. 

Specjalny występ przygotował 
na ten dzień zespół folklorystyczny 
Iwkowianie, który przedstawił ory-
ginalny obrzęd chlebowy. Wystąpili 
też „Jadowniczanie” i „Łoniowiacy”. 
Organizatorzy przygotowali dla gości 
szereg konkursów z nagrodami. Prze-
prowadzona została też wielka loteria 
fantowa, z której dochód przeznaczono 
na inwestycyjne cele Parafii pw. NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku. Ciekawie prezentowały się 
stoiska z rzemieślniczymi wyrobami, 
na których w większości promowano 
pieczywo produkowane przez okoliczne 
piekarnie. Mimo przenikliwego chłodu 

Festyn parafialny trwał do późnych 
godzin wieczornych.

– Zawsze staramy się jak najlepiej 
zaprezentować tradycyjne pieczywo, 
a przy okazji promować regionalne 
produkty, podkreślając ich historię, po-
zostając wiernymi tradycji i ich odręb-
ności. Ta wystawa to swoista promocja 
każdego zakładu. To także wyraz 
uznania dla ludzi, którzy codziennie 
dosypują do każdego bochenka gosz-
czącego na naszym stole garstkę pracy 
rolników, młynarzy, piekarzy, rzeźni-
ków i cukierników – powiedział nam 
starszy Cechu Wiesław Chmielarz. 

Podczas uroczystości jej uczestnicy 
wysłuchali ciekawego przemówienia na 
temat chleba, które w całości cytujemy. 

„Chleb jest jednym z najważniej-
szych pokarmów, a zarazem symbolem 
pokarmu duchowego. Jest synonimem 
bogactwa i dostatku, emblematem 
gościnności oraz produktem, wokół 
którego powstało wiele wierzeń, na-
kazów i norm zachowania. W krajach 
rolniczych urastał on do rangi sakral-
nej, bowiem zdobywany w pocie czoła 
gwarantował byt całych społeczności. 

Już Stary Testament podaje, że 
ofiarą składaną w Świątyni Jerozolim-
skiej było 12 chlebów, symbolizujących 
chleb życia. W Nowym Testamencie 
Chrystus nazywany jest żywym chle-
bem, który zstąpił z nieba. Dawne 
tradycje oraz chrześcijańska symbo-
lika chleba tak głęboko zespoliły się 
ze sobą, iż uczyniły z niego produkt 
nacechowany świętością. Dlatego 
w tradycji bochenek chleba przed prze-
krojeniem całowano i kreślono na nim 
znak krzyża, a gdy upadł obowiązko-
wo, nawet najmniejszą jego kromkę 
całowano. Poświęcony w kościele 
chleb stawał się skutecznym środkiem 
ochronnym stosowanym w lecznictwie 
ludowym oraz magii, gdzie odstraszał 
złe demony i moce. Chronił on bydło 
przed zarazą, ziemię przed nieurodza-
jem, a dom przed pożarem. Dlatego 
w polskich chatach umieszczano chleb 
w głównej izbie, w jej centralnym miej-
scu, tuż przy świętym kącie, w pobliżu 
przedmiotów sakralnych.

Stare porzekadła ludowe mówią, że 
dopóki ludzie będą obdarowywać się 
chlebem, dopóty świat będzie istnieć. 
W tradycji ludowej chleb pojawia się 
podczas ważniejszych świąt. W Święto 
Trzech Króli dzieci obdarowywano 
specjalnymi bułeczkami zwanymi 
szczodrakami. Lepione z ciasta figur-
ki różnych zwierząt zwane nowymi 
latkami wieszano w izbach lub zano-
szono do obór dla zagwarantowania 
wszelkiej pomyślności. Chleb poświę-
cany w dniu św. Agaty (5 lutego) miał 
wielorakie zastosowanie w ludowej 
magii, chronił przed bólami gardła, 
leczył chore zwierzęta, a mieszany 
z ziarnem pod wiosenny siew miał 
zapewnić urodzaj. Stosowano go, 
podobnie jak sól, przy gaszeniu ognia 
pochodzącego zwłaszcza od pioruna 
i kadzono nim zwierzęta przed wiosen-
nym wypędzeniem na pastwiska. Pod 
koniec lata upieczone z nowej mąki 
bochny chleba są nadal symbolem 
dziękczynienia za pomyślne zbiory 
zbóż, stając się punktem kulminacyj-
nym obrzędów dożynkowych. W Polsce 
nadal kultywowany jest zwyczaj, że 
podczas wielu oficjalnych wizyt wita 
się gości wręczając bochenek chleba 
wraz z solą. 

Poszanowanie chleba powinno 
wynikać także z trudu, w jakim się 
go zdobywa. Dlatego on sam staje 
się synonimem życia, co znajduje 
odbicie w tak powszechnych powie-
dzeniach, jak pracować na chleb, mieć 
chleb, pójść za chlebem, czy dobry jak 
chleb.

 ZS

W drugą niedzielę września odbyło się Święto Chleba, które można śmiało nazwać również 
Dożynkami Gminnymi. Zorganizowały je Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, Starostwo 
Powiatowe, Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury. Uczestnicy Święta spotkali się 
tradycyjnie na Placu Kazimierza Wielkiego. 

Święto chleba
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Uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Słotwinie rozpoczęły się obchody 69 rocznicy tragicz-

nych wydarzeń, do jakich doszło na stacji kolejowej w Brzesku. Przybyli na nią 
kombatanci, harcerze, władze miasta i powiatu oraz kilkuset mieszkańców. Msza 
odprawiona przez biskupa Władysława Bobowskiego poświęcona została intencji 
ofiar bombardowania, które miało miejsce 5 września 1939 roku. 

Po mszy część artystyczną zaprezentowała młodzież z Miejskiego Ośrodka 
Kultury, apel poległych odczytali harcerze z Brzeskiego Hufca. Po uroczystościach 
przedstawiciele władz, zakładów pracy, szkół oraz wielu organizacji i stowarzy-
szeń złożyli pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.      MK 

Kilka tygodni temu do Urzędu 
Miejskiego w Brzesku zgłosiła się 
pewna kobieta z prośbą o wyda-
nie aktu zgonu ojca, który zginął 
w czasie bombardowania na Sło-
twinie 5 września 1939 roku. Jak 
informuje kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Barbara Serwin, nie był 
to jedyny przypadek w ciągu kilku 
ostatnich lat. Niestety, urzędnicy 
niewiele są w stanie pomóc i po-
tomkowie ofiar bombardowania 
odprawiani są z kwitkiem. Ale 
w USC zapewniają, że sytuacja ta 
już wkrótce ulegnie zmianie.

– Do 1946 roku na podstawie iden-
tyfikacji zwłok lub potwierdzenia przez 
świadków tożsamości ofiar ich nazwiska 
wpisywane były do ksiąg parafialnych 
lub metrykalnych. Później tych wpisów 
już nie dokonywano. Akty zgonu potrzeb-
ne rodzinom w czasie przeprowadzania 
na przykład spraw spadkowych wyda-
wane były na podstawie wpisów do ksiąg 

Sprawniejszy monitoring

Wprawdzie Uszwica już od wielu lat jest 
monitorowana, ale dotychczas funk-
cjonujący system ostrzegania o zagro-
żeniach nie odpowiadał już stawianym 
obecnie wymaganiom. Nie zapewniał 
prowadzenia bezawaryjnej pracy, nie 
był też wyposażony w odpowiednie opro-
gramowanie, dzięki któremu można by 
sprawnie i szybko zdiagnozować sytuację 
powodziową. Szczególnie szwankował 
w zakresie zbierania danych z punktów 
pomiarowych drogą fal radiowych. Mo-
dernizacja była więc nieunikniona.

Pierwszy etap modernizacji został już za-
kończony. Uruchomiono stanowiska pomiarowe 
w Lipnicy Murowanej i Okocimiu. Dodatkowo 
brzeskie służby kryzysowe mogą obecnie ko-
rzystać z danych zbieranych na stanowiskach 
pomiarowych w Rozdzielu i Gnojniku. Jest to 
możliwe dzięki umowie zawartej przez Urząd 
Miejski w Brzesku oraz krakowski oddział 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
To właśnie Instytut został wybrany spośród 
wielu oferentów na wykonawcę modernizacji. 
Wybrano więc firmę o wieloletniej tradycji 
i doświadczeniu, eksploatującą około tysiąca 
stacji pomiarowych w całym kraju.

Prace rozpoczęły się w lipcu. Wymienione 
zostały między innymi czujniki, sterujące 
mikrokomputery, a także system łączności. 
Gwarantuje to zbieranie danych na temat 
stanu wód przez całą dobę bez żadnych kom-
plikacji. Urząd Miejski wydał na to zadanie 
ponad 40 tysięcy złotych.

Rozpoczęcie II etapu prac modernizacyj-
nych zaplanowano na przyszły rok. Planuje 
się między innymi uruchomienie opadowego 
posterunku w Starym Wiśniczu i posterunku 
hydrologicznego w Brzesku.

Już niedługo wszystkie dane otrzymy-
wane dzięki monitoringowi będą mogli na 
bieżąco śledzić wszyscy mieszkańcy gminy za 
pomocą Internetu.

– Funkcjonowanie systemu monitoringu 
powodziowego ma kluczowe znaczenie dla 
wczesnego ostrzegania mieszkańców o nie-
bezpieczeństwie, daje ponadto skuteczne 
narzędzie w prognozowaniu zagrożenia dla 
służb kryzysowych gminy. Nieoceniona oka-
zuje się wiedza o opadach i poziomie wody 
w górnym biegu Uszwicy, czyli na odcinku 
rzeki, który ma charakter górski. Rzeka przy 
intensywnych opadach deszczu potrafi błyska-
wicznie przybierać i zaskakiwać siłą żywiołu. 
Przy funkcjonującym systemie monitoringu 
mieszkańcy mają szansę w porę otrzymać 
ostrzeżenie o zagrożeniu – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka.        JW

urZĄd nie może Pomóc

parafialnych. Dodatkowo sytuację kom-
plikuje fakt, że zaginęła sporządzona po 
wojnie przez Polski Czerwony Krzyż ofi-
cjalna lista ofiar bombardowania – mówi 
kierownik USB Barbara Serwin.

Jak się okazuje, odtworzenie listy 
ofiar nalotu niemieckiego wcale nie 
jest sprawą łatwą. Potwierdza to 
Barbara Serwin, która pracuje nad 
tym już od kilku lat. Być może koniec 
prac nastąpi już niedługo, bowiem do 
pomocy czynnie włączył się brzeski 
historyk Jerzy Wyczesany. Jeżeli taka 
lista będzie gotowa, wówczas USC 
będzie mógł bez problemu wydawać 
zainteresowanym akty zgonów.

– Pracy jest jeszcze sporo, ale mam 
nadzieję, że lista będzie gotowa do koń-
ca roku. Planujemy, że w przyszłym 
roku, na 70-lecie bombardowania 
odsłonięta zostanie tablica, na której 
znajdą się wszystkie nazwiska jego 
ofiar – zapowiada Barbara Serwin. 

ZS

Ku cZci ofiar BomBardowania

usZwica
Pod KontrolĄ
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Dekada lat siedemdziesiątych 
XX wieku rozpoczęła się od 
pojednawczych gestów władzy 

wobec obywateli. Początkowo, także 
Kościół udzielił kredytu zaufania eki-
pie Gierka, który wówczas uchodził 
za otwartego na Europę pragmatyka. 
Nowa władza w ramach zjednywania 
przychylności Kościoła zaczęła wyda-
wać zezwolenia na budowę nowych 
świątyń. Sejm PRL uchwalił nawet 
oddanie Kościołowi dóbr zabranych na 
Ziemiach Zachodnich, a dyplomacja za-
częła zabiegać o nawiązanie stosunków 
z Watykanem. Nowa sytuacja w kraju, 
ułatwiła Komitetowi Budowy Kościo-
ła w Mokrzyskach podjęcie starań 
o wznowienie budowy. Wiązało się to 
z wcześniejszym odzyskaniem utraco-
nej własności działki, na której stały 
już mury kaplicy wzniesionej w 1962 r. 
Zabiegi Komitetu o dopełnienie wszel-
kich formalności trwały 3 lata i zo-
stały uwieńczone sukcesem w 1973 r. 
Istotnej pomocy w sprawie udzielił 
ówczesny proboszcz szczepanowski ks. 
Marcin Rojek, który za zezwoleniem 
bpa Jerzego Karola Ablewicza – oddał 
państwu grunt należący do parafii 

ZARYS DZIEJÓW PARAFII 
W MOKRZYSKACH – część II

w Szczepanowie w zamian za działkę 
pod budowę kościoła w Mokrzyskach.  

W 1972 r. do współpracy z Komi-
tetem został oddelegowany wikariusz 
szczepanowski ks. Marian Wal. Mło-
dy ksiądz, liczący wówczas 34 lata, 
z wielkim entuzjazmem i poświęce-
niem włączył się w sprawy budowy. 
Dzięki jego zaradności i wytrwałości, 
oraz wydatnemu wsparciu ze strony 
wiernych – zapoczątkowane kiedyś 
dzieło budowy kościoła w Mokrzy-
skach, mogło być sprawnie kontynu-
owane i szczęśliwie doprowadzone do 
końca. Budową wg projektu Romana 
Łomnickiego i Zenona Piotrowskiego 
(obaj z Krakowa), kierował Ludwik 
Lechowicz z Mokrzysk; obowiązki 
inspektora nadzoru objął Bogusław 
Witowski z Brzeska. Mimo wielu 
trudności (głównie materiałowych) 
– w 1975 r. budowę  ukończono, a bp 
Piotr Longin Bednarczyk dokonał uro-
czystego poświęcenia kościoła ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.      

W latach 1975-1977 w sąsiedztwie 
kościoła wzniesiono dwupiętrowy 
budynek plebanii. W jednej jego 
części urządzono mieszkanie dla pro-

boszcza, kancelarię parafialną oraz 
pokój gościnny. W drugiej, osobnej 
części zlokalizowano dom zakonny 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi oraz ich wewnętrzną 
kaplicę (oratorium). Siostry w parafii 
spełniają wiele zadań; pracują między 
innymi jako przedszkolanki, katechet-
ki, organistki, zakrystianki. Dzisiaj 
trudno byłoby sobie wyobrazić życie 
parafialne bez udziału w nim sióstr 
zakonnych. 

Wzniesione budynki kościoła i ple-
banii, a także wykonywana praca stale 
mieszkających tu sióstr zakonnych 
– stanowiły wystarczające podwali-
ny pod utworzenie nowej wspólnoty 
parafialnej.  Natomiast poświęcenie 
kościoła i nadanie mu tytułu było tym 
wydarzeniem, które sprawiło, że stwo-
rzone zostały warunki do sprawowania 
wszystkich czynności kultu   z zacho-
waniem uprawnień parafialnych. Był 
to jednak ten okres PRL-u, w którym 
obowiązywał dekret państwowy wy-
magający przy tworzeniu nowych 
parafii „uprzedniego porozumienia 
z właściwym urzędem państwowym”, 
co praktycznie oznaczało niemożność 
utworzenia parafii. W okresie tym 
wielu biskupów decydowało się two-
rzyć wikarie z funkcjami parafialnymi 
i w ten sposób zaradzić potrzebom 
wiernych. Tak właśnie postąpił bp Je-
rzy Karol Ablewicz tworząc w połowie 
lat siedemdziesiątych w Mokrzyskach 
wikarię parafialną. Wikariuszem 
eksponowanym mianowany został 
ks. Marian Wal z dniem 20 sierpnia 
1975 r. Wikariusz współpracując z pro-
boszczem szczepanowskim wykonywał 
dzieło pasterskiej posługi w Mokrzy-
skach, jako części parafii szczepanow-
skiej. Dopiero po powstaniu w 1980 r. 
„Solidarności” nastał czas, w którym 
łatwiej można było uzyskać zezwolenie 
na utworzenie nowej parafii. Formalne 
erygowanie parafii w Mokrzyskach 

s. Katarzyna Przybytniak (1899-1996)

Kaplica w budowie - stan z 1962 r. (fot. z archiwum parafialnego)
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nastąpiło 23 maja 1981 r. W jej skład 
weszli mieszkańcy większej zachodniej 
części wsi oraz kilkanaście domów 
ze wsi Jodłówka i Grądy Jasieńskie 
(obecnie włączonych do Mokrzysk). 
Tereny wschodnie, pozostały przy 
parafii w Szczepanowie.  Pierwszym 
proboszczem został mianowany ks. 
Marian Wal, który swą duszpasterską 
posługę pełnił do listopada 2007 r. 
Nowym proboszczem został ks. mgr 
Jan Panek.

Cmentarz parafialny powstał  
w 1982 r. na gruntach zakupionych 
przez parafię od osób prywatnych. 
Usytuowano go w pobliżu kościoła, na 
niewielkim wzgórzu u podnóża Białej 
Góry (przy ul. Dobrego Pasterza). 
Kaplica cmentarna zaprojektowana 
przez arch. Małgorzatę Bugajską-
Pala (z Brzeska) wzniesiona została 
w 1984 r. Organizacja  przestrzeni 
cmentarza przyporządkowana jest 
zasadom wiary katolickiej, zaś ikono-
grafia grobów jest zgodna z duchem 
chrześcijańskim. Są tu groby pojedyn-
cze i rodzinne (najstarsze z 1982 r.) 
o różnych formach architektonicznych. 
Obecnie spoczywają na nim ciała ponad 
230 zmarłych osób. 

Początek lat sześćdziesiątych ub. 
wieku rozpoczął ponowny proces ogra-
niczeń w nauczaniu religii w szkołach. 
Sejm PRL uchwalił pełną świeckość 
szkoły a Ministerstwo Oświaty wy-
dało zarządzenie o prowadzeniu tzw. 
punktów katechetycznych (poza szko-
łą). W wyniku tych decyzji nastąpiła 
długoletnia batalia o ich tworzenie. 
Zajęcia z religii prowadzono w kościo-
łach, pomieszczeniach parafialnych, 
zakrystiach, plebaniach,  w domach 
prywatnych. Również w Mokrzyskach 
(obecnie przy ul. Wiślanej) znajdował 
się punkt katechetyczny, w którym 
w trudnych warunkach młodzież 
szkolna uczyła się religii. W 1987 r. 
w pobliżu szkoły podstawowej parafia-
nie podjęli trud budowy nowego punk-
tu katechetycznego – Kaplicy Kateche-
tycznej. Budowę ukończono w 1989 r., 
a już następnego roku religia wróciła 
do szkół. W budynku tym utworzono 
więc Przedszkole Parafialne, z którego 
aktualnie korzystają dzieci z Mokrzysk 
oraz okolicznych wsi.  

W 1999 r. utworzony został para-
fialny oddział Akcji Katolickiej. Biskup 
diecezjalny funkcję asystenta kościel-
nego oddziału powierzył proboszczowi 
ks. Marianowi Walowi, zaś pierwszym 
prezesem zatwierdzony został Marek 
Adamczyk (obowiązki te pełnił do 
2006 r.). Obecnie funkcję prezesa 
sprawuje Stanisława Pajor. 

Akcja Katolicka jest organiza-
cją realizującą apostolat świeckich 
w Kościele. Jej ramy organizacyjne 
nakreślił papież Pius XI w encyklice 
Ubi arcano z dnia 23 grudnia 1922 r. 
W następnych latach struktura i for-
my organizacyjne były modyfikowane. 
Episkopat Polski w 1926 r. za Akcję 
Katolicką uznał istniejące wówczas 
różne stowarzyszenia katolickie. De-
cyzję o utworzeniu Akcji Katolickiej 
w Polsce jako organizacji opartej na 
jednolitym statucie dla całego kraju – 
podjęto w 1930 r. (statut zatwierdzony 
przez Piusa XI). Patronem Akcji Kato-
lickiej obrano św. Wojciecha, a główną 
doroczną uroczystość wyznaczono na 
święto Chrystusa Króla (ostatnia nie-
dziela roku liturgicznego). Pierwszą 
jednostkę terenową, do której nale-
żeli mieszkańcy Mokrzysk powołano 
w 1934 r. przy parafii w Szczepanowie. 
Jej działalność przerwała jednak nie-
miecka okupacja. Po zakończeniu II 
wojny światowej Akcja Katolicka nie 
została reaktywowana.     

Parafialna Akcja Katolicka w Mo-
krzyskach liczy obecnie 25 członków 
oraz 8 członków honorowych wywo-
dzących się jeszcze z okresu przed-
wojennego. Grupa seniorów licząca 
początkowo 10 osób z uwagi na swój 
podeszły wiek z upływem czasu w spo-
sób naturalny maleje. Oddział pracuje 
nad pogłębieniem formacji chrześcijań-
skiej jej członków, wpływa pozytywnie 
na środowisko, a nadto podejmuje 
liczne inicjatywy i akcje o charakterze 
społecznym. Akcja Katolicka przez kil-
ka lat (2004 – 2007) prowadziła świe-
tlicę o nazwie „ICHTIS” (z j. greckiego 
ichthýs = ryba), koncentrując w niej 
bieżącą działalność organizacyjną. 
Każda z kolejnych liter monogramu 
ICHTIS oznacza: Jezus Chrystus Boga 
Syn Zbawiciel. Świetlica pod znakiem 
„Ryby” uświadamiała zainteresowa-
nym, iż w niej odbywa się przekazywa-
nie „chrześcijańskiej tradycji Ojców”, 
o której tak często nauczał Jan Paweł 
II. Obecnie spotkania członków pa-
rafialnej Akcji Katolickiej odbywają 
się w nowo utworzonej sali spotkań 
w budynku plebani.  

Jednym z najnowszych przedsię-
wzięć parafialnych jest miesięcznik 
„Emmanuel w Rodzinie” wydawany 
od sierpnia 2004 r. Jest to pismo 
przekazujące w przystępnej formie 
prawdy wiary katolickiej oraz bieżące 
informacje z życia parafii. Redakcję 
tworzą: ks. Marian Wal, s. Anna Porę-
ba, Krzysztof Niemiec, Sylwia Kotnis 
(do lipca 2007 r.), Dawid Kurzydło (do 
lipca 2007 r.), Justyna Piwowarska, 

Krystyna Piwowarska (do sierpnia 
2006 r.), Michał Zachara (do lipca 
2007 r.). Z redakcją współpracuje 
wielu parafian, którzy współtworzą 
periodyk. Autorzy tekstów poruszając 
tematy z różnych dziedzin starając 
się „wskazywać na to, co jest dobre, 
piękne, wartościowe” (Emmanuel 
w Rodzinie Nr 6 (24), Wrzesień 2006, 
s. 15). Nad całością wydawnictwa 
czuwa s. Anna Poręba.

Tworzenie parafii w Mokrzyskach 
to proces długi i złożony. Pamięć 
i wdzięczność wobec ludzi bezpośred-
nio zasłużonych dla parafii i przypomi-
nanie ich wkładu w to wspólne dzieło 
jest naszym obowiązkiem. Szczególna 
wdzięczność należy się osobie, której 
religijność i donacja dała temu począ-
tek – Weronice Pałach. Niech pamięć 
o niej będzie dowodem na to, że dobro 
uczynione ponad 60 lat temu nie ule-
gło zapomnieniu i będzie trwać przez 
następne pokolenia. Wielkie zasługi 

wniosły i ciągle wnoszą siostry zakon-
ne, bez których nie powstałaby parafia. 
Wśród nich wymienić należy szczegól-
nie siostry przełożone: s. Bronisławę 
Bieda, s. Katarzynę Przybytniak oraz 
do dziś pracującą w parafii s. Annę 
Poręba. Spośród księży winniśmy 
pamięć szczególnie ks. Władysławowi 
Wójcikowi oraz pierwszemu probosz-
czowi ks. Marianowi Walowi. Ks. 
Marian okazał się być znakomitym 
i wielce zasłużonym gospodarzem no-
wej parafii. Pamiętajmy też o ofiarnej 
grupie członków Komitetu Budowy 
Kościoła, którzy przez wiele lat – dzia-
łali zawsze w interesie społecznym 
Mokrzysk i zgodnie z wolą fundatorki 
Weroniki Pałach.

STANiSłAW PAGACZ
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W kilkunastu szkołach podstawowych 
i gimnazjach na terenie gminy Brzesko 

odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolne-
go. Tysiące uczniów powitały nowy rok szkolny 
w wyremontowanych budynkach. W 2008 
roku władze gminy przeznaczyły na ten cel 
350 tysięcy złotych. Remonty dachów, wy-
miana instalacji elektrycznych i sanitarnych, 
remonty sal lekcyjnych, malowanie, wymiana 
sprzętu i zakup nowych pomocy dydaktycz-
nych i naukowych – to główne wydatki. MK

Starym swoim zwyczajem 1 
września wyszedłem rano na 
ulice Brzeska by delektować się 

znajomym mi widokiem szkolnej dzia-
twy zmierzającej do szkół, by powitać 
nowy rok, który przyjdzie jej spędzić 
na bardziej lub mniej wytężonej pracy 
nad swoją przyszłością.

Towarzyszą mi dwa uczucia. Z jed-
nej strony nostalgia za coraz dalej 
oddalającą się młodością, z drugiej coś 
na kształt zażenowania. Pamiętam 
wrześniowe inauguracje, w których 
ja uczestniczyłem. Koleżanki ubrane 
obowiązkowo w białe bluzeczki i gra-
natowe spódniczki. My, już prawie 
mężczyźni (moja pamięć sięga już tylko 
do czasów szkoły średniej) w garnitu-
rach podkreślających naszą dorosłość. 
Owszem, mierziły nas te garnitury, ale 
wpojono nam, że taki ubiór przypisa-
ny jest etykiecie. Cóż, dwie godziny 
w uniformach, a później znowu zmiana 

Eleganccy gorsi
dekoracji na wakacyjne ciuchy – taka 
świadomość tkwiła w nas, jakże ele-
ganckich mężczyznach.

Od wielu lat konstatuję, że dziś 
inauguracja roku szkolnego bardziej 
wygląda na pożegnanie wakacji. Zde-
cydowana większość młodych panów 
ubrana jest zgoła urlopowo, tylko nie-
którzy zakładają garnitury. Z ich min 
wywnioskować można jednak, że ktoś 
ich do założenia tych ubrań zmusił. Idą 
jak na stracenie, niemal wstydząc się 
przed kolegami swoich „dziwacznych” 
kostiumów. Zawstydzenie maskują 
wciśnięciem dłoni do kieszeni spodni, 
niektórzy dokładają do tego zapalenie 
papierosa. Poły marynarki odchylone 
i już niemal wyglądają, jakby założyli 
sportowe wdzianka.

Jeśli byłem przeciwny pomysłowi 
ministra Giertycha, który odkurzył 
przedwojenne jednolite mundurki, to 
jednak uważam, że ktoś powinien tej 

już przecież dorosłej młodzieży wpoić, 
że są sytuacje wymagające innych, niż 
młodzieńcze, zachowań. Tak na przy-
szłość, bo kiedyś może się to jej przydać, 
choćby w przyszłej pracy zawodowej.

A propos przedwojnia. To było 
mniej więcej w drugiej klasie podsta-
wówki. Moją wychowawczynią była 
jeszcze przedwojenna nauczycielka. 
Któregoś dnia zrobiła nam wykład dość 
wówczas dla mnie dziwny. Tłumaczyła 
nam, że jeśli dziewczyna ma grube 
nogi, to nie powinna nosić mini, która 
tę otyłość dolnych kończyn podkreśla 
(wtedy jeszcze nie było gołych pępków, 
a miałaby co skomentować, te wylewa-
jące się połacie zbędnych kilogramów). 
Perorowała, że nie należy malować 
paznokci, jeśli ma się grube palce, bo 
efekt jest podobny jak w przypadku 
nadmiernie rozrośniętych ud. Że są 
sytuacje, w których należy się odpo-
wiednio ubrać i cieszyć się z tego. By-
łem brzdącem, a jednak zacząłem się 
zastanawiać, po co ona nam to wszyst-
ko mówi. Nie mogłem zrozumieć. Teraz 
już rozumiem. Co? Że dziś nie ma już 
przedwojennych nauczycieli.

NiBYfELiETONiSTA

nowy roK sZKolny
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Program „VI Pikniku” został tak 
przygotowany, że każdy mógł 
znaleźć dla siebie  coś ciekawego 

– mówi gospodyni imprezy, przewod-
nicząca Zarządu Osiedla Ogrodowa 
– Kościuszki, Maria Kądziołka.

Przygotowano gry i zabawy obej-
mujące wszystkie kategorie wiekowe 
uczestników imprezy, a odbyły się mię-
dzy innymi takie konkurencje jak rzut 
woreczkami, lotkami, rzut beretem, 
a także rodzinna konkurencja  – rzut 
jajkiem do kapelusza. Milusińscy 
w konkursie rysunkowym zatytułowa-
nym „Moja rodzinka” pokazali swoje 
umiejętności przedstawiając obrazy 
z życia swoich rodzin. 

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się pokaz ratownictwa medycznego 
w wykonaniu druhów z Powiatowej 
Straży Pożarnej w Brzesku. Każdy mógł 
zasiąść za kierownicą wielkiego samo-
chodu strażackiego oraz spróbować jak 
to jest, gdy w akcji ratowniczej trzeba 
założyć kombinezon przeciwogniowy. 

Miłośnicy orkiestr mogli podziwiać 
„Brzeską Orkiestrę Dętą” pod batutą 
Wiesława Porwisza, która w blisko 
godzinnym koncercie dała pokaz 
swoich fantastycznych umiejętności. 
Organizatorzy pomyśleli także o mło-
dzieży, dla której zagrały dwa zespoły: 
BLACK JACK i ART-BAND. Zarząd 

Już po raz szósty Zarząd Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa”, Urząd Miejski oraz Miejski 
Ośrodek Kultury zorganizowały „Międzyosiedlowy Piknik Rodzinny”, który odbył się na 
terenie łąk obok Osiedla Ogrodowa. Należy zaznaczyć, że to właśnie Zarząd tego osiedla 
na czele z jego Przewodniczącą Marią Kądziołka był prekursorem organizowania  takich 
właśnie spotkań integracyjnych.

Osiedla zadbał także o sponsorów i dla 
nich zorganizował specjalną konkuren-
cję – „Rzut miotłą” w której zwyciężył 
Edmund Leś rzucając drapakiem na 
odległość 17 m 32 cm.  

Organizacja Pikniku możliwa była 
tylko dzięki ludziom o otwartych ser-
cach, którym organizatorzy serdecznie 
dziękują. Sponsorami imprezy byli: 
burmistrz Grzegorz Wawryka, Jerzy 
Tyrkiel – z-ca burmistrza, Ryszard 
Ożóg – starosta, Stanisław Pacura – w-
ce starostaście, Jagoda Jastrzębskiej 
-prezes CARLSBERG  POLSKA S.A., 
Dariusz Dróżkowski, Zbigniew Łano-
cha, Piotr Pławecki, Kościółek  Mar-
cin, Edmund Leś – Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Handlowo-Transportowe, 
Krzysztof Ojczyk – przewodniczącemu 
Rady Miejskiej, Stanisław Kobyłecki 
– Firma  Elektroinstalacyjna Brzesko, 
Marek Puzia – prezes Zarządu Mało-
polskiej Wytwórni Maszyn, Adam Zy-
droń i Edward Rozwadowski – prezesi 
MPC, pp. Krystyna, Dariusz, i Paweł 
Augustyn –  Restauracja – Hotel  „Au-
gust”, pp. Anna i  Kazimierz Kuralowie 
– Restauracja  „Galicyjska”, pp. Urszula 
i Sławomir Paterowie –  Biuro Ubezpie-
czeń „Plus”, Tadeusz Wolsza – Zakład 
Usług  Remontowo-Budowlanych „Zur-
bis”, Marek Górski – Zakład Wylęgu 
Drobiu, Katarzyna Pacewicz-Pyrek 

– Kwiaciarnia „Bazar”, pp. Małgorzata 
i Wacławowi Jaworowie – Przedsiębior-
stwo Remontowo- Budowlane, Edward  
Milewski  Firm  Usługowo–Handlowa, 
Zbigniew Gładyś – Rejonowe Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Brzesku, Kazimierz  Piwowarski,  
pp. Jadwiga i Teodor   Pacurowie 
– Firma  Handlowo – Transportowa 
„Jaga”, Krzysztof Pacura –  Przedsię-
biorstwo Budowlane „MATiK”, Robert 
Sieniatecki – Stacja Paliw  „Statoil”, 
Janusz Dziura – kierownik Karpac-
kich Zakładów Gazowniczych, Robert 
Łosik – Pizzernia  „Torino”, pp. Danuta 
i Franciszek Krupowie – Apteka „Vita”, 
pp. Bożenie i Adamowi Hamielcom  oraz  
Stanisławowi Kozdrojowi – Hurtownia 
Chemiczna „ADAST”, Stanisław Bą-
czek i Jan Klimek – Przedsiębiorstwo 
Handlowo – Usługowe „Błysk”, Andrzej 
Stoliński – oddział Krakowskiego  Ban-
ku  Spółdzielczego  Szczurowa, Bogdan 
Baranek – Hurtownia Spożywcza 
„Bomas”, pp. Michał i Agnieszka Mrów-
kowie – „Eurogum”, Kazimierz Pasierb 
– dyrektor Rejonu Dystrybucji w Bochni 
oraz  Ryszard Jękot  Kierownik Biura 
Obsługi Klienta Brzesko, P. Małgorzata 
Cuber – dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Dariusz Pęcak – komendant 
Powiatowej Straży Pożarnej, Robert 
Biernat – komendant Powiatowej Po-
licji, pp. Irena i Zbigniew Chaburowie 
– Zakłady Mięsne Rylcowa, Marek 
Więckowski – Market Budowlany 
„Śnieżka”, Marek Kokoszka – prezes 
Zarządu „SPOŁEM”, Kazimierz Kor-
decki – komendantowi ZHP.    MK

  międzyosiedlowy
piknik rodzinny
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W części artystycznej wystąpił 
wokalny duet działający przy 
Miejskim Ośrodku Kultury. 

Organizatorzy przygotowali szereg 
konkursów dla dzieci i dorosłych. Były 
więc rzut śmieciem do kosza, jedzenie 
waty cukrowej, przeciąganie liny, rzut 
lotkami do tarczy, podnoszenie ciężar-
ka, bieg w workach, rzut piłeczką do 
tarczy. Dodatkowo dzieci mogły wziąć 
udział w malowaniu twarzy. Odbyła 
się też licytacja specjalnej bombki 
choinkowej, która trafiła w ręce bur-
mistrza Grzegorza Wawryki, bo ten 
najwyżej licytował. 

Zabawa przy Browarnej

Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury, TKKF „Sokół” i Zarząd Osiedla Browarna byli 
organizatorami pikniku osiedlowego, który odbył się obok budynku kręgielni TKKF Sokół. 
Tym samym Browarna zakończyła sezon osiedlowych pikników w tym roku. 

Sporo emocji towarzyszyło loterii 
fantowej. Losowanie nagród, a była 
ich spora ilość, odbyło się po sprze-
daniu wszystkich losów. Nagrodą 
główną był telewizor z odtwarzaczem 
DVD. Ponadto można było wygrać 
radiomagnetofon z odtwarzaczem 
MP3, telefony komórkowe, cyfrowe 
aparaty fotograficzne i wiele innych 
cennych nagród. 

Mimo woli w pewnym momencie 
w rolę wodzireja wcielili się Marian 
Gacek i jego partnerka. Oboje na-
wiązali wspaniały kontakt z dziećmi 
zapraszając wszystkie do wspólnej 
zabawy tanecznej. Za przykładem naj-
młodszych poszli starsi i mimo chłodu 
bawiono się przy muzyce do późnych 
godzin wieczornych. 

– Szczególne podziękowania za 
pomoc w organizacji pikniku należą 
się panu burmistrzowi Grzegorzowi 
Wawryce, członkom Zarządu Osiedla, 
Sławomirowi Dziegieckiemu, Karoli-
nie Górze opiekującej się osiedlową 
świetlicą oraz wszystkim sponsorom 
– powiedział nam Krzysztof Stępak, 
przewodniczący Zarządu Osiedla 
Browarna. 

A na liście sponsorów znalazły 
się Browar Okocim, Operator sie-
ci komórkowej Era, Eurogum, fir-
ma MARK, restauracja Galicyjska 
Anny i Kazimierza Kuralów, RPWiK, 
TKKF Sokół oraz sklep Skarbek.

JK

Mateusz mistrzem Polski

Kolarze brzeskiego Katolickiego 
Klubu Sportowego Olimp spędzili 
pracowicie kilka wrześniowych 
dni, podczas których startowa-
li w Xiii Mistrzostwach Polski 
w kolarstwie górskim family Cup. 
12-osobowa reprezentacja bardzo 
dobrze sprawdziła się na trudnych 
olsztyńskich trasach, a Mateusz 
Leś sięgnął po mistrzowski tytuł 
w kategorii 11-12 lat. 

W kategorii 11-12 lat wystartowało 
aż czterech brzeskich kolarzy. Oprócz 
Mateusza Lesia z bardzo dobrej strony 
zaprezentował się Dominik Czernec-
ki, który zajął wysokie 6. miejsce. 
Jan Koźmiński ukończył zmagania 
na 12. pozycji, a Mateusz Stanuszek 
z powodu kontuzji musiał wycofać się 
z wyścigu. Kontuzja wyeliminowała 
z walki także Artura Simona (katego-
ria 17-18 lat)

Adrian Serwatka w kategorii 9-10 
lat był dziewiąty. 

W kategorii 13-14 lat Maciej Try-
balski uplasował się na 8. pozycji. 
Na słowa uznania zasługuje postawa 
Kamila Wody, który wprawdzie zajął 
18. miejsce, ale gdyby nie awaria ro-
weru, na pewno zostałby wyżej skla-
syfikowany. Kamil ostatnie dwa i pół 
kilometra pokonał pchając uszkodzony 
jednoślad. 

W Family Cup wzięły udział tak-
że dziewczęta. W kategorii 11-12 lat 
Paulina Góral zajęła 7. miejsce, tuż za 
nią linię mety przekroczyła Hanna Ze-
manek. Mirosława Cisak w kategorii 
15-19 lat ukończyła zmagania na 10. 
pozycji. Dominika Trybalska w katego-
rii powyżej 35 lat zajęła 6. lokatę. JK    

   

olimP w olsZtynie
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Zakładano, że kompleks kosztować 
będzie milion złotych, a kwota ta 
zostanie pokryta z budżetów 

gminnego, wojewódzkiego i central-
nego. Po wykonaniu projektów i ogło-
szeniu przetargów okazało się jednak, 
że milion nie wystarczy, a brakujące 
kwoty dopłacić mają samorządy, na 
terenie których obiekty powstają. 
Burmistrz Grzegorz Wawryka, mimo 
że gmina do inwestycji dołożyć musi 
więcej niż pierwotnie zakładano, i tak 
jest zadowolony, że tego typu inwesty-
cja w mieście powstaje. 

Dobiegają końca prace budowlane przy 
realizacji pierwszego w Małopolsce mini 
kompleksu sportowego, który powstanie 
w ramach rządowego programu Orlik 
„2012”. Zgodnie z założonym planem 
obiekt oddany zostanie do użytku jeszcze 
we wrześniu. W jego skład wchodzić będą 
dwa boiska pokryte sztuczną nawierzchnią 
– jedno do gry w piłkę nożną o wymiarach 
30 m x 62 m, drugie wielofunkcyjne do gry 
w koszykówkę, piłkę ręczną oraz siatkową 
o wymiarach 19 m x 32 m. Obok boisk 
powstaną budynki szatni oraz sanitariaty. 
Całość będzie ogrodzona i oświetlona. Bo-
iska będą ogólnie dostępne dla wszystkich 
chętnych, bez ograniczeń wiekowych. 

Boisko dla orlików
– Faktem jest, że dołożyliśmy 

więcej, niż wstępnie planowaliśmy, ale 
trzeba wziąć pod uwagę, iż to dopiero 
dotacje z zewnątrz pozwoliły na reali-
zację przedsięwzięcia w tak krótkim 
czasie. W dobie, kiedy coraz większa 
liczba dzieci skarży się na dolegliwości 
związane z brakiem ruchu, budowa 
kompleksów sportowych znajduje się 
wśród priorytetów samorządu. Program 
Orlik to jedna z możliwości sięgnięcia 
po pieniądze spoza budżetu. Marzeniem 

Na trzeci weekend września wy-
znaczono termin ogólnokrajowej 

akcji „Sprzątanie Świata – Polska 
2008”. W powiecie brzeskim akcję ko-
ordynuje Starostwo Powiatowe, które 
ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (3.200 złotych) zakupiło 
9 tysięcy worków i 10 tysięcy par 
ochronnych rękawic, które trafiły do 
szkół ze wszystkich siedmiu gmin 
oraz do brzeskiego Koła Polskie-
go Związku Wędkarskiego. W tym 
roku organizatorzy skierowali swoją 
i uczestników akcji uwagę na po-
rządkowanie lasów, które niestety są 
coraz bardziej zaśmiecane. Nie inaczej 
jest w gminie Brzesko. Wystarczy 
wybrać się na spacer do Lasu Szcze-
panowskiego, czy do lasu w Grądach 
Jasieńskich, by napotkać sterty śmieci 
zamieniające się w dzikie wysypiska.

JK

PorZĄdKi w lasach

jest, aby tego typu kompleks mógł 
powstać na terenie każdego z sołectw 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Boiska „Orlika” powstają na te-
renie przyległym do Gimnazjum nr 2 
w Brzesku. Planuje się, że zajęcia na 
nich prowadzone będą dla wszystkich 
szkół w mieście, będą także mogły 
z niego korzystać kluby sportowe i or-
ganizacje pozarządowe zajmujące się 
organizacją zajęć sportowych i rekre-
acyjnych dla dzieci i młodzieży.  ZS

Takich dzikich wysypisk śmieci w gminie Brzesko nie brakuje – fot. Zofia Sitarz
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UWAGA
KONKURS!

Zarząd Osiedla „Stare Miasto” 
w Brzesku zaprasza do udziału 
w konkursie fotograficznym zaty-
tułowanym „90 lat Niepodległości”. 
Konkurs ma charakter otwarty. 
Tematyka prac powinna być zwią-
zana z ziemią brzeską w latach 
1918-2008. Do fotografii należy 
dołączyć krótkie opisy charak-
teryzujące przedstawiany obiekt 
(kogo/co przedstawia, gdzie się 
znajduje, z jakim wydarzeniem 
jest związany, informacje o jego 
historii, itp.). Każdy uczestnik 
konkursu może przesłać maksy-
malnie 5 fotografii wykonanych 
specjalnie na potrzeby konkursu. 
Prace fotograficzne mogą być 
wykonane w dowolnej technice 
(fotografia barwna, czarno-bia-
ła), w formacie 20 x 30 cm na pa-
pierze i nośniku elektronicznym 
(CD-ROM). W konkursie mogą 
wziąć udział jedynie oryginalne 
prace autora, dotąd niepubliko-
wane i nienagradzane w innych 
konkursach.

Fotografie należy dostarczyć 
do dnia 25 października 2008 r. 
(opakowane i podpisane: imię, 
nazwisko, adres i telefon, e-mail) 
na adres: Adam Kwaśniak, ul. 
Głowackiego 20a,32-800 Brzesko 
z dopiskiem „Konkurs – 90 lat 
Niepodległości” lub dostarczyć 
osobiście. Osoby niepełnoletnie 
dołączają pisemną zgodę rodzi-
ców lub opiekunów na udział 
w konkursie.

Oceny prac dokona powoła-
na przez organizatorów komisja 
konkursowa. Uczestnicy konkur-
su zostaną powiadomieni o jego 
wynikach pocztą e-mailową lub 
telefonicznie do dnia 31 paź-
dziernika 2008 roku.

– Wszystkie prace przeka-
zane na konkurs stają się wła-
snością organizatorów, którzy 
zastrzegają sobie prawo do ich 
prezentacji. Na autorów nagrodzo-
nych prac czekają atrakcyjne nagro-
dy. Prace prezentowane będą na 
wystawie pokonkursowej w MOK 
w listopadzie 2008 roku – mówi prze-
wodniczący Zarządu Osiedla „Stare 
Miasto” Adam Kwaśniak.    MK

ZAPROSZENiE NA KONfERENCJĘ

Rektor Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, prof. zw. dr hab. 
Stanisław Lis wraz z burmistrzem Brzeska Grzegorzem Wawryką 
mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. „Restruk-
turyzacja, przedsiębiorczość lokalna – aspekty ekonomiczno-
humanistyczne” pod honorowym patronatem Ministra Skarbu 
Aleksandra Grada.

W gospodarce rynkowej prywatyzacja, przedsiębiorczość i innowacja są 
głównymi czynnikami rozwoju gospodarczego Polski. Wymuszają one podno-
szenie efektywności i racjonalności gospodarowania, zwłaszcza na poziomie 
przedsiębiorstw. Coraz większy wpływ na rozwój przedsiębiorczości na szczeblu 
lokalnym mają instytucje samorządowe, które mogą stymulować ten proces.  
Zasadniczym celem konferencji naukowej będzie wskazanie czynników 
– zarówno makroekonomicznych jak i systemowych – wpływających na 
rozwój przedsiębiorczości w Polsce, a zwłaszcza w regionie brzeskim.

Konferencja odbędzie się 26 września 2008 roku o godzinie 10.00 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeska ul. Głowackiego 51. MK

Działacze Młodzieżowej Rady 
Gminy od dawna mówią już o ko-
nieczności utworzenia Ośrodka 
Wsparcia Młodzieżowego w Brze-
sku. W czasie swojej ostatniej 
sesji wyjazdowej nad tym właśnie 
problemem młodzi radni łamali 
sobie głowy. ich zdaniem ośrodek 
mógłby powstać w budynku TKKf 
„Sokół”, przy ulicy Browarnej. Pro-
jekt ośrodka częściowo jest już go-
towy, kilkunastoletni rajcowie roz-
rysowali go w postaci „map myśli”.

– Rysowanie ośrodka marzeń moż-
na, przynajmniej w pewnej części, po-
traktować jak zabawę, jednak zdajemy 
sobie sprawę, że utworzenie ośrodka 
jest konieczne – mówi przewodniczący 
MRG, Michał Dziedzic.

Placówka, jak marzą młodzi, opar-
ta byłaby na pracy liderów grup rówie-

marZenia o oŚrodKu

śniczych, którzy świadczyliby swoim 
słabiej uczącym się kolegom pomoc 
w nauce. Ale nei tylko, także w innych 
trudnych problemach – rodzinnych 
i emocjonalnych. W rozwiązywaniu 
tych ostatnich pomagałaby także 
wykwalifikowana kadra – pedagog 
i psycholog. W ośrodku mógłby się 
także znajdować punkt konsultacyjny 
dla rodziców.

– Młodzież mogłaby brać udział 
w różnego typu zajęciach, takich 
jak: warsztaty ogólnorozwojowe, 
socjoterapeutyczne, szybkiej nauki 
czy twórczy. Ośrodek miałby na celu 
aktywizowanie młodzieży i zapropo-
nowanie jej prawidłowych i atrakcyj-
nych form osobistego rozwoju, między 
innymi w wolontariackiej pracy na 
rzecz rówieśników i gminy – doda-
je Michał Dziedzic.   ZS
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Miałam wtedy 20 lat. Kochałam mamę, 
nie chciałam utracić w jej oczach au-
torytetu, wizji porządnej dziewczyny, 

wybrałam miłość do mamy (postawiłam ją ponad 
miłość do dziecka). Wówczas myślałam, że noszę 
w sobie kilka komórek, że to jeszcze nie dziec-
ko, tak mi mówili, to tylko zygota, że to „nic”. 
Mamie nic nie mówiłam, chłopak powiedział, że 
zaakceptuje każdą decyzję. Mam straszny żal do 
lekarza, położnej, do osób, które uczestniczyły 
podczas zabiegu, dziś mogę powiedzieć podczas 
morderstwa mojego dziecka! Żadna z tych 
osób nie powiedziała, że to człowiek, żebym się 
zastanowiła, żadnego słowa, tak jakby to był 
prosty zabieg usunięcia kleszcza. Od tamtej pory 
minęło 10 lat, mam dwójkę dzieci, ale wciąż mam 
żal do siebie, że jestem złą matką, wciąż myślę 
o pierwszym nienarodzonym dziecku. Mam 
straszną nerwicę, nie mogę spać, wciąż nachodzą 
mnie natrętne myśli. I choć mam dobrą pracę, 
wspaniałego męża, wysoki status materialny, 
moje wnętrze (dusza) strasznie cierpi.

Dopiero, kiedy przyznałam się przed samą 
sobą, przed Bogiem, że zrobiłam coś strasznego, 
że zabiłam nienarodzone dziecko, rozpoczęło się 
moje uzdrowienie, które nadal trwa, to jest proces, 
który rozpoczął się 3 lata temu. Dokonałam 
aborcji kiedy miałam 15 lat. Byłam na waka-
cjach, przespałam się z chłopakiem jeden jedyny 
raz, choć wcale tego nie pragnęłam. W czwartym 
miesiącu zrobiłam test, byłam bardzo spanikowa-
na. Wiedziałam, że noszę w sobie dziecko. Tak się 
strasznie bałam. Wstydziłam! Byłam oszołomiona, 
nie wiedziałam, co mam robić. Ojciec dziecka (lat 
23) dał mi kasę i adres, gdzie pozbędę się proble-
mu. Nie chciałam, ale on naciskał, wręcz nakazał, 
bo inaczej miałabym większe kłopoty.

Wbrew sumieniu, naciskom środowiska 
zrobiłam coś, czego żałuję do dziś. Przecho-
dzę terapię i ona mi bardzo pomaga. Taka żałoba 
po stracie dziecka jest niezwykle istotna. Dużo 
mnie to kosztuje, ale wiem, że muszę zapłacić 
wysoką cenę, za zbrodnię, której dokonałam. 
Apeluję i proszę każdą kobietę, nie zabi-
jajcie waszych dzieci! Odebranie życia 
dziecku nie da się wymazać z pamięci!

Celowo przytoczyłam na początku fragmen-
ty świadectwa tych kobiet, spotkanie z nimi 
poruszyło mnie do głębi. Nie da się opisać, jak 
bardzo cierpią kobiety, które dokonały aborcji.

Tak dużo się dyskutuje na temat praw kobiet. 
Niby tyle osób troszczy się o nasze panie, którym 
daje się recepty na zdrowie, radość, szczęście, mi-
łość, karierę, powodzenie i pięknie namawia się 
do zabiegu, wmawiając, że dziecko to nie dziecko.

Na litość Boską! W ogóle jak można rozma-
wiać, czy aborcja to zabieg czy zabójstwo?

Zabiłam
własne dziecko

Byłam świadkiem, jak grupa kobiet śmiała 
się z 32-letniej alkoholiczki, która z sińcami 
pod oczami, żebrała o złotówkę na piwo. Jest 
to kobieta, która nie ma co jeść, gdzie mieszkać 
i włóczy się z nieciekawym towarzystwem. Była 
chyba w 6 miesiącu ciąży. Spytały ją, czy nie 
chce usunąć ciąży. Ona na to – „Chyba zwario-
wałaś, przecież to dziecko! Urodzę je i zosta-
wię w szpitalu”. Ot co. Kto ma większą mądrość?

Łatwiej by się nam żyło, gdybyśmy umieli 
nazywać rzeczy po imieniu. Kiedy kobieta po-
cznie dziecko, jest w stanie błogosławionym, nosi 
w sobie nowe życie i to jest PRAWDA. Nie ma 
innej prawdy. Jeśli ktoś uważa, że jest inaczej, 
to niech poczyta sobie mądre książki, niech się 
dokształci w tym temacie. OK! Jeżeli wiemy, 
że człowiek istnieje od poczęcia, że embrion to 
osoba, to dlaczego prowadzi się, wybaczcie mi, 
te cholerne „rozmowy na temat”, że prawo jest 
zbyt restrykcyjne, bo nie pozwala zabić kobiecie 
swojego dziecka. Stąd mordu musi dokonywać 
po kryjomu O litości! A gdzie „rozmowy na 
temat” bólu i przeogromnego cierpienia kobiet, 
które usunęły ciążę? Mało się słyszy o syndromie 
poaborcyjnym i jego koszmarnych objawach. 
Proszę, pokażcie mi lekarza, który mówiłby do 
kobiety w podobny sposób: – Proszę pani, za 
chwilę dokonam morderstwa na pani dziecku. 
Najpierw otworzę macicę, rozerwę łożysko, 
wyciekną wody płodowe, następnie wprowadzę 
instrument, którym zmiażdżę rączki, nóżki, płu-
ca, główkę, serduszko, będę miażdżył, miażdżył 
dokładnie wszystko, a potem kleszczami będę 
wyciągał fragmenty uśmierconego człowieka, 
wyrzucę je do kosza z odpadami, które później 
będą spalone w wysokiej temperaturze. No, to 
co, proszę się pożegnać, powiedzieć coś miłego do 
swojego dzidziusia, ono panią usłyszy, odbiera od 
pani wszystkie sygnały. Ultrasonograf pokazał, 
że rozwija się dobrze i byłby pięknym chłopcem. 
Tak, ma pani syna. Proszę być świadomą, że 
w nie tak odległym czasie od zabiegu, zachoruje 
pani na bardzo ciężką chorobę, niestety nie da 
się jej wyleczyć. Sama pani wie, zabicie człowieka 
nie może zostać bez konsekwencji. Morderca 
dostaje 25 lat, a pani to raczej będzie mieć 
„wyrok” do końca życia. Między innymi będzie 
pani mieć urojenia, obsesje, myśli samobójcze, 
fobie, okropne sny, duszności, depresje, może... 
i jakaś choroba psychiczna się przyplącze, na-
prawdę wiele tego wszystkiego. Nie wiem, jak 
pani sobie poradzi. Owszem, będzie pani mogła 
mieć kolejne dzieci, ale i tak nie będzie pani ich 
umiała kochać, bo będą panią dręczyły wyrzuty 
sumienia. No, ale to chyba dobrze, prawda, bo 
sama pani o to prosi. Proszę pani, nie wiem, czy 
mogę pani pomóc, przecież to nie mój problem. 

Ja umywam ręce, zabiję tylko synka i już. Tak, 
tak ono będzie krzyczeć, ale proszę się nie bać, to 
będzie niemy krzyk, pani go nie usłyszy. Owszem, 
po zabiegu ten krzyk wróci do pani. Będzie on 
pani nieustannie towarzyszył. Ale to nie mój 
problem proszę pani. Ja jestem lekarzem, na-
ukowcem, habilitowanym doktorem, profesorem 
ginekologii, i to co pani będzie przeżywać, to już 
nie moja działka. Jestem tu po to, by pomóc usu-
nąć pani ten problem. Po nim przyjdą następne, 
ale to już nie wiem kto pani pomoże. Proszę, oto 
rachunek, myślę, że to nie jest tak wiele? Kiedy 
zamordujemy pani dziecko – ślicznego syneczka, 
proszę raczej nie mówić, że ja w tym pani pomo-
głem i proszę zbierać pieniążki, bo naprawdę 
dużo będzie panią kosztowała „rehabilitacja” po 
tym morderstwie. Więc jak? Zabijamy?

Wiem, że łatwo jest mówić, kiedy jesteś 
teraz w stanie rozpaczy, przeżywasz same trud-
ności. Nie masz znikąd pomocy, a presja rodziny, 
znajomych jest ogromna. Z żadnej strony nie 
widzi ani iskierki nadziei. A może ktoś ci jeszcze 
grozi, że jeśli nie usuniesz to…

Ale pomimo to proszę cię – nie rób tego! 
W takich momentach do głosu dochodzą najgor-
sze uczucia, emocje, które błędnie podpowiadają, 
rozum już nie potrafi logicznie myśleć, a serce 
już nie czuje należycie. Przebudzenie przychodzi 
zazwyczaj za późno. Więc proszę poczekaj, daj 
sobie trochę czasu, zanim zrobisz coś, czego 
będziesz żałować do końca swoich dni.

Na pewno znajdzie się jakieś rozwiązanie! 
W najgorszym wypadku zostawisz dziecko! Ale 
go nie zabijesz! Ono będzie żyło! Proszę nie 
zabijaj! Wybierz życie!

Gdzie możesz szukać pomocy?
Telefon nadziei: 0-800-112-800, www.

niewyrzucajmnie.pl, anonimowe poradnictwo: 
pedagog@csr.org.pl

Instytucje pomagające kobietom w sytuacji 
kryzysowe z powodu ciąży:

– powiatowe centra pomocy rodzinie,
– domy samotnej matki,
– Caritas,
– gminne Ośrodki pomocy społecznej (adre-

sy otrzymać można w urzędach gminy, urzędach 
powiatowych, przychodniach rejonowych),

– telefon zaufania Arka,
– stowarzyszenie na rzecz rodziny.
www.codalej.pl; www.csr.org.pl; www.hli.org.pl
Pamiętaj, że nie jesteś sama, jest z tobą Bóg, 

który jest dawcą życia twojego dziecka!
Jeżeli chcesz możesz do mnie napisać, po-

dzielić się ze mną swoim problemem. Trzymam 
za ciebie i twoje dziecko kciuki. Modlę się, byś 
nie dokonała aborcji. Pozdrawiam gorąco.

Magdalena Wolak
Czekam na listy!
magdawolak@wp.pl lub listownie na adres 

redakcji z dopiskiem Magda
SPROSTOWANIE

Autorką tekstu „Polowanie na czarow-
nice” w wydaniu sierpniowym BIM była 
Magda Węgrzyn. Za pomyłkę przepraszamy 
zainteresowaną i Czytelników. Redakcja
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Zmiana trenera

Od 9 września nowym trenerem Okocimskiego został Jerzy Wójcik. Po nie-
chlubnej serii czterech meczów, w których „Piwosze” wywalczyli zaledwie 

jeden punkt, zarząd klubu rozwiązał umowę z dotychczasowym szkoleniowcem, 
Czesławem Palikiem. 

Czesław Palik rozstał się z klubem w spokojnej, niemal przyjacielskiej atmos-
ferze. Trzeba przyznać, że to ten trener sprawił, że wiosna była dla Okocimskiego 
bardzo udaną porą roku. Pod jego ręką brzescy piłkarze rozpoczęli marsz w górę 
trzecioligowej tabeli, co zaowocowało awansem do nowej II ligi. Tutaj jednak 
zaczęły się schody i po dziewięciu kolejkach zespół zajmował trzecie miejsce od 
końca. Polskim zwyczajem jest, żeby w takim przypadku zmienić trenera. 

Urodzony w 1958 roku Jerzy Wójcik legitymuje się dyplomem ukończenia 
Szkoły Trenerów PZPN przy warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. 
Zanim rozpoczął pracę trenerską czynnie uprawiał piłkę nożną. Był zawodnikiem 
między innymi Karkonoszy Jelenia Góra i Broni Radom. W roli szkoleniowca pro-
wadził do tej pory Pilicę Białobrzegi, KS Warka, KS Nowe Miasto, Video Ciepie-
lów, Mirax Bierwice, Drwęcę Nowe Miasto Lubawskie i Radomiak Radom. W swo-
jej dotychczasowej karierze dwukrotnie obejmował też stanowisko trenera AAC 
Eagles Chicago. W środowisku piłkarskim ma opinię wytrawnego taktyka. KiBi

nowy sterniK PrZy oKocimsKieJ

Sukcesy
w międzynarodowej

obsadzie 

Po krótkiej wakacyjnej przerwie 
powrócili na ring zawodnicy 
brzeskiego klubu „Magic Boxing”. 
Podopieczni Edmunda Kubisiaka 
rozpoczęli nowy sezon od udziału 
w silnie obsadzonym Międzynaro-
dowym Turnieju Bokserskim im. 
Alberta Opały w Katowicach i od 
razu błysnęli wysoką formą. 

Albert Opała był wieloletnim 
prezesem klubu „06 Kleofas Kato-
wice”, który po jego śmierci organi-
zuje tradycyjnie turniej poświęcone 
pamięci zasłużonego działacza. 
W bardzo mocno obsadzonych za-
wodach wystartowali pięściarze z 5 
zagranicznych klubów i 25 z kraju. 
Do Katowic przybyli między innymi 
reprezentanci Czech, Grecji, Litwy, 
Szwecji i Ukrainy. W gronie uczest-
ników znaleźli się też dwaj bokserzy 
z Brzeska – Mateusz Górka i Filip 
Ptasiński. 

Ptasiński dotarł do finału imprezy, 
w którym stoczył pasjonującą walkę 
z reprezentującym gospodarzy Wod-
nickim. Pojedynek był tak wyrównany, 
że sędziowie ogłosili remis, a obaj za-
wodnicy uhonorowani zostali złotymi 
medalami. 

Mateusz Górka zakończył zma-
gania w półfinale, w którym przegrał 
nieznacznie z Mateuszem Kłosem 
z Wrocławia. Ostatecznie Mateusz 
zajął trzecie miejsce i zdobył brązo-
wy medal. To wielki sukces młodego 
zawodnika z Brzeska. Stoczył dopiero 
piątą walkę w karierze, podczas gdy 
jego przeciwnik już 21. raz krzyżował 
rękawice. 

Pomoc w sfinansowaniu wyjazdu 
na turniej otrzymali pięściarze i trener 
ze strony Urzędu Miejskiego, Staro-
stwa Brzeskiego oraz firm Recykling K 
& K Brzesko i Metakol Brzesko.

Tymczasem Magic Boxing pro-
wadzi zapisy dziewcząt i chłopców 
powyżej 12. roku życia. Treningi 
odbywają się w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Brzesku w poniedziałki, śro-
dy i piątki w godzinach od 18.00 do 
20.00. Trenerem sekcji bokserskiej 
jest Edmund Kubisiak, były zawod-
nik Wisły Kraków. Zgłoszenia moż-
na składać pod numerem telefonu 
509 814 006.

JK

Główny sponsor

Przedstawiciele Browaru Okocim 
należącego do grupy Carlsberg 
Polska dopisali aneks do umowy 
sponsorskiej dotyczącej wspiera-
nia ii-ligowej drużyny Okocim-
skiego Brzesko. Aneks przewiduje 
większą kwotę pieniędzy przezna-
czonej na działalność sekcji przez 
najbliższe trzy lata. Okocim za-
chował więc pozycję tytularnego 
sponsora brzeskiego klubu. 

– Sponsorując Okocimski podkre-
ślamy wieloletnie więzi, jakie łączą 
nas nie tylko z tym klubem, ale z całą 
lokalną społecznością. Cieszymy się, 
że nasze wsparcie przyczyniło się do 
niewątpliwego sukcesu drużyny, jakim 
jest awans do nowej II ligi. Żywimy na-
dzieję, że poprzez ten trzyletni kontrakt 
jeszcze nieraz dostarczymy wspólnie 

seZon roZPocZęty

carlsBerG Z oKocimsKim

z zarządem, trenerami i piłkarzami 
wielu wspaniałych doznań i przeżyć 
brzeskim kibicom – mówi reprezentu-
jący Carlsberg Polska Marcin Burdach. 

W zamian za sponsoring klub 
zapewnia używanie logo Okocimia na 
koszulkach piłkarzy, tablicach oraz 
ogrodzeniu wokół boiska i korony 
stadionu. Logo umieszczone będzie na 
plakatach i biletach. 

Przypomnijmy, że Okocim wspie-
ra szereg imprez w regionie. Należą 
do nich Dni Brzeska, Pożegnanie 
Lata, Święto Chleba, Dni Niepoło-
mic, Festiwal Teatrów Komedii Talia 
w Tarnowie, Dnu Kingi w Wieliczce, 
tatrzańskie Wici, Turniej Rycerski 
w Dębnie i wiele imprez o charakterze 
lokalnym. Wsparcie ze strony Okoci-
mia otrzymują także Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek NMP oraz Jadło-
dajnia prowadzona przez Caritas. JK
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Jest największym talentem piłkar-
ski w 75-letniej historii Okocim-
skiego Brzesko. Grał w tej dru-

żynie przez wszystkie sezony, podczas 
których występowała w II lidze (przed 
reorganizacją). Jego karierę przerwała 
w brutalny sposób (dosłownie i w prze-
nośni) kontuzja, jakiej nabawił się 
we wrześniu ubiegłego roku podczas 
meczu z Avią Świdnik.

Z czym kojarzy Ci się 28 wrze-
śnia 2007 roku?

Jeszcze długo będę pamiętać tę 
datę. To był mecz z Avią Świdnik. 
Pierwsza połowa. Wychodziłem na 
czystą pozycję strzelecką, kiedy jeden 
z rywali po prostu stanął mi na stopie. 
Byłem rozpędzony, więc szans na utrzy-
manie równowagi nie miałem żadnych. 
Jednocześnie usłyszałem potworny 
trzask kości i poczułem ostry ból. Byłem 
rozgoryczony, bo początek poprzedniego 
sezonu miałem niezwykle udany, a tu 
wystarczył ułamek sekundy i wszystko 
legło w gruzach. Prawie w każdym 
meczu strzelałem bramki. 

Przy tym twoim pechu jednak 
przynajmniej jeden raz szczęście się 
do ciebie uśmiechnęło. Mam na myśli 
1998 rok. 

To był dla mnie i dla kolegów z dru-
żyny rok obfitujący w dramatyczne wy-
darzenia. Najpierw rzutem na taśmę 
uratowaliśmy się przed spadkiem z II 
ligi. Kilka tygodni później dowiedzie-
liśmy się, że zarząd klubu wycofuje 
drużynę z rozgrywek. Większość z nas 
wpadła w panikę, bo nikt nie był pewny 
swojego losu. Rzeczywiście, mnie się 
udało. Zainteresowali się mną dzia-
łacze Odry Wodzisław i w ten sposób 
trafiłem do pierwszej ligi. Pierwszy 
sezon miałem bardzo udany. Zagrałem 
w 25 meczach i strzeliłem 4 bramki. 
Pech przypomniał o sobie w następnym 
sezonie. Naderwanie mięśnia dwugło-
wego spowodowało, że zagrałem już 
tylko w 16 meczach, a konto bramkowe 
miałem zerowe. Kiedy już doszedłem 
do pełni sił, Odra wypożyczyła mnie do 
II-ligowej Ceramiki Opoczno...

... w której nie zagrałeś nawet 
pięciu minut. 

Bo pech mnie nadal nie opuszczał. 
Kluby nie potrafiły się dogadać chyba 
w sprawie odstępnego. Dokładnie się na 
tym nie znam. Jestem piłkarzem, a nie 
działaczem. To były jakieś prawnicze 
przepychanki, z których nic nie wy-
nikło. W ostateczności przez dziewięć 

n

n

n

Do tego klubu stosunek może być tylko jeden, pozytywny
– mówi w rozmowie z BIM-em Rafał Policht

miesięcy w ogóle nie grałem w pikę. 
Dobrze chociaż, że mogłem trenować. 

Po trzech latach piłkarskiej 
„emigracji” zacząłeś jednak poruszać 
się coraz bliżej rodzinnego miasta. 

Tak. Na kilka miesięcy trafiłem do 
Glinika Gorlice, a stamtąd przesze-
dłem do Sandecji Nowy Sącz...

... by wreszcie powrócić do 
macierzystego klubu. 

Ale z kontuzją. Przebywałem tutaj 
przez jesień 2004 roku i praktycznie 
na stadion przychodziłem tylko po 
to, żeby z trybun przyglądać się grze 
kolegów. Dla każdego piłkarza to naj-
trudniejsze okresy w życiu. 

Ponownie pojawiłeś się na bo-
isku w zupełnie innej strefie czasu. 

Z czegoś trzeba było żyć, toteż 
zdecydowałem się na zarobkowy wy-
jazd do USA. Tam zaproponowano 
mi grę w AAC Eagles Chicago. To 
zespół grający w amerykańskiej I lidze 
amatorów. Ciekawostką jest fakt, że 
moim trenerem w Chicago był... Jerzy 
Wójcik, który od niedawna jest szkole-
niowcem Okocimskiego. Miło było mi 
spotkać się z nim ponownie.

Przed tym sezonem pojawiły 
się plotki, że Rafał Policht występo-
wać będzie w A-klasowym LKS Uszew. 

Nie wiem, kto to wymyślił. Byłem 
mocno zdumiony, kiedy taka informa-
cja zaczęła krążyć w Internecie. Ja na 
razie w ogóle nie mogę grać w piłkę 
w żadnym klubie na jakimkolwiek 
poziomie rozgrywek. 

Ale myślisz o powrocie na boisko?
Nic nie jest przesądzone. Rok już 

straciłem, a to bardzo długi czas, by 
później szybko wrócić do dawnej formy. 
Na razie mam jeszcze śruby w nodze. 
Dopóki mi ich nie wyjmą, o grze nie ma 
w ogóle mowy. Powiem tak, na boisko 
powrócę tylko mając przeświadczenie, 
że będę grać na dawnym poziomie. Jeśli 
nie lepiej, to przynajmniej nie gorzej. 

Wrócę do tego nieszczęsnego 
meczu z Avią. Jak zarząd klubu zare-
agował na wieść, że długo nie będzie 
mógł skorzystać z usług najlepszego 
wówczas napastnika?

Początek był dość dziwny, bo ktoś 
wpadł na pomysł, żeby natychmiast 
rozwiązać ze mną umowę. Szybko 
jednak przyszło opamiętanie i pomysł 
upadł, tym bardziej, że obie strony 
kontrakt obowiązywał jeszcze przez 
następne 9 miesięcy. Ogólnie zacho-
wano się wobec mnie fair. Nie mogę 
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narzekać na działaczy, tak samo jak 
jestem wdzięczny brzeskim kibicom za 
różne formy wspierania mnie w tych 
ciężkich chwilach. 

Nadal jesteś związany z klu-
bem, ale już na innych zasadach.

Kiedy umowa wygasła, a wiadomo 
było, że nie jestem w stanie wznowić 
treningów, zaproponowano mi prowa-
dzenie zajęć z którąś z młodzieżowych 
grup. Propozycje były różne. Początko-
wo namawiano mnie na objęcie zespołu 
juniorów. Nie podołałbym jednak cza-
sowo. Ostatecznie zająłem się Orlika-
mi i przyznać muszę, że sprawia mi to 
dużo frajdy. Cieszy mnie, jak widzę ich 
zapał, gdy wybiegają na boisko. 

Jesteś bodaj jedynym piłka-
rzem Okocimskiego, który zaliczył grę 
w I lidze. Mówię oczywiście o wycho-
wankach, bo Rafał Niżnik zaczynał 
karierę gdzie indziej. 

Nie znam dobrze historii klubu, ale 
chyba rzeczywiście nikomu poza mną 
to się nie udało. Nie sądzę jednak, że 
nie było ode mnie lepszych i zdolniej-
szych. Żeby wylądować do I ligi, trzeba 
trafić na splot wielu szczególnych przy-
padków, wśród których niebagatelne 
znaczenie ma szczęście. 

Jaki jest twój stosunek do klubu?
Do klubu, w którym się człowiek 

wychował, przeżył z nim chwile wzlo-
tów i upadków, stosunek może być tyl-
ko jeden – pozytywny. Tutaj w wieku 
11 lat stawiałem pierwsze kroki jako 
trampkarz. Kiedy miałem 16 lat, dano 
mi szansę trenowania z pierwszym 
zespołem seniorów. W wieku 17 lat 
zadebiutowałem w ligowym meczu. 
Z tym zespołem wywalczyłem w 1993 
roku historyczny awans do II ligi, 
w której grałem przez pięć sezonów.       
Nieskromnie powiem, że jakiś tam 
udział w tegoroczny awans też wnio-
słem. Myślę, że jeśli kiedyś zdecyduję 
się na powrót na boisko, to tylko w bia-
ło-zielonych barwach. 

Rozmawiał KiBi
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Rafał Policht i Aneta Śnieg
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Obliczyliśmy, że tych punktów 
mogło być o pięć więcej, co da-
wałoby Okocimskiemu miejsce 

w środku tabeli. Niestety, znów dały 
o sobie znać brak koncentracji w koń-
cówkach spotkań połączony z kłopota-
mi kondycyjnymi. Z Iławy można było 
przywieźć przynajmniej remis. Mecz ze 
Startem Otwock powinien zakończyć 
się zwycięstwem podopiecznych Cze-
sława Palika, jednak ci nie potrafili 
wykorzystać liczebnej przewagi nad 
rywalem. W Pińczowie też przeciw-
nicy przesądzili o swoim zwycięstwie 
w końcówce meczu. Porażka ze Stalą 
Poniatowa u siebie to z kolei curiosum. 
jedynie remis w Wieliczce można w ca-
łości uznać za wynik sprawiedliwy.

W meczu 6. kolejki piłkarze Oko-
cimskiego zmierzyli się w Iławie 
z tamtejszym Jeziorakiem. Zaczęło 
się od nawałnicy ze strony gospoda-
rzy, z której na szczęście poza jednym 
strzałem w słupek nic nie wyniknęło. 
Mało tego, ku rozpaczy kibiców miej-
scowej drużyny Wawryka popisał się 
fantastycznym uderzeniem w samo 
okienko i „Piwosze” objęli prowadze-
nie. Szkoda tylko, że strzelec jedynej 
bramki dla Okocimskiego jeszcze 
przed przerwą musiał zejść z boiska 
z powodu kontuzji. Prawda jest taka, 
że zawodnicy Jezioraka nie przebie-
rali w środkach często bezpardonowo 
faulując, na co sędzia spoglądał łaska-
wym wzrokiem. Toteż po końcowym 
gwizdku Jarosław Palej wdał się 
z arbitrem w ostrą wymianę zdań, za 
co ukarany został drugą żółtą kartką. 
Bramkarz brzeszczan miał pretensję 
także o to, że sędzia – nie tylko jego 
zdaniem – niesłusznie podyktował 
karnego za przypadkową rękę Kocisa. 
Inna sprawa, że podopieczni Czesława 
Palika przespali drugą połowę, za zo-
stali surowo skarceni. Po wyrównaniu 
z rzutu karnego (57. min.) wykony-
wanego przez Figurskiego decydujący 
cios zadał na 10 minut przed końcem 
meczu Harmaciński strzelając z bliska 
zwycięskiego gola. Być może wpływa 
na taką, a nie inną końcówkę spotka-
nia miała kontuzja Jagły, który w 72. 
min. musiał opuścić murawę.

Po w miarę udanym początku sezonu kolejne pięć meczy w wykonaniu piłkarzy Oko-
cimskiego nie przyniosły zbyt obfitej zdobyczy punktowej. Dwa remisy i trzy przegrane, 
cztery bramki zdobyte i siedem straconych, to bilans „Piwoszy” w tych pięciu potyczkach. 
W rezultacie dziewięć punktów, odległe 16. miejsce w tabeli i zmiana na stanowisku trenera.

Ciężki żywot II-ligowca
Po nieudanej eskapadzie do Iławy 

mało kto liczył na jakąkolwiek zdobycz 
punktową w potyczce z liderem. A jed-
nak gracze Okocimskiego zagrali ze 
Startem Otwock jak równy z równym. 
Wprawdzie w 13. min. Okafor-Agu 
zdobył bramkę, jednak ten fakt wcale 
nie zdeprymował gospodarzy, którzy 
przystąpili do prób odrobienia straty 
i jeszcze przed przerwą bliscy byli po-
wodzenia, kiedy piłka po strzale Szczo-
czarza odbiła się od słupka. Po przerwie 
„Piwosze” zdecydowanie przycisnęli, co 
przyniosło efekt w 64. min., kiedy to 
Szczoczarz wykorzystał rzut karny po-
dyktowany za faul na nim samym. Na-
leży zwrócić uwagę, że sędzia wcześniej 
powinien podyktować dwie „jedenastki” 
dla Okocimskiego, ale najpierw nie za-
uważył faulu w polu karnym, a później 
ręki jednego z obrońców przyjezdnych. 
Od momentu wyrównania gospodarze 
grali z przewagą jednego zawodnika, bo 
bramkarz Startu za faul na brzeskim 
napastniku otrzymał czerwoną kartkę. 
Niestety, „Piwosze” nie potrafili wyko-
rzystać liczebnej przewagi.

Ten rezultat spowodował, że pił-
karze Okocimskiego pełni nadziei 
wyjeżdżali do Pińczowa, tym bardziej, 
że Ponidzie plasowało się wówczas 
niżej w ligowej tabeli. Pierwsza próba 
upłynęła pod znakiem wzajemnych, 
ale nieudanych prób uzyskania prowa-
dzenia. Druga odsłona przez długi czas 
przebiegała pod dyktando „Piwoszy”, 
jednak ani Krzak, ani Szczoczarz, ani 
Kajda nie mogli znaleźć recepty na 
pokonanie znakomicie dysponowanego 
bramkarza Ponidzia. Rozstrzygają-
ca o losach spotkania akcja miała 
miejsce na 7 minut przed końcowym 
gwizdkiem. W roli egzekutora wystąpił 
Rabiej, który dobił piłkę sparowaną 
przez Paleja po strzale Górskiego. Nie 
pierwszy raz w tym sezonie brzeszcza-
nie dali sobie wydrzeć choćby punkt 
w samej końcówce meczu. Wprawdzie 
Szczoczarz w 90. min. trafił do bramki, 
ale sędzia uznał, że był spalony. Znowu 
zrobiło się gorąco jak w Iławie. W efek-
cie dyskusji z arbitrem Kajda zarobił 
„żółtko”, a Czesław Palik musiał prze-
nieść się na trybuny.

Następnym rywalem Okocim-
skiego była Stal Poniatowa, która 
do tego meczu miała na koncie tylko 
jeden punkcik, toteż nie było chyba 
w Brzesku kibica, który nie wierzył-
by w pierwszą po dłuższym czasie 
wygraną. Niestety, fanów brzeskiej 
drużyny spotkał srogi zawód, choć 
nadzieje na końcowe zwycięstwo 
wzrosły jeszcze bardziej, kiedy już 
w 5. min. Szczoczarz strzałem głową 
dał gospodarzom na prowadzenie. 
Strzelec pierwszej bramki nie popisał 
się, kiedy w 22. min. przegrał solowy 
pojedynek z bramkarzem. Piłka-
rze outsidera przyśpieszyli tempo 
gry w końcówce pierwszej połowy 
i w ciągu półtorej minuty wyszli na 
prowadzenie. Wyrównał Kazubski 
strzałem z dystansu, a wkrótce po-
tem Kozioł bez pardonu potraktował 
B.Mazurka, za co został wyrzucony 
z boiska, a karnego na gola zamienił 
Olchawski. Takiego obrotu sprawy 
nikt się nie spodziewał. Szczęście 
uśmiechnęło się do gospodarzy w 53. 
min., a wyrównał.. Nowak pakując 
piłkę do własnej bramki. Okocimski 
mógł ponownie prowadzenie, ale 
drugi raz w tym spotkaniu zawiódł 
Szczoczarz, który nie wykorzystał 
rzutu karnego. Od 56. min. siły były 
wyrównane, bo Kazubski ukarany 
został czerwoną kartką. Kiedy na 
10 minut przed końcem meczu ko-
lejny zawodnik gości opuścił boisko, 
wydawało się, że trzy punkty są 
w zasięgu „Piwoszy”. Nic z tego, po 
raz kolejny końcówka spotkania na-
leżała do rywali, a decydujący cios 
zadał B.Mazurek. Dzień później stało 
się faktem to, co wielu przewidywało. 
Przygoda Czesława Palika z Okocim-
skim dobiegła końca.

Nowym trenerem został Jerzy Wój-
cik, który przed meczem z Górnikiem 
Wieliczka przeprowadził zaledwie 
trzy treningi, nie mógł więc dokonać 
jakichś rewolucyjnych zmian.

– Przed wyjazdem do Wieliczko 
mogłem jedynie odpowiednio zmoty-
wować piłkarzy. Zdając sobie spra-
wę, że czeka nas mecz z wiceliderem, 
przyjąłem wariant defensywny 
– mówił nowy szkoleniowiec już po 
spotkaniu. Od początku przeważali 
gospodarze, którzy nawet w 24. min. 
zdobyli gola, ale sędzia bramki nie 
uznał, bo Kisiel faulował Paleja. 
W drugiej połowie niewiele działo 
się pod obu bramkami, choć ambicji 
na boisku nie brakowało. Bezbram-
kowy remis mógł Wójcik zapisać jako 
bardzo udany debiut.

KiBi
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