P R O T O K Ó Ł Nr 48/2010
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu
w Brzesku odbytego w dniu 18 czerwca 2010 r o k u.

Rady

Miejskiej

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie,
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Józef Kubas
Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który
członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Zwrócił się z pytaniem czy
do przesłanego porządku są uwagi członków komisji? Uwag brak. W związku
z czym poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa w Placówkach Oświatowych-spotkanie z pedagogami wybranych
szkół.
3. Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzesko.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism wpływających do Komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Ad. 1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że protokół
z posiedzenia
Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 21 maja 2010 roku
wyłożony były w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są
uwagi? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący
Komisji poddał pod głosowanie.
Następuje głosowanie:
Protokół z dnia 21 maja 2010 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2. Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa w Placówkach Oświatowych-spotkanie z pedagogami wybranych szkół.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, na wstępie, nawiązał do artykułu zamieszczonego na
łamach Gazety Krakowskiej w sprawie ewentualnej reformy szkolnictwa w najbliższych
latach. W artykule „Małgosie w szkole ale bez Jasia”, Radna PO proponuje prezydentowi

Krakowa p. Jackowi Majchrowskiemu, aby rozważył możliwość uruchomienia w
najbliższych latach sieci szkół podstawowych i gimnazjów, osobnych dla dziewcząt
i chłopców. Swoje deklaracje opiera na badaniach australijskich. W artykule tym pojawiają
się
głosy
różnorodne
dotyczące
tego
problemu.
Psycholodzy
i znaczna część pedagogów była oburzona tą propozycją. W nawiązaniu do tematu
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na meczach piłki nożnej w wykonaniu OKS,
przewodniczący komisji jako wierny kibic zauważył, duży spokój i bezpieczeństwo dla
kibiców. Ubolewa, że władze OKS nic nie zrobiły, aby pozyskać młodych kibiców i z nimi
współpracować w zakresie rzetelnego kibicowania. Poinformował, że w naszym Ogródku
Jordanowskim obserwuje szczególnie rano, służby patrolowe policji, które dość skutecznie
eliminują wagarowiczów.
Powiatowa Policja w Brzesku przedstawiciel Kom. Jarosław Dudek poinformował, że na
co
dzień
w
swojej
pracy
zajmuje
się
szkołami.
Kontakt
z dyrektorami szkół utrzymuje bez przerwy z różnych względów: np. przykrych rozmów z
uczniami uczestnikami rozbojów lub podczas prelekcji profilaktyczno-prewencyjnych na
temat bezpieczeństwa i kontaktu z prawem małoletnich, a czasem na samo zaproszenie
dyrektorów szkół. Komisarz Jarosław Dudek odniósł się do sprawy kibiców. Po ostatnim
meczu
z „Resovią”- kibice zachowali się bardzo głośno, było ponad 300 kibiców przyjezdnych,
którzy nie chcieli wejść na stadion do wydzielonego dla nich sektora, ponieważ chcieli wejść
na sektor brzeszczan. Wśród nich około 20 osobowa ekipa, która chciała coś narozrabiać na
meczu. Kom. Jarosław Dudek, odniósł się do tematu dotyczącego wagarowania uczniów.
Dyrektorzy obecni wiedzą, że odwozimy uczniów do szkół przyłapanych na wagarowaniu.
Dodał, że wszystkich się nie da odwozić, gdyż zdarzały się przypadki odwożenia uczniów np.
do Czchowa a powoduje to, że nie ma patroli na mieście. Staramy się monitorować jako
policja wszelkie problemy zarówno stare jak i nowe, np. kwestia dopalaczy, które w ostatnim
czasie pojawiły się na naszym rynku, również w Brzesku. Funkcjonuje taki sklep przy ul.
Okocimskiej o czym wiemy, ale jest to problem nie zlikwidowany
w skali światowej. Komisarz poinformował, że jeśli chodzi o przestępczość, są to np. rozboje
wieloczynowe, gdzie jedna grupa 3-4 osobowa gimnazjalistów potrafią narozrabiać w szkole.
Od
10
lat
fala
zanika,
podobnie
jest
z rozbojami, głównie zniszczenia mienia. Jest ich sporo nie tylko w szkole ale również na
terenie miasta, głównie z malowaniem sprejem elewacji, szczególnie znaków drogowych.
Zdarzają się przypadki agresji w szkole wobec osób starszych, ostatni taki przypadek
zanotowano w szkole na terenie Gminy Brzesko, gdzie uczeń wobec pani woźnej zachował
się agresywnie, sprawa w tym momencie się toczy jeszcze na komendzie policji. Sprawa
alkoholu-młodzież pije bardzo dużo, biorąc przykład z domu, okazje i oblewanie tych okazji.
Teraz najbliższą okazją będzie zakończenie roku szkolnego. Zaplanowane jest sprawdzanie
miejsc gdzie młodzież organizuje sobie ogniska, imprezy. Będą patrole po cywilnemu
kontrolować ogródki piwne. Kolejną sprawą, są środki odurzające ich niska cena i bardzo

łatwa dostępność, coraz więcej występują na naszym terenie-ceny od 20-25 za działkę
marihuany, 30-35 zł. za amfetaminę i 10 zł za tabletkę ekstazy. Brzesko ma taki układ, że
mieści
się
przy
trasie
nr
4
i w kierunku na Nowy Sącz. Wiemy, że dealerzy narkotykowi przyjeżdżają tutaj i dokonują
transakcji. Monitorujemy te problemy, ale jest to problem do zwalczenia bardzo trudny, gdyż
regularnie zmieniają się dealerzy.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, zapytał członków czy ktoś ma pytania do Komisarza
Jarosława Dudka?
Radna Ewa Chmielarz, skierowała zapytanie związane z problemem kradzieży. Co
najczęściej młodzież kradnie? Jakie są to przedmioty a jeżeli chodzi o włamania to gdzie one
występują,
czy
są
do
mieszkań
na
wsi,
czy
w mieście i gdzie one występują najczęściej?
Kom. Jarosław Dudek, poinformował, że jeśli chodzi o kradzieże to najczęściej młodzi
ludzie dopuszczają się kradzieży na terenie szkoły, są to m.in telefony komórkowe, drobne
sumy pieniężne, które są zbierane na wycieczki. Włamania występują na gruncie szkoły: do
szafek szkolnych. Komisarz podkreślił, że bardzo się cieszy z monitoringu
w szkołach. Jest to duże ułatwienie i bardzo dużo się udaje odzyskać przedmiotów. Poza
szkołami zdarzają się przypadki włamań ale głównie poza miastem m.in kradną złom.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała odnośnie wypadków samochodowych, które zostały
przedstawione w tabelce. W Mokrzyskach w ubiegłym roku były dwa wypadki śmiertelne i
nie zostały one ujęte w tej tabelce. Kolejną sprawą, którą poruszyła radna jest sprawa fali
szkolnej. W materiale przedstawionym zostało zapisane, że częściej występuje w gminach
wiejskich. Czy ma Pan na myśli nasze wsie Gminy Brzesko?
Kom. Jarosław Dudek, poinformował, że ta tabela odnosi się tylko
i wyłącznie do pierwszych kwartałów roku 2010. Dodał, że rzeczywiście były dwa śmiertelne
wypadki, jeden na ul. Parafialnej, drugi z udziałem rowerzysty-o czym wiedzą wszyscy. Jeśli
byłoby podsumowanie roczne, zostałyby ujęte w tabelce. Odnośnie fali szkolnej, sprawa
dotyczy
wyłącznie
w Gminach np. Szczurowa, Borzęcin. W Brzesku raczej nie występuje, zdarzają się
jednostkowe przypadki.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, zapytał jak się ma relacja pewnych zdarzeń na
terenie szkoły, które są upublicznione. W Polsce żaden dyrektor szkoły nie chce mieć
kłopotu, żeby prasa go atakowała itp.
Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha, poinformował, że bardzo często
kontaktują się z obecnym tutaj komisarzem Jarosławem Dudkiem, rozmawiają o różnych
sprawach, a obecność policjanta powoduje to, że uczeń „topnieje” w oczach. Dyrektor
stwierdził, że uczniowie sami dochodzą do pewnych konkluzji. Sama świadomość że może to
być rozmowa z policją działa tak, że w przyszłości się to nie zdarza kradzież
w przypadku tego samego ucznia.

Kom. Jarosław Dudek, potwierdził, że jest kategoria czynów, których ani on sam ani
dyrektor
szkoły,
nie
mogą
zakończyć
tzw.
rozmową
ostrzegawczą.
Są to czyny tak groźne, że trzeba sprawę skierować do Sądu Rodzinnego. Jest rzeczywiście
część zdarzeń z udziałem małolatów. Tu wystarczy rozmowa z pedagogiem, policjantem i
dyrektorem, ten uczeń poprawi się rzeczywiście, wtedy kończy się tylko rozmową
ostrzegawczą.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, poinformował, że należy się cieszyć, spokojem u
dyrektora Gimnazjum w Jadownikach. Odnosząc się do w/w tematu, przytoczył zabawne
stwierdzenie jednego z dyrektorów szkoły podstawowej „ U mnie młodzież nie pali, nie pije
nic nie robi złego„
Przewodniczący komentując w/w zdarzenie, powiedział, że nie wie czy chciał się pochwalić,
czy chciał wyzwolić jakieś emocje. Przewodniczący zapytał, czy te dwie dziewczynki
gimnazjalistki,
które
po
pijanemu
znalazły
się
w Uszwicy, to był epizod, czy to jest zdarzenie, które powinno martwić rodziców i
pedagogów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku Urszula Białka, poinformowała, że te
problemy, które zostały przedstawione rozwiązywane są na własnym terenie, inaczej jest w
szkole podstawowej inaczej w gimnazjum. Dyrektor dodała, że mają częstą współpracę z
rodzicami, jak również współpracują z policją. Wprowadzają własne programy przy
współpracy
z policją. Z perspektywy prywatnej, poinformowała, że widzi patrole policji, czy na
cmentarzu czy w Ogródku Jordanowskim. Zakomunikowała, że nasuwa się jedno pytaniegdzie są rodzice?
Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha, poinformował sprawy
dotyczącej patroli-jest ich mało aby wszędzie byli, uważa, że jako nauczyciele mają
możliwość
sprawdzenia
czy
dany
uczeń
jest
na
wagarach
i przede wszystkim informują rodzica. Zgadza się z Panią Dyrektor Urszulą Białką, że przede
wszystkim trzeba współpracować z rodzicami, zdarzają się sytuacje, że rodzic kryje swoje
dziecko, wiedzą niby gdzie jest a na lekcjach go nie ma, a czasem rodzice dziękują za to, że
szkoła się interesuje dziećmi. Dyrektor poruszył sprawę kibicowania. Oni w szkole mają Klub
Sportowy „ASA” dopingują mamy, ojcowie, koleżanki. Przyjeżdżają na trybuny
i kibicują tym dzieciom, kolegom. Problemem jest że w gimnazjum
nie posiadają trybun. Dyrektor podsumowując, stwierdził, że również powinno być
wychowanie poprzez sport.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, stwierdził, że może potwierdzić
że w Szkole Podstawowej Nr 2 w klasie sportowej, gdzie na każdy turniej piłki siatkowej
przychodzi grono rodziców. Dzieci są bardzo zadowolone, że są obecni rodzice.
Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha, poinformował, że normalny
rodzic to jest taki, nie ważne powodzenie materialne, który reaguje na informacje ze szkoły,

od dyrektora, wychowawcy czy pedagoga. Rodzic działa by wyciągnąć konsekwencje od
swojego niesfornego dziecka.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, poinformował, że jako obywatel ma prawo
twierdzić, że przyszłość w tym względzie jest pesymistyczna. Jako członek Społecznej
Komisji Mieszkaniowej odwiedził 15 rodzin ubiegających się o socjalne, komunalne
mieszkania. Dzieci które zobaczył robiły co chciały. Zapytał czy przyszłość z punktu
wychowawczego
może
legnąć
w gruzach?
Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha, uważa, że nie wie czy jest w
stanie ktoś odpowiedzieć na to pytanie. Jest zbyt wiele niewiadomych, policja i dyrektorzy
robią wszystko, aby nie było takich sytuacji które były wspomniane. Poinformował, że nie
wolno uogólniać, ponieważ, jest to bardzo krzywdzące wobec innych dzieci i młodzieży.
Inspektor Michał Kostecki z Wydziału Edukacji Kultury i Sportu poinformował, że
dobrym rozwiązaniem jest wychowanie poprzez sport, widać to na przykładzie Orlika. Na
tym obiekcie jest porządek, jest opiekun. Uważa, że piłka nożna rządzi się swoimi prawami,
jeśli
młody
chłopak
klnie
a sędzia nie zwraca na to uwagi i nie dostaje np. 5 min. kary i nie ma żadnej reakcji sędziów.
Bogumiła Szymańska, pedagog Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku, uważa, że młodzież
jest wspaniała, z wielkim zdumieniem i szacunkiem przygląda się dorastającej młodzieży, oni
są myślący, którzy muszą szukać sposobu na własną ścieżkę, na edukację. Pedagog uważa, że
wszystko to do czego dorośli nie byli tak do końca przygotowani, młodzież musi wykonać
bardzo przyspieszony kurs dorosłości. To co obecnie dzieje się z dziećmi, to głównie brak
zainteresowania ze strony rodziców, nie dają im wsparcia. Nie dotyczy to tylko rodzin
patologicznych, gdzie rodzic po prostu nie ma świadomości lub jest zagubiony w codziennym
maratonie poszukiwania pożywienia i różnych innych rzeczy, dotyczy to przede wszystkim
rodzin dobrze sytuowanych, które są bardzo zainteresowane życiem codziennym, angażują się
w pracę, karierę, w gromadzenie dóbr-a zapomina się, że to nie jest najistotniejsze dla
dziecka. Ono potrzebuje jasno określonych granic, poczucia bezpieczeństwa oraz
zainteresowania ze strony dorosłego człowieka. Często problemy tworzą się tam, gdzie
dziecko w jakiś sposób chce skupić uwagę rodziców-„zainteresuj się mną”, robi różne rzeczy,
które powodują, że wtedy rodzic się nim interesuje. Po 20 latach pracy, pedagog podkreśliła,
że przyglądając się temu wszystkiemu, ze smutkiem czasem przygląda się jacy są rodzice
tych dzieci.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, zapytał, czy młodzi nauczyciele, podołają
problemom zwiększającej się agresji w szkołach? Sam dyrektor szkoły nie jest w stanie
wszystko zauważyć i przeciwdziałać.
Bogumiła Szymańska, pedagog Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku, to nauczyciel musi
być wyposażony w narzędzia, które pozwolą mu zadziałać. Niemożliwością jest, aby sam
dyrektor i pedagog działali jak straż pożarna, aby gasić konflikt. Nauczyciele powinni być

wyposażeni w takie umiejętności, jak radzić sobie, jak negocjować, jak konfrontować,
prowadzić do mediacji.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, poinformował, że
dowiedzieliśmy się jakie są zagrożenia w szkołach, przez dyrektora, przedstawiciela policji
oraz panią pedagog, poinformował, że nigdzie nie będzie bez jakichkolwiek konfliktów, bo to
byłby swego rodzaju jakiś anachronizm, ale że jest w miarę dobrze to jest powód do dumy.
Należy przede wszystkim podziękować dyrektorom szkół, pedagogom, psychologom, że
uczeń czy rodzic ma to wsparcie, od tych osób, którzy pracują w szkołach na co dzień.
Rodzica nikt przymusić nie może, jak ucznia. Większość rodziców podchodzi do tego
problemu, jako miejsce do miłego spotkania. dzieciom, którym wszystko wolno a szkoła
niech się zajmuje problemami wychowania, to jest jak najbardziej błędne rozumowanie.
Problemy na dzisiejszym spotkaniu zostały przedstawione i omówione. Naczelnik, dodał, że
gdyby można było zrobić takie porównanie, o podjęcie innych wyzwań, które by stanęły
przed Gminą Brzesko w celu jeszcze lepszego zapobiegania wszystkim patologiom, które
występują, ale nie znaczy to, że wszystko zniknie od razu. Jakiekolwiek działania w tym
temacie wychodzące na przeciw wszystkim problemom, uważa że będą skutkować na co
dzień.
Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha, poinformował, że jeśli w jakieś
szkole jest problem to nie znaczy, że szkoła jest zła. Głównie chodzi o to, jak reaguje się na
dany problem. Dyrektor podkreślił, że była ostatnio powódź, to nieszczęście wielu ludzi. W
szkole mają kilku uczniów, którzy mają bardzo niskie oceny z zachowania, a chcieliby w
jakiś sposób sytuację poprawić. Grupa kilku uczniów, którzy sprawiali problemy
wychowawcze pojechali na tereny popowodziowe do Woli Rogowskiej. Pomagali w
sprzątaniu Kościoła. Widok tych dotkniętych ludzi nieszczęściem spowodował, że ci chłopcy
którzy mieli różny stosunek do świata, chcieli zwrócić na siebie uwagę poprzez dobry czyn.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, podkreślił, że pracował wcześniej ze starszą
młodzieżą licealną, to było zupełnie co innego, niż w tej chwili się dzieje. Przewodniczący,
dodał,
że
widzi
się
jak
przemieszczają
się
grupy
z Ogródka Jordanowskiego w kierunku Placu Targowego i ma „przyjemność” słuchać
słownictwa dziewcząt. Podkreślił, że jest to przerażające zjawisko społeczne.
Inspektor Michał Kostecki z Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, poinformował, że na
boiskach w Anglii ważne jest egzekwowanie prawa, że do nas również to dojdzie i będzie
skuteczne.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, poinformował, że egzekucja prawa to jest skuteczność i
przełożenie na bezpieczeństwo, nie tylko na zachodzie się takie rzeczy udają. Dwa tyg. temu
podróżował przez Słowację, tam w terenie zabudowanym nie znajdzie się samochodu, który
jedzie
szybciej
niż
50 km/h. każdy przestrzega przepisów ruchu drogowego, jest to egzekwowane bezwzględnie.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, podziękował przybyłym gościom oraz podsumował,
że w naszych szkołach nie jest tak bardzo źle. Margines nieodpowiedzialnych dzieci był

zawsze. Problem jest tylko taki: czy wyżej wymienione zjawiska szkolne w kolejnych latach
nasilają się czy zanikają.
Kom. Jarosław Dudek, podziękował za spotkanie oraz poinformował, że gdyby była
potrzeba do jakiejkolwiek współpracy w czasie wakacji prosił aby dzwonić, a sprawy
dotyczące np. kontroli autokarów, aby zgłaszać do wydziału ruchu drogowego.
Ad.3
Przygotowanie
do
i młodzieży z terenu Gminy Brzesko.

letniego

wypoczynku

dzieci

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, poinformował, że na
podstawie danych, których zebrał od placówek oświatowych organizuje tylko Gimnazjum w
Jadownikach kolonie do Łeby, Kamionki oraz oaza w Giżycku. Wydział EKiS organizuje 6
Turniejów Piłki Plażowej, boiska przy BOSiR koszykówki boisko „Orlik”. Kluby działające
na terenie Gminy Brzesko: MKS „Gryf” Brzesko organizuje obóz sportowy dla 110
młodzieży w miejscowości Rytro; Okocimski Klub Sportowy organizuje obóz piłki siatkowej
dla 15 uczestników, piłka nożna 25 osób; „Olimpia Bucze” organizuje obóz dla 10 osób.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, zapytał, gdzie będą zamieszczone informacje z
czego młodzież i dzieci będą mogły skorzystać podczas wakacji, ponieważ nie wszyscy mają
internet?
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, poinformował, że
informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzeska.
Inspektor Michał Kostecki z Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, dodał że w tym
momencie jest ogłoszenie o turnieju piłki koszykowej, ponieważ nie wiadomo kto zajmie się
turniejem piłki plażowej albo Wydział EKiS-u lub BOSiR, będzie 6 turniejów piłki plażowej
lub więcej w zależności ilu będzie chętnych, koszykówka będzie pod hasłem „Liga wakacyjna
koszykówki”.
Dyrektorem tego będzie Kazimierz Sproski, który opiekuje się Orlikiem, u niego będą
zgłoszenia, następnie będą ustalone terminy rozgrywek, co piątek w godzinach
popołudniowych będą grać. Inspektor poinformował, że trwają ustalenia z Dyrektorem
BOSiR-u, aby dosypać piasku do piłki nożnej koło basenu, aby zrobić tam również turniej.
Uważa, że jest zorganizowanych sporo zajęć sportowych, więc młodzież i dzieci na
wakacjach nie będą się nudzić.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, potwierdził, że odbędzie się turniej plażowej piłki
nożnej przy basenie.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, poprosił, aby te wszystkie informacje były
umieszczone w gablotach Urzędu Miejskiego w mieście i w internecie.
Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha, poinformował, że jest
zaskoczony tym iż tylko jego placówka oświatowa organizuje kolonie. Dodał, że Naczelnik
przedstawił już kolonie które organizują, dodatkowo jeszcze pod koniec sierpnia obóz
sportowy. W sezonie to są wysokie koszty dlatego może odbyć się dopiero we wrześniu,

ponieważ wtedy jest dużo taniej. Planują ligę podwórkową drużyn piłkarskich-inicjatorami są
absolwenci, którzy utrzymują duży kontakt ze szkołą i prosili aby zrobić taką ligę na boisku
przyszkolnym.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, podsumował, że bazę sportowa jest bardzo dobra w
zakresie organizowania równych imprez sportowych, a jeśli ktoś mówi, że nic się nie dzieje to
znaczy, że ten ktoś nic nie wie. Podkreślił, że był na każdym obiekcie sportowym na którym
można z powodzeniem przeprowadzić ciekawe zajęcia sportowe.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poinformowała, że współpracują z
Miejskim Ośrodkiem Kultury, typują dzieci, które powinny wyjechać z rodzin ubogich czy z
rodzin, których nie stać rodziców na zapewnienie koloni. Od 3-13 lipca będzie organizowana
kolonia w Poroninie skorzysta 30 dzieci z Gminy Brzesko, oraz 6 dzieci skorzysta z kolonii w
Gołkowicach koło Starego Sącza, przy okazji tych wyjazdów organizują wsparcie finansowe.
Z zasiłków celowych mogą być zakupione podstawowe wyposażenie dzieci na kolonie, a to
jest bardzo ważne dla tych rodzin, ponieważ bez tego wsparcia dzieci by nie wyjechały na
kolonie. Ważnym elementem, który się już odbył było częściowe sfinansowanie dla 3 dzieci
na wyjazd na „zieloną szkołę”. W ramach projektu realizowanego przez MOPS, zostanie
zorganizowany dwudniowy rodzinny wyjazd dla beneficjentów projektu, jest to wyjazd
rodzinny, odbędą się treningi kompetencji społecznych, wychowawczych.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, potwierdził, że „zielone szkoły” to świetna forma,
zwłaszcza dla tych którzy nie mają pieniędzy, gdzie rekreacja i sport jest połączona z
edukacją.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, poinformował, że 3 lipca odbędzie się Turniej w piłce
plażowej, boiska zostały już przygotowane. Zostaną uruchomione promocje na basen w
okresie wakacyjnym, zostanie to przedstawione na stornie internetowej BOSiR-u: m.in.
zostanie wydłużony czas w tańszej cenie od 6:00 do 12:00 za 1 zł, następnie dzieci, które
przyjdą z rodzicami wszyscy wchodzą za darmo, wtorkowe pływanie za 5zł. emeryci i dorośli
mogą korzystać bez ograniczeń czasowych, grupy pow. 15 osób-3,50 zł. od osoby.
Odbędzie się wakacyjny kursu pływania oraz udoskonalenia pływania, zapisy wciąż trwają
jest sporo chętnych. Dostępne są boiska do piłki plażowej, oraz do piłki nożnej plażowej.
Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Maria Marek, poinformowała, że
przygotowują się obecnie do przeprowadzki do nowej siedziby biblioteki, zajęcia literackoplastyczne będą odbywały się tylko raz w tygodniu-w każdy czwartek w godzinach 10:0012:00. W czasie tych zajęć dzieci będą mogły poznać kulturę, obyczaje i ciekawostki różnych
państw europejskich. Program zajęć będzie połączony z głośnym czytaniem fragmentów
książek
autora
danego
kraju
oraz
z
literackimi
konkursami
i zajęciami plastycznymi opartymi na przeczytanych tekstach. Uczestnicy będą także
wykonywali
przewodnik
po
ciekawych
miejscach
w
Europie.
W każdą środę w godzinach dopołudniowych wyświetlane będą filmy dla dzieci w ramach
„Wakacyjnej Akademii Filmowej”. „Lato z komputerem” to będzie propozycja dla

czytelników,
którzy
chcą
„surfować”
po
internecie
i korzystać z gier komputerowych. Z internetu, gier komputerowych
i planszowych będzie można korzystać przez całe wakacje w godzinach otwarcia Oddziału
dla Dzieci. Inauguracją wakacji będzie wycieczka do średniowiecznej Osady Oraczy w
Bochni, w której wezmą udział najlepsi czytelnicy Oddziału. Zajęcia pod hasłem „Podróże
marzeń”, będą odbywały się w godzinach 10:00-12:00. Również we wszystkich Filiach
bibliotecznych dzieci będą mogły korzystać z bezpłatnego internetu, grać w gry planszowe,
rozwiązywać pod kierunkiem bibliotekarza krzyżówki, rebusy i quizy oraz uczestniczyć w
zajęciach literacko-plastycznych połączonych z głośnym czytaniem.
Miejski Ośrodek Kultury Jerzy Wyczesany, przedstawił, że w godzinach
od 10:00-14:00 będą różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży m.in muzyczne, plastyczne,
teatralne, taneczne, rekreacyjne ( na „Rancho Pasja” ) oraz sportowe (Okocim- Konik Klub,
można pojeździć konno, TFFK „Sokół” do dyspozycji kręgle, tenis stołowy, ziemny, piłka
nożna) Zostaną zorganizowane wędrówki po Brzesku, przygotowane przez Pana Jerzego
Wyczesanego, w związku z rocznicą 625 lecia Miasta Brzeska, aby młodzież oraz dzieci
poznały różnorodne miejsca, które często się nie zwraca na nie uwagę, obiekty w których się
właściwie nie bywa, lub są nieznane. Odbędą się również wyjazdy bliższe, które będą wiązały
się z terenem naszego powiatu (Czchów, Wytrzyszczka, Zakliczyn, Dębno, Dołega,
Melsztyn) jak również wycieczka do zamku i skansenu w Pszczynie, będzie również wyjazd
na wystawę na Wawelu, będzie ona poświecona rocznicy 600 lecia Bitwy Grunwaldzkiej.
Zostanie zorganizowana wycieczka do Kopalni Soli w Bochni, oraz do Borku. Będą wyjścia
na ogniska, wszystkie zajęcia są bezpłatne, jedynie koszty wstępu, koszty przejazdu za darmo.
Jerzy Wyczesany poinformował, że będą projekty filmów, gdyby zajęcia w plenerze nie
odbyły się z powodu złej pogody. Wiadomości będą wywieszone na plakatach w całym
mieście na tablicach w sklepach i internecie.
Radna Maria Kucia, poinformowała, iż Caritas również organizuje dla 35 dzieci zwłaszcza
dla
tych
trudnych
dzieci,
z
rodzin
patologicznych
kolonie
od 5 do 12 lipca w Dolinie Kłodzkiej.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, przedstawił opinie i poddał je pod głosowanie:
Opinia
Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w
Gminie Brzesko na podstawie informacji: Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, Szkoły
Podstawowej
Nr
2
w
Brzesku,
Szkoły
Podstawowej
w
Jasieniu,
oraz
Gimnazjum
w Jadownikach.
Głosowano jednogłośnie.
Opinia

Komisja zapoznała się z propozycjami organizacji dla dzieci i młodzieży letniego
wypoczynku z terenu Gminy Brzesko. Informacji udzielili: Naczelnik Wydziału EKiS Józef
Cierniak,
Inspektor
Urzędu
Miejskiego
w
Brzesku
Wydziału
EKiS
Michał
Kostecki,
Dyrektor
Gimnazjum
w
Jadownikach
Tomasz
Wietecha,
Dyrektor
MOPS
Bogusława Czyżycka-Paryło, Dyrektor BOSiR Marek Dadej, Dyrektor Powiatowej i
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
w
Brzesku
Maria
Marek,
Jerzy Wyczesany Miejski Ośrodek Kultury, oraz Maria Kucia-Caritas Polska, oddział
Brzesko.
Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za
udział i zamknął posiedzenie .
30
00
Posiedzenie trwało od godziny 11 do godziny 13.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
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