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ZWołAnA na 11 lutego sesja Rady Miejskiej była jej pierwszym posiedze-
niem w tym roku, jeśli nie liczyć krótkiej nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 
w drugiej połowie stycznia. Radni podjęli sześć uchwał, zapoznali się z dwoma 
sprawozdaniami instytucji podległych Urzędowi Miejskiemu oraz próbowali 
znaleźć rozwiązanie dotyczące przyszłej formy, w jakiej funkcjonować ma BIM. 
Porządek obrad sugerował, że będzie to jedna z krótszych sesji w tej kadencji, 
a jednak radni obradowali ponad osiem godzin.
Podczas sesji prowadzona była też dyskusja na temat przyszłego funkcjonowania 
BIM-u. Radni rozpatrują dwie koncepcje – powrotu miesięcznika do Miejskiego 
Ośrodka Kultury lub przekazania go do redagowania firmie zewnętrznej. W lu-
tym żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Radni uchwalili

Z pRAWdZiWą przyjemnością po-
lecamy uwadze naszych Czytelników 
bieżący numer BIM-u, w którym 
przybliżamy między innymi sylwetki 
dwóch nietuzinkowych postaci. Pod 
koniec stycznia 12-letni Wojciech 
Wojdak po raz kolejny udowodnił, 
że na 800 metrów kraulem jest bez-
sprzecznie najlepszy w Polsce. Mniej 
więcej w tym samym czasie w dalekim 
Dubaju Krzysztof Holik spróbował 
swoich sił w maratonie, mierząc się 
z najlepszymi biegaczami świata. 
W pewnym sensie obie postacie łączy 
wspólny mianownik – Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Klub sportowy 
Wiking działa niejako w strukturach 
BOSiR, chociaż dyrektor Jan Waresiak 
nakazuje rozróżniać te dwa twory. 
Tenże BOSiR zamierza w przyszłości 
przekształcić tradycyjny Bieg Jadow-
niczan w oficjalne Mistrzostwa Polski 
w górskim półmaratonie. Jeśli uda 
się zamierzenie wprowadzić życie, to 
będziemy gościć najlepszych długo-
dystansowców w kraju, z którymi na 
pewno pan Krzysztof zechce stanąć 
do walki. Tak się składa, że BOSiR 
zajmuje w tym numerze sporo miej-
sca. Przedstawiamy bowiem obszerne 
sprawozdanie z działalności Ośrodka 
w ubiegłym roku. Tak przy okazji 
– podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej padły deklaracje, na podstawie 
których można mieć nadzieję, że wie-
lomiesięczny konflikt pomiędzy dyrek-
torem a przedstawicielami związków 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

zawodowych zostanie wreszcie zanie-
chany. Czytelnik znajdzie wewnątrz 
tego wydani BIM-u obszerną relację 
z posiedzenia Rady Miejskiej.

Równie nietuzinkową postacią 
był nieodżałowany Stanisław Migdał, 
znany przed laty animator sportu. Tra-
dycją jest, że w każdą ostatnią sobotę 
stycznia rozgrywany jest w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mokrzy-
skach szachowy turniej poświęcony 
pamięci tego cenionego działacza spor-
towego. Tegorocznej edycji poświęcili-
śmy sporo miejsca. A przy okazji uzmy-
słowiliśmy sobie, że po raz pierwszy od 
niepamiętnych czasów TKKF Sokół 
Brzesko nie zorganizował Memoriału 
Władysława Piotrowskiego, który 
zawsze odbywał się pod koniec listo-
pada lub na początku grudnia. Miejmy 
nadzieję, że ta impreza nie została wy-
mazana z kalendarza stałych imprez 
organizowanych w Brzesku.

W lutym pożegnaliśmy jeszcze 
jedną nietuzinkową postać. W szpitalu 
w Tarnowie zmarł Edward Rozwadow-
ski, wiceprezes zarządu Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej. Odszedł od nas człowiek, który 
zapamiętany zostanie jako ceniony 
pedagog i wychowawca kilku pokoleń 
młodzieży, znakomity organizator 
i osoba na każdym kroku wspiera-
jąca wydarzenia nie tylko sportowe. 
Pana Edwarda wspominają ludzie, 
którzy często z nim obcowali. Za-
praszamy do lektury. Zofia Sitarz
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W interpelacjach jako pierwsza 
o głos poprosiła Katarzyna 
pacewicz-pyrek, która po-

ruszyła temat różnić wskazań zużycia 
wody w blokach mieszkalnych. Chodzi 
o to, że inne zużycie wskazują zbiorcze 
mierniki, a inne wskazywane są przez 
mierniki u indywidualnych odbiorców. 
W jednym z bloków na osiedlu Brzezo-
wieckie ta różnica podczas ostatnich od-
czytów wyniosła 300 kubików wody – za 
taką ilość muszą zapłacić mieszkańcy, 
chociaż faktycznie wody tej nie zużyli, 
co wynika z pomiarów dokonanych 
w ich mieszkaniach. Wcześniej podobna 
sytuacja miała miejsce w innym bloku, 
a tam różnica wyniosła aż 500 kubików. 
Maria Kądziołka potwierdziła, że po-
dobne przypadki notowane są na osiedlu 
Ogrodowa i przybierają coraz szersze 
rozmiary. Obie radne zadały mniej więcej 
to samo pytanie: Dlaczego mieszkańcy 
mają płacić za wodę, której według ich 
liczników nie zużyli? Bo administrator 
obciąża ich tymi kosztami. Przysłuchu-
jący się dyskusji były radny Edward 
Knaga twierdził, że mieszkańcy powinni 
za tę wodę zapłacić, bo – według niego 
– na pewno musieli ją zużyć. Przewod-
niczący Krzysztof ojczyk zasugerował, 
że należy zbadać ustawę dotyczącą tych 
rozliczeń pod kątem równości obywateli. 
Zwrócił uwagę na to, że indywidualni 
odbiorcy mogą zawierać umowy na 
dostawę wody bezpośrednio z RPWiK, 
podczas gdy mieszkańcy bloków zdani 
są na łaskę administratorów. 

– Przepisy w tej kwestii są nieprecy-
zyjne i nie do końca chronią mieszkań-
ców – nawiązał do pytania pań radnych 
Grzegorz Wawryka, który zapewnił, 
że są już w tej sprawie prowadzone 
rozmowy i niedługo problem powinien 
zostać rozwiązany. Na pewno dojdzie do 
spotkania z udziałem prezesów MZGM 
i RPWiK, podczas którego powinny 
zostać wypracowane odpowiednie 
wnioski. Do tematu powrócimy w mar-
cowym wydaniu BIM-u. 

Zwołana na 11 lutego sesja Rady Miejskiej była jej pierwszym posiedzeniem w tym roku, 
jeśli nie liczyć krótkiej nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w drugiej połowie stycznia. 
Radni podjęli sześć uchwał, zapoznali się z dwoma sprawozdaniami instytucji podległych 
Urzędowi Miejskiemu oraz próbowali znaleźć rozwiązanie dotyczące przyszłej formy, 
w jakiej funkcjonować ma BIM. Porządek obrad sugerował, że będzie to jedna z krótszych 
sesji w tej kadencji, a jednak radni obradowali ponad osiem godzin. Relacjonując przebieg 
obrad zachowaliśmy chronologię wydarzeń, jakie miały miejsce na sali. 

Po lutowej sesji
Maria Kądziołka złożyła kilka 

interpelacji. Pierwsza dotyczyła wod-
nych zastoisk tworzących się przy 
nowym chodniku na ulicy Kopernika 
w Brzesku. Burmistrz Grzegorz Waw-
ryka zauważył, że problem jest o tyle 
złożony, iż chodzi o chodnik należący 
do pasa drogi wojewódzkiej. Na pewno 
sytuacja poprawi się na ulicy Solskiego, 
która ma zostać poddana w tym roku 
gruntownej przebudowie. 

Radną niepokoją też źle ustawione 
lampy oświetleniowe na łuku drogi 
w Szczepanowie, co stwarza zagrożenia 
dla kierowców. Burmistrz obiecał zająć 
się tą sprawą. Jeśli warunki techniczne 
na to pozwolą, to powinna w tym miej-
scu pojawić się jeszcze jedna lampa, 
która poprawiłaby widoczność. 

– Czy w dobie światowego kryzysu, 
który dotknął i naszą gminę, władze 
miasta wprowadziły lub wprowadzą pro-
gramy oszczędnościowe? – pytała radna. 

– Kryzys na pewno nas nie omi-
nie – odpowiadał Grzegorz Wawryka 
– W wielu dziedzinach poczyniliśmy 
oszczędności już na etapie tworzenia 
budżetu. Na bieżąco dokonujemy tez 
pewnych cięć. 

Jako jeden z przykładów podał bur-
mistrz zmniejszenie wysokości ryczałtów 
za wykorzystywanie przez pracowników 
Urzędu samochodów prywatnych do 
celów służbowych. 

W ostatniej swojej interpelacji Ma-
ria Kądziołka nawoływała do uporząd-
kowania granic obwodów wyborczych 
przed czekającymi nas wyborami do 
Europarlamentu. 

Apolonia Warzecha poprosiła 
o przedstawienie jej informacji na 
temat remontów w placówkach oświa-
towych. Proponowała przy tym, aby 
przyjrzeć się obu szkołom podstawo-
wym w Jadownikach. Burmistrz obie-
cał dostarczyć informację, wskazując 
przy tym, że remonty szkół ujęte są 
w opracowanym niedawno budżecie 
na ten rok. 

Wiceprzewodniczący rady Fran-
ciszek Brzyk przypomniał o pod-
wyżkach dla pracowników szkół nie 
będących nauczycielami. Podwyżki 
obiecane zostały jesienią zeszłego roku 
(Bodajże przy okazji Dnia Edukacji 
– zauważył radny), później zostały 
przyznane, ale do tej pory ich nie wy-
płacono. Zainteresowani coraz częściej 
pytają o to Franciszka Brzyka, chyba 
dlatego, że jeszcze niedawno pracował 
jako dyrektor szkoły. Sekretarz Stani-
sław Sułek obiecał, że podwyżki wraz 
z wyrównaniami wypłacone zostaną 
na przełomie maja i czerwca. 

– Musimy wstrzymać się z wypłata-
mi tych podwyżek, bo nie znamy jesz-
cze treści rozporządzenia, na podstawie 
którego wypłata będzie mogła być 
dokonana. Może się okazać, że stawki 
ujęte w rozporządzeniu będą wyższe od 
tych, które uchwaliliśmy – uspokajała 
Celina Łanocha, skarbnik gminy. 

Radni składali jeszcze interpelacje 
w sprawie remontów dróg (kilkoro 
radnych), położenia asfaltu na dro-
dze łączącej kościół w Mokrzyskach 
z cmentarzem (Ewa Chmielarz), 
uruchomienia linii MPK na trasie 
szpital-Ogródek Jordanowski-dworzec 
PKP (Adam Kwaśniak). W sprawie 
remontów dróg burmistrz przedsta-
wił zasadę, według której będą one 
przeprowadzane. Każde sołectwo 
samo wskaże jedną, dwie drogi, które 
powinny według nich zostać poddane 
remontom w pierwszej kolejności i te 
wskazówki będą dla radnych wiążące. 
Sprawa ewentualnego uruchomienia 
nowej linii autobusowej będzie ana-
lizowana. Aktualnie autobusy MPK 
wykonują 61 kursów dziennie na trasie 
szpital – dworzec. 

Kolektory
Sporo zamieszania wywołała rozpo-
wszechniana ostatnio informacja o moż-
liwości montowania przez mieszkańców 
słonecznych kolektorów do ogrzewania 
wody i przydomowych oczyszczalni ście-
ków przy dofinansowaniu wynoszącym 
50 procent rzeczywistych kosztów. Takie 
wiadomości przekazywali między inny-
mi księża podczas niedzielnych mszy. 
Okazało się, że zainteresowanie tym 
zagadnieniem wśród mieszkańców jest 
dość spore, jednak towarzyszy mu nad-
mierny optymizm. Faktyczny stan rze-
czy w tej kwestii przedstawili w trakcie 
sesji Henryk piela i Rafał najdała. 
Otóż wypełnienie ankiet, w których po-
siadaniu są między innymi sołtysi, nie 
oznacza wcale, że rychło będzie można 
przystąpić do realizacji zamierzeń. Na 
projekt montażu kolektorów i oczysz-
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czalni województwo dysponuje kwotą 
30 milionów złotych na dofinansowanie 
ewentualnych inwestycji. 

– Przy założeniu, że koszt instalacji 
jednego kolektora wynosi około 12 ty-
sięcy złotych, łatwo obliczyć, że z tego 
dobrodziejstwa może skorzystać w tym 
roku niecałe 3 tysiące gospodarstw, 
czyli trzy duże gminy – tłumaczył Rafał 
Najdała. 

Burmistrz zachęcał jednak do wy-
pełniania ankiet, co pozwoli władzom 
rozeznać skalę zainteresowania, a to 
z kolei pozwoli gminie poczynić stara-
nia w celu pozyskania pieniędzy na ten 
cel przy realizacji kolejnego projektu, 
bo w tym roku kolejka chętnych w ca-
łym województwie jest już dość spora. 

Będzie zgoda
Radni przyjęli i zaakceptowali też spra-
wozdanie z działalności BOSiR w 2008 
roku. Zanim doszło do głosowania, 
odbyła się dyskusja nad bieżącą sytu-
acją w Ośrodku w kontekście znanego 
wszystkim konfliktu pomiędzy dyrek-
torem a częścią pracowników, głównie 
zrzeszonych w związku zawodowym. 
Przypomnijmy, że w zeszłym roku 
w wyniku kontroli przeprowadzonych 

przez wewnętrznych rewidentów Urzę-
du Miejskiego i przez pracowników 
Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzo-
no szereg uchybień, w tym również tych 
związanych ze sprawami płacowymi. 
Jak zapewnił dyrektor Jan Waresiak, 
zdecydowana większość tych uchybień 
została usunięta, co będzie chciał wyka-
zać podczas rekontroli, o którą sam się 
upomina. Nadal nie zostały wykonane 
zalecenia odnośnie poptrawy stanu 
zaplecza socjalnego, co wiąże się ze 
sporymi wydatkami. Pozostała jeszcze 
kwestia konfliktu, który w mniejszym 
już stopniu, ale jednak ma miejsce. 
Zarówno dyrektor, jak i obecni na sesji 
przedstawiciele wyrazili chęć współ-
pracy, należy więc spodziewać się, że 
sytuacja na krytej pływalni już wkrótce 
zostanie naprawiona. 

Uchwały
W lutym radni dokonali zmian w bu-
dżecie na ten rok. W wyniku zmian 
przeznaczono 57 tysięcy złotych na 
zakup samochodu dla OSP Wokowice, 
13 400 złotych na termomodernizację 
budynku szkoły Podstawowej nr 2 
w Brzesku. Obecny na sesji Marian 
Czarnik podziękował w imieniu 

druhów z Wokowic za umieszczenie 
zakupu samochodu w planach budże-
towych. Przypomniał też, że niedawno 
jednostka OSP Wokowice została 
wyposażona w system selektywnego 
alarmowania. Aktualnie w gminie 
funkcjonują cztery takie systemy. 

Druga z podjętych uchwał dotyczy 
sporządzenia zmiany w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Brzesko 
w obrębie geodezyjnym Brzeska, Jasie-
nia i Okocimia. Krótko mówiąc chodzi 
o zmiany przeznaczenia niektórych 
terenów w tym obrębie z rolnych na 
budowlane (pod inwestycje). 

Kolejna uchwała dotyczy przyjęcia 
planów pracy na ten rok poszczegól-
nych komisji problemowych. Podjęto 
też uchwałę w sprawie przeprowadze-
nia społecznych konsultacji w związku 
z koniecznością uchwalenia nowych 
statutów sołectw gminy Brzesko. 

Radni postanowili odmówić roz-
patrzenia wniosku Bogdana Z. z Mo-
krzysk, który domagał się uchylenia 
jednej z uchwał Zebrania Wiejskiego 
(z 26 lutego 2005 roku). 

dUdA, ZS

Sala wystawowa Miejskiego 
Ośrodka Kultury rzadko jest wy-
pełniona widzami do ostatniego 

miejsca. W poniedziałek 16 lutego sta-
ło się tak za sprawą ojca Leona Knabi-
ta, który gościł w Brzesku zaproszony 
przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną. Jego wykład „Ojca Leona 
refleksje o życiu” wzbudził ogromne 
zainteresowanie wśród zgromadzonej 
publiczności.

Refleksje ojca Leona

Ojciec Leon jest benedyktynem, 
mnichem Opactwa Tynieckiego, uro-
dził się 26 XII 1929 roku w Bielsku 
Podlaskim. Jest kapłanem od 55 lat. 
Do klasztoru w Tyńcu wstąpił w 1958 
roku, gdzie w 1963 roku przyjął śluby 
wieczyste. Był katechetą, mistrzem 
nowicjatu, proboszczem parafii ty-
nieckiej. Słynie ze swej otwartości, 
dobrego kontaktu z młodzieżą i ogrom-
nego poczucia humoru. Jest znanym 

i cenionym rekolekcjonistą, autorem 
licznych książek i publikacji, uczest-
nikiem wielu ciekawych programów 
telewizyjnych, między innymi „Ojciec 
Leon zaprasza” czy „Credo”. W maju 
2007 roku otrzymał nagrodę „Laur 
Krakowa XXI wieku”.

Pojawienie się ojca Leona wśród 
zebranych wywołało wiele entuzjazmu, 
a jego rozważania na temat jakości 
i sensu życia wzbudzały zadumę. 
Ojciec Leon mówił o wcielaniu w ży-
cie benedyktyńskiej reguły „módl się 
i pracuj”, o szacunku okazywanym 
drugiemu człowiekowi, a także o ra-
dości koniecznej do tego, aby nasze 
życie było dobre i spełnione. Powodów 
do śmiechu zgromadzona publiczność 
miała bardzo wiele, bowiem wykład ob-
fitował w liczne anegdoty i błyskotliwe 
spostrzeżenia ojca Leona. Nie zabrakło 
też wspomnień o spotkaniach i kontak-
tach z Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II. Ojciec Leon oczarował publiczność 
swoja otwartością i życzliwością, na 
każde z zadanych pytań udzielał rze-
telnych i wyczerpujących odpowiedzi.

W trakcie spotkania miała również 
miejsce prezentacja książek o. Leona. 
Chętni mogli zakupić ulubione tytuły 
i uzyskać osobistą dedykację. Ojciec Leon 
obiecał spotkać się z brzeszczanami po raz 
kolejny w nowym gmachu biblioteki. bib
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TEgoRoCZnE FERiE są na pew-
no wyjątkowe pod względem pogody. 
Dużo śniegu i kilkustopniowe mrozy 
sprawiają, że dzieci i młodzież chętnie 
spędzają czas na świeżym powietrzu. 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowa-
niu Urząd Miejski dołożył ogromnych 
starań, aby dzieci, które spędzają ferie 
w domu mogły spędzać je atrakcyjnie. 

Na Placu Kazimierza Wielkiego od 
początku miesiąca czynne jest sztuczne 
lodowisko. Mogą z niego korzystać za-
równo zorganizowane grupy jak i osoby 
indywidualne. Ten rodzaj rozrywki 
cieszy się ogromną popularnością, 
przez cały dzień na Placu rozlegają 

Ferie, ferie

się muzyka i śmiech zadowolonych 
miłośników łyżew. 

Mimo wielkich opadów śniegu 
przez cały czas czynne są boiska Orli-
ka, codziennie odśnieżane przyciągają 
amatorów gry w piłkę nożną i koszy-
kową, którym nie straszne warunki 
pogodowe. 

Urząd Miejski jest także organiza-
torem wyjazdów na narty. Bliższych 
informacji szukać można pod nume-
rem telefonu: 608 105 506.

Wiele atrakcji i niespodzianek 
dla spędzających ferie w mieście 
przygotował także Miejski Ośrodek 
Kultury oraz szkoły.      red

Po meczach, w których pech prze-
śladował drużynę „Sokoła” (mi-
nimalne przegrane) przyszły lep-

sze dni. W trzech ostatnich spotkaniach 
nasi kręglarze odnieśli 2 zwycięstwa 
i nieznacznie ulegli drużynie z Tucholi.

W meczu z Polonią Łaziska brze-
scy zawodnicy wygrali u siebie 5: 3 
rewanżując się gościom za wyjazdową 
porażkę w spotkaniu, w którym o koń-
cowym wyniku zadecydowała różnica 
jednego małego punktu. Piotr Czyżycki 
strącił 459 „kołków”, Mariusz Szuba 
zdobył 506 punktów, a Marek Szczu-
pak 509. W drużynie Sokoła wystąpili 
także Piotr Cichostępski, Bartłomiej 
Szosta i Krzysztof Zuzia. Sam mecz 
miał bardzo emocjonujący przebieg. Po 
dwóch blokach (czyli po 4 zawodników 
z każdej drużyny) notowaliśmy remis 2: 
2. O sukcesie brzeszczan zadecydował 
ostatni blok, w którym wysoką klasę 
pokazał Marek Szczupak, wygrywając 
swój indywidualny pojedynek 4: 0 i to 
przesądziło o końcowym zwycięstwie 
„Sokoła”. W Polonii wyróżnili się 
Maciej Basista (495 pkt), Krzysztof 
Surdej (511) oraz Marcin Szostok (480) 
– wszyscy trzej wygrali swoje pojedynki 
na torach. W meczu wyjazdowym z Tu-
cholanką – Hydrobig Tuchola, nasza 
drużyna pomimo osłabienia podjęła 
walkę remisując na torach 3: 3 by jed-
nak ulec gospodarzom mniejszą sumą 
strąconych kręgli. Ostatecznie wynik 
brzmiał 5: 3 dla gospodarzy. Dla naszej 
naszej drużyny punktowali Krzysztof 
Zuzia (550), Józef Woźniak (552), Ma-
rek Szczupak (541) i Bartłomiej Szosta 
(541). Trzej ostatni wygrali swoje poje-
dynki na torach. Ponadto grali Bartło-
miej Bieda i Piotr Cichostępski. Naj-
lepsze wyniki dla gospodarzy uzyskali 
Arkadiusz Stachecki (603), Tomasz 
Uschler (557) i Adam Henryk (556). 
W ostatnim meczu drużyna z Brze-
ska podejmowała Pilicę Tomaszów 
Mazowiecki. Przyjezdni zdecydowanie 
wyprzedzają Sokoła w tabeli superligi 

i walczą o jeden z medali. Pomimo to 
nasi zawodnicy podjęli walkę zakoń-
czoną zdecydowanym zwycięstwem 
w stosunku 6: 2. Na podkreślenie 
zasługuje dramaturgia tego meczu. 
Po dwóch blokach był remis w poje-
dynkach na torach 2: 2. Decydował 
trzeci blok, w którym Krzysztof Zuzia 
i Marek Szczupak wygrali swoje po-
jedynki uzyskując odpowiednio 550 
i 514 punktów. Przechylili tym samym 
szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wart 
uwagi jest przy tym wyczyn Krzyszto-
fa Zuzi, który po dwóch przegranych 
torach wzniósł się na wyżyny swoich 
możliwości, wygrywając dwa kolejne 
tory wynikami 150 i 140 strąconych 
kręgli. Wspomniany już wcześniej 
końcowy wynik tego kręglarza (550 
pkt) jest indywidualnym rekordem 
brzeskiej kręgielni. Również zawodnicy 

Sokół pnie się do góry
Sokoła uzyskali najlepszy drużynowy 
wynik w historii klubu strącając w su-
mie równe 3000 „kołków”. Gratulacje. 
Obok Zuzi swoje pojedynki wygrali Jó-
zef Woźniak (481) i Bartłomiej Szosta 
(486). Nieznacznie przegrali Damian 
Haluch (476) i Piotr Cichostępski (493). 
Rezerwowym w tym spotkaniu był 
Marek Kociołek. Najlepiej w drużynie 
przeciwnej wypadli Michał Dębiński 
(505), Tadeusz Śliwiński (501) oraz 
Konrad Mocarski (496).

Podsumowując należy podkreślić 
ambitną postawę naszych zawodników 
w tych trzech meczach. Mimo znacz-
nych osłabień kadrowych (miedzy 
innymi kontuzja Mariusza Szuby i wy-
jazd za granicę Piotra Czyżyckiego) 
zawodnicy Sokoła podejmują równą 
walkę. Aktualnie zajmują 7. pozycję 
w tabeli ekstraligi. Czesław Brożek
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54 tysiące złotych kosztował 
remont noclegowni znajdu-
jącej się przy ulicy Cegiel-

nianej w Brzesku. Jak wyjaśnia wi-
ceburmistrz Jerzy Tyrkiel wykonanie 
prac było konieczne z dwóch względów. 
Po pierwsze dlatego, aby zwiększyć 
liczbę miejsc noclegowych, po drugie 
zaś, aby poprawić warunki lokatorów.

Przed remontem w noclegowni dla 
bezdomnych mężczyzn było 8 miejsc 
a lokatorzy musieli korzystać z toalety 
znajdującej się na zewnątrz budynku. 
Zakres prac remontowych był dość 
szeroki, wymieniono okna, wykonano 
nową posadzkę, poprawiono standard 
węzła sanitarnego. Bezdomni mogą 
teraz korzystać z kabiny prysznicowej, 
pralni i aneksu kuchennego. 

– W noclegowni na stałe mieszka 
6-7 osób, w czasie ostatnich mrozów 
lokatorów było aż 16, wszyscy to miesz-
kańcy naszej gminy. Tak więc remont 
mający na celu zwiększenie liczby 
miejsc noclegowych był konieczny – 
wyjaśnia dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Krystyna Put. 

Bezdomni ludzie często zmieniają 
miejsca pobytu. Migrują w sensie geo-
graficznym, jak i w sensie instytucjo-
nalnym – od schroniska do noclegowni 
lub na działki. Uciekają od alkoholi-
zmu rodziców, partnerów życiowych, 
braku perspektyw, uciekają wreszcie 
od własnego alkoholizmu. Spory od-
setek bezdomnych to osoby po odbyciu 
kar więzienia. W zimie spora część 
bezdomnych, którzy w ciepłych porach 
porach śpią na działkach bądź w in-
nych miejscach, przenosi się do nocle-
gowni. Mężczyźni korzystający z brze-
skiej noclegowni mają od 29 do 70 lat. 

Pracownik socjalny nadzorujący 
pracę noclegowni pozostaje w stałym 

kontakcie z jej klientami. Nawiązuje 
także kontakty z rodziną bezdomne-
go, współpracuje z ośrodkami pomocy 
społecznej.

– Staramy się dokładnie ustalić sy-
tuację takich osób, badamy możliwości 
powrotu do środowiska rodzinnego. 
Często zdarza się tak, że bezdomni za-
czynają uważać, iż są ludźmi wyjątko-
wymi. Wzrasta postawa roszczeniowa, 
myślą, że skoro nic nie mają, to należy 
im się wszystko. Brak środków na 
normalne funkcjonowanie, życie z dnia 
na dzień bez planów na przyszłość pro-
wadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu 
społecznym – alkoholizmu, konfliktów 
z prawem, niezaradności życiowej, 
wykluczenia społecznego, chorób – opo-
wiada Krystyna Put.

W niektórych przypadkach, gdy 
bezdomność jest wynikiem na przykład 
konfliktów rodzinnych a bezdomny 
gotowy jest do zmiany swojej sytuacji 
pracownicy MOPS opracowują kon-
trakt socjalny. Bezdomny wspólnie 
z pracownikiem socjalnym wypraco-
wuje cele i zobowiązuje się do podejmo-
wania określonych działań mających 
na celu wyjście z bezdomności. Ale tak 
jest w nielicznych przypadkach. Gros 
bezrobotnych odrzuca kolejne propozy-
cje pracy i próby wyjścia z sytuacji. 

– Bezdomnych nie interesuje zmia-
na swojej sytuacji. Nie chcą podejmo-
wać pracy, leczenia odwykowego czy 
terapii psychologicznej, oczekują głów-
nie pomocy materialnej. Ale zdarza się 
również tak, że wina nie zawsze leży po 
stronie bezdomnego. Brak miejsc pra-
cy, kilkuletnie oczekiwanie na leczenie 
odwykowe, problemy mieszkaniowe 
powodują rezygnację bezdomnego 
z prób rozwiązania swojej sytuacji 
– dodaje Krystyna Put.    ZS

Noclegownia po remoncie

BRZESKi HUFiEC imienia Mikołaja Ko-
pernika liczy ponad 200 harcerzy, którymi 
opiekuje się 20 instruktorów. Drużyny har-
cerskie działają w szkołach podstawowych 
i gimnazjach w: Brzesku, Jadownikach, 
Okocimiu, Mokrzyskach, Wokowicach, 
Przyborowie, Czchowie, Tworkowej, Złotej 
i Zaborowie. Poważny problem, z jakim 
boryka się Hufiec to notoryczny brak 
pieniędzy. Większość imprez i wyjazdów 
harcerze opłacają sobie sami, instrukto-
rzy i Zarząd Hufca pracują społecznie.

– W tym roku do Brzeska przyjeżdżają 
z rewizytą harcerze z Węgier, u których 
my gościliśmy już dwukrotnie i za każdym 
razem byliśmy elegancko przyjmowani. 
Gości zakwaterujemy w Piaski-Drużków, 
jednak nie mamy pieniędzy na to, żeby ich 
utrzymać, zapewnić dodatkowe atrakcje, 
jak na przykład wycieczki – martwi się 
komendant Hufca Maria Tyka.

Z tego właśnie powodu harcerscy 
działacze postanowili zwrócić się do 
mieszkańców powiatu brzeskiego z apelem 
o przekazywanie 1 procenta podatku na 
potrzeby hufca. Dlaczego warto swój 1 pro-
cent przekazać właśnie dla harcerzy?

– Wybór nie jest prosty, bowiem 
coraz więcej stowarzyszeń i organizacji 
zwraca się z prośbą o przekazanie 1 pro-
centa podatku. Harcerstwo jest jednak 
wyjątkową organizacją, jako jedna z nie-
wielu propaguje konieczność rozwijania 
i samodoskonalenia, imprezy przez nas 
organizowane mają naprawdę wysoki 
poziom, opierają się o ideały harcerskie. 
Organizujemy i współorganizujemy 
imprezy charytatywne, na przykład po-
magamy brzeskim pięcioraczkom – wyli-
cza komendant Maria Tyka.  red

ZHP znajduje się na liście organizacji, które 
posiadają status organizacji pożytku publicz-
nego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 
1 procent podatku. Po zmianach prawnych 
przekazanie przez podatników swojego 
1 procenta dla ZHP jest niezwykle proste. 
Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w 
rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-
36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38). Po wylicze-
niu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia 
w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania 
podatkowego wpisujemy nazwę: Związek 
Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska 
z dopiskiem Hufiec Brzesko i numer pod jakim 
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym 
– 0000273492. Wpisujemy także kwotę, którą 
chcemy przekazać ZHP, nie może ona jednak 
przekraczać 1 procenta należnego podatku 
wynikającego z zeznania.

Zamiast fiskusowi,
daj harcerzowi
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Zarząd Osiedla „Okocimskie”
W ubiegłym roku, dzięki wnioskom 
złożonym przez zarząd osiedla do bur-
mistrza oraz efektywnym staraniom 
w pozyskiwaniu funduszy od sponso-
rów w 2008 roku na osiedlu Okocimskie 
udało się zrealizować wiele zadań.

– Kontynuowany 
był remont kręgielni, 
przy ulicy Browarnej 
wykonany został chod-
nik a na osiedlu przy 
Browarnej wymieni-
liśmy część urządzeń 
na placach zabaw. Za-
kończyliśmy pierwszy 

etap remontu przy kapliczce Matki 
Bożej – wybudowane zostało ogrodzenie 
a wokół niej ustawiono ławeczki, placyk 
zaś włożony został ażurową kostką. Do-
posażyliśmy także świetlicę osiedlową 
– wymienia przewodniczący zarządu, 
Krzysztof Stępak.

Rok 2008 był przełomowy jeśli 
chodzi o rozmowy władz miejskich 
z przedstawicielami browaru na temat 
remontu chodnika wzdłuż zakładu. 
Zawarte porozumienie bardzo cieszy 
członków zarządu osiedlowego, bowiem 
ten ważny ciąg komunikacyjny wyre-
montowany zostanie w roku 2009. 

Ale oprócz remontu chodnika w 2009 
roku na osiedlu wykonanych zostanie 
jeszcze wiele innych inwestycji. 

– Kontynuować będziemy starania 
o realizację zadań mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, 
infrastruktury osiedla i jego estetyki, 
w większym stopniu zadbamy o wizeru-
nek i promocję osiedla – dodaje Krzysztof 
Stępak. – Przygotowaliśmy i złożyliśmy 
na ręce burmistrza w sprawie sfinanso-
wania monitoringu osiedla, wyznaczenia 
i oznakowania dodatkowych miejsc dla 
pieszych, wymianę wiaty przystanko-
wej oraz dalszą wymianę urządzeń na 
placach zabaw. 

Planuje się na osiedlu Okocismkie, 
że w tym roku wykonany zostanie drugi 
etap remontu przy figurce Matki Bożej. 

Zarząd Osiedla Słotwina
Organizowanie imprez, zarówno dla dzie-
ci jak i dorosłych oraz współpraca z wła-
dzami gminy w zakresie wykonywania 
inwestycji to główne zadania, jakich 
podejmuje się zarząd osiedla Słotwina. 

– Bardzo ważnym zadaniem jest 
integracja mieszkańców całego osiedla. 
A nie ma lepszego sposobu integra-
cji jak wspólny udział w imprezach. 

Osiedla własnym głosem
Dlatego sporo uwagi poświęciliśmy 
ich organizacji. Dzieci i młodzież mają 
okazję uczestniczyć w konkursach 
i wycieczkach. W ubiegłym roku jed-
ną z nich był wyjazd do Rabkolandu 
z okazji Dnia Dziecka, byliśmy także 
organizatorami rodzinnego wyjazdu 
na Słowację, czynnie uczestniczyliśmy 
w organizacji Parafiady – wymienia 
przewodniczący zarządu osiedla Sło-
twina, Tadeusz Ciurej. 

W ubiegłym roku na osiedlowe bo-
isko zakupiono siatki do bramek i piłki, 
zaś plac zabaw przy ulicy Składowej wy-
posażony został w niezbędne ławki oraz 
urządzenia. Przez całe wakacje w każdy 
piątek wszystkie chętne dzieci z osiedla 
korzystały za darmo z basenu.

– Jako, że zaproponowane formy 
rozrywki dla dzieci i dorosłych cieszyły 
się dużym powodzeniem, będziemy je 
organizować także w tym roku. Zapla-
nowaliśmy kilka imprez ale zadbamy 
także o przyjemności naszych milusiń-
skich w inny sposób, jak na przykład 
przez wyposażanie placów zabaw – do-
daje Tadeusz Ciurej.

Na osiedlu Sło-
twina w 2009 roku 
wiele się wydarzy pod 
względem inwestycji. 
Przebudowywana bę-
dzie ulica Solskiego, 
rozpoczną się prace 
remontowe wokół 
dworca PKP, konty-

nuowana będzie budowa chodnika 
wzdłuż ulicy Kopernika i budowane 
będzie oświetlenie przy Oświecenia. 
Mieszkańcy domów stojących przy uli-
cach Bagiennej i Wyspowej już cieszą 
się z tego, że będą mieć wodociąg. 

– Będziemy w miarę możliwości 
pomagać i współpracować z władzami 
gminy przy wykonywaniu tych inwe-
stycji – deklaruje Tadeusz Ciurej. 

Zarząd Osiedla Zielonka
Nowe chodniki – przy ulicach Okocim-
skiej i Piastowskiej, doposażenie placu 
zabaw przy Świerkowej oraz dofinanso-
wanie zakupu urządzeń na plac zabaw 
przy Przedszkolu nr 7 to tylko niektóre 
z zadań, jakie wykonał w ubiegłym 
roku zarząd osiedla Zielonka. 

– Przy skrzyżowaniu ulic Okocim-
skiej i Piastowskiej wykonany został 
monitoring z przesyłem rejestru obrazów 
do Powiatowej Komendy Policji. Popra-
wiło to bez wątpienia bezpieczeństwo, 
ponieważ kierowcy nie czują się już tak 

bezkarni jak wcześniej. Na bieżąco wyko-
nywane były drobne prace porządkowe, 
remonty zniszczonych dróg i chodników 
– mówi przewodniczący zarządu osiedla 
Zielonka, Antoni Staszczyk. 

W ubiegłym roku 
sporo czasu poświęcono 
uporządkowaniu nie-
których osiedlowych 
spraw. Dokonano wy-
cinki drzew i krzewów 
blokujących przepływ 
wód Uszwicy, uzu-
pełniono oświetlenie, 

na ulicach stanęły nowe kosze na śmieci. 
A co zaplanowano na rok 2009?
– W tym roku wykonywane będą 

dalsze remonty chodników, drobnym re-
montom poddane zostaną kolejne odcin-
ki dróg. Czekamy na rozpoczęcie budowy 
kanalizacji sanitarnej przy ulicy Okocim-
skiej, chociaż zdajemy sobie sprawę, że 
wykonanie tego zadania uzależnione jest 
od pozyskania funduszy unijnych na ten 
cel – dodaje Antoni Staszczyk.

W dalszym ciągu modernizowane 
będą place zabaw dla dzieci, uzupełnia-
ne oświetlenie ulic. A przewodniczący 
Staszczyk już obmyśla program festynu 
osiedlowego, który odbędzie się latem.

Zarząd Osiedla Stare Miasto
Integracja mieszkańców, pomoc w roz-
wiązywaniu ich problemów, dbałość 
o inwestycje, estetykę i ochronę środo-
wiska oraz organizowanie imprez kul-
turalnych, rekreacyjnych i sportowych 
– to główne zadania realizowane przez 
zarząd osiedla Stare Miasto w ubie-
głym roku. 

Wyjazdy do kina, 
teatru oraz wycieczki 
do Sarospatak na Wę-
grzech przewodniczą-
cy Zarządu Osiedla 
Stare Miasto Adam 
Kwaśniak zalicza do 
bardzo udanych im-
prez. Ale nie tylko 

rozrywką żyło osiedla w ubiegłym 
roku. Mieszkańcy brali udział w akcji 
„Sprzątanie świata”, zarząd osiedla 
włączył się w inicjatywę Gimnazjum 
nr 1 na rzecz leczenia i rehabilitacji 
brzeskich pięcioraczków. W ramach 
obchodów Dni Brzeska był współor-
ganizatorem dwóch konkursów – na 
najmilszą brzeszczankę i najsympa-
tyczniejszego psa. Obydwa cieszyły się 
sporym powodzeniem i na stałe znajdą 
się już w programach obchodów święta 
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miasta. Szósty rok działa drużyna osie-
dla Stare Miasto, która reprezentuje 
osiedle w turnieju Powiatowej Ligi 
Halowej Piłki Nożnej i rozgrywkach 
siatkówki plażowej. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa na osiedlu, przy udzia-
le policji, realizowany jest program 
„Zero tolerancji”. 

– Byliśmy organizatorami dwóch 
konkursów fotograficznych – „Stare 
miasto w fotografii” i „90 lat niepodległo-
ści”. Obydwa zakończyły się wystawami 
pokonkursowymi w Miejskim Ośrodku 
Kultury – mówi Adam Kwaśniak.

W ubiegłym roku, przy dużej współ-
pracy Zarządu Osiedla na „Starym mie-
ście” zrealizowano kilka ważnych zadań 
inwestycyjnych. Do najważniejszych za-
liczyć należy remonty chodników przy 
kilku ulicach oraz wykonanie nasadek 
asfaltowych przy ulicach: Widok i Pod 
Sadem. Poro zyskał ogródek jorda-
nowski, w którym zamontowano nowe 
urządzenia zabawowe dla dzieci, nowe 
kosze, wyremontowano piaskownice. 

– Planów na 2009 rok mamy mnó-
stwo i mam nadzieję, że większość 
uda się zrealizować – deklaruje Adam 
Kwaśniak. – Organizować będziemy 
wiele imprez, szczególnie dla najmłod-
szych mieszkańców osiedla. Włączymy 

się w imprezy przygotowywane przez 
Miejski Ośrodek Kultury. Ale przede 
wszystkim dbać będziemy w dalszym 
ciągu o wykonywane na osiedlu in-
westycje. 

Zarząd Osiedla Brzezowieckie
Zarząd osiedla Brzezowieckie w roku 
2008 kontynuował działania mające na 
celu wzbogacenie osiedlowych placów 
zabaw w nowe urządzenia. Zostały one 
zamontowane przy ulicy Starowiej-
skiej, obok osiedla mieszkaniowego. 

–  W  u b i e g ł y m 
roku zorganizowa-
liśmy wycieczkę do 
kina dla dorosłych, 
w jednym z krakow-
skich kin mieszkańcy 
naszego osiedla oglą-
dali film „Nie kłam 
kochanie”. Także dla 

dorosłych przeznaczony był wyjazd do 
teatru Bagatela na spektakl May Day 
II. A w grudniu najmłodsi pojechali 
do kina na trojwymiarową projekcję 
Mikołaj kontra Bałwanek, dorośli zaś 
do tarnowskiego teatru na sztukę Be-
tlejem Polskie Lucjana Rydla – mówi 
przewodnicząca Zarządy Osiedle Brze-
owieckie, Katarzyna Pacewicz-Pyrek. 

Co roku dużym wydarzeniem na osie-
dlu jest piknik rodzinny, w którym biorą 
udział zarówno dorośli jak i najmłodsi 
mieszkańcy osiedla. Organizatorzy przy-
gotowują każdego roku moc atrakcji.

Zarząd osiedla interweniuje we 
wszystkich sprawach zgłaszanych przez 
mieszkańców kierując je do odpowiednich 
komórek Urzędu Miejskiego i innych 
jednostek typu policja straż itp. Jedno-
cześnie Zarząd nieustająco dba o kiero-
wanie środków budżetowych na teren 
osiedla. Na 2009 rok Zarząd Osiedla ma 
bardzo wiele planów, o czym świadczą 
wnioski złożone do tegorocznego budżetu. 

– Kontynuowany będzie remont 
chodnika przy ulicy Legionów Piłsud-
skiego, nowy chodnik powstanie przy 
Przemysłowej. W tym roku remonto-
wane będą chodniki przy ulicach: Par-
tyzantów, Brzezowieckiej, Okulickiego, 
Powstańców Warszawy i Staromiejskiej. 
W dalszym ciągu odbywać się będzie re-
mont Przedszkola nr 10. Czekamy na 
remont parkingu między blokami przy 
ulicy Partyzantów i zamontowanie ka-
mery monitorującej obok Szkoły Podsta-
wowej nr 3 – wymienia przewodnicząca 
Katarzyna Pacewicz-Pyrek.

prezentacja kolejnych osiedli 
w następnym wydaniu BiM-u.

W doMU Ludowym w Jadownikach 
odbył się jubileuszowy X Konkurs 
Kolęd i pastorałek „od Jadownik 
do Betlejem”. W zorganizowanym 
przez jadownicką grupę Misyjną 
konkursie udział wzięło 30 finalistów, 
wyłonionych w eliminacjach szkolnych 
i przedszkolnych wśród dzieci i młodzie-
ży z Jadownik. Młodych artystów oce-
niało jury w składzie: przewodniczący 
Paweł Mielcarek – muzyk filharmonii 
im. Karola Szymanowskiego w Krako-
wie, Katarzyna Dudek- muzyk pracu-
jący w jadownickich szkołach, oraz ks. 
proboszcz parafii Jadowniki Tadeusz 
Górka. Komisja nagrodziła następu-
jące osoby z poszczególnych kategorii: 

Od jadownik do Betlejem

i przedszkola i zerówki: miejsce 
I – Aleksandra Pytel „0” PSP nr 2 
Jadowniki, miejsce II – Karolina Pu-
kal- „0” PSP nr 1 Jadowniki, miejsce 
III – Maria Kokoszka – przedszkole 
Jadowniki.

Klasy i-iii: miejsce I – Gabriela 
Korbaś kl. III PSP nr 2 Jadowniki, 
miejsce II- Agnieszka Grzebieniarz 
kl. II PSP nr1 Jadowniki, miejsce III 
– Nikodem Jakubas kl. I PSP nr 1 
Jadowniki.

Klasy iV- Vi: miejsce I – Anna 
Czernecka kl. IV PSP nr 2 Jadowniki, 
miejsce II – Gabriela Grodny kl. V PSP 
nr1 Jadowniki, miejsce III – Kamil 
Kostrzewa kl. IV PSP nr 1 Jadowniki 

oraz Łukasz Zych kl. IV PSP nr 1 
Jadowniki

gimnazjum im Jana pawła 
ii Jadowniki: miejsce I – Paulina 
Listwan kl. II, miejsce II – Łukasz 
Rojkowicz kl. I oraz Piotr Świątkowski 
kl. II, miejsce III – Gabriela Papuga kl. 
III oraz Karolina Świątkowska kl. I

Gościnnie wystąpiła orkiestra dęta 
z Gnojnika pod batutą pana Wiesła-
wa Porwisza. Atrakcją wieczoru był 
koncert góralskiej kapeli „Ciupaga” 
z Łącka. Swoim repertuarem za serca 
ujęli młodych i starszych. Publiczność 
po brzegi wypełniająca salę Domu Lu-
dowego razem z „Ciupagą” kolędowała, 
jednym głosem odśpiewała Barkę naj-
większemu Bacy – Janowi Pawłowi II, 
u którego kapela gościła dwukrotnie. 
Na jubileuszowe kolędowanie przybył 
także burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka.

Każdy z dotychczasowych kon-
kursów cieszył się dużą frekwencją 
i zdobyły ogromną przychylność dzieci, 
młodzieży i innych mieszkańców Ja-
downik. Pragniemy kontynuować pięk-
ny zwyczaj wspólnego kolędowania 
i zaszczepiać go wśród najmłodszych.

 iwona grochola,
opiekunkagrupy Misyjnej
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Przede wszystkim warto znać kry-
teria finansowe, którymi kieruje 
się MOPS przy rozpatrywaniu 

wniosków o udzielenie świadczeń pie-
niężnych. Takie świadczenia przysłu-
gują osobie samotnej, której dochód nie 
przekracza 477 zł miesięcznie i osobie 
w rodzinie, w której dochód na jedną 
osobę nie przekracza 351 zł miesięcz-
nie. W obu przypadkach musi wystąpić 
przynajmniej jeden z powodów do 
ubiegania się oświadczenie wymienio-
nych w ustawie o pomocy społecznej 
(ustawa przewiduje 15 takich powo-
dów). Warto pamiętać, że alimenty 
nie są traktowane jako dochód. Ważną 
informacją dla osób utrzymujących 
się z rolnictwa jest ta, że ustawowo 
przyjmuje się, iż z 1 hektara przeli-
czeniowego można uzyskać dochód 
miesięczny w wysokości 207 złotych. 

Świadczenia pieniężne udzielane 
przez MOPS to zasiłek stały, zasiłek 
okresowy, zasiłek celowy i specjalny 
celowy oraz zasiłek i pożyczka na eko-
nomiczne usamodzielnienie. 

Z prawa do zasiłku stałego mogą 
skorzystać osoby samotne lub pozosta-
jące w rodzinie, jeżeli ich dochód nie 
przekracza kryterium, o którym mowa 
nieco wyżej. Wysokość  zasiłku stałego 
nie może być niższa od 300 zł miesięcz-
nie. W ubiegłym roku MOPS na zasiłki 
stałe wydał 332 587 – z tej formy pomo-
cy skorzystało 105 osób. W przypadku 
84 osób z tej grupy MOPS opłacał za nie 
składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

Zasiłek okresowy to pomoc dla 
osób cierpiących na długotrwałą choro-
bę, niepełnosprawnych i bezrobotnych. 
Wysokość takiego zasiłku to różnica 
pomiędzy faktycznym dochodem osoby 
ubiegającej się o świadczenie a ustawo-
wym kryterium. W przypadku osoby 
samotnej, dla której – jak już wspo-
mnieliśmy kryterium to 477 zł – wyso-
kość zasiłku nie może być wyższa niż 

Wprawdzie pisaliśmy już na naszych łamach o zasadach obowiązujących przy rozdzielaniu 
środków z pomocy społecznej, jednak ze względu na duże zainteresowanie tym tematem wra-
camy do niego raz jeszcze. Poniżej przedstawiamy swego rodzaju wademekum dla osób, któ-
re zamierzają ubiegać się o świadczenia udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

MOPS 
– formy pomocy

418 zł. Zasiłek okresowy nie może być 
niższy niż 20 zł miesięcznie. W zeszłym 
roku 117 rodzin otrzymało zasiłki okre-
sowe, na co MOPS wydał 128 212 zł 
(w tym 31 912 ze środków własnych). 

Inną formą pomocy udzielaną przez 
MOPS są zasiłki celowe, które mogą 
być przyznane między innymi na pokry-
cie części lub całości kosztów zakupu 
żywności, leków i leczenia, opału, odzie-
ży, niezbędnych przedmiotów użytku 
domowego, a także drobnych remon-
tów i napraw w mieszkaniu, wreszcie 
kosztów pogrzebu. Zasiłki celowe mogą 
być udzielone w formie gotówki lub 
w naturze. W zeszłym roku z takiej 
formy pomocy skorzystało 877 rodzin, 
a MOPS wydał na ten cel 560 823 zł. 

MOPS finansuje też dożywianie 
dzieci i młodzieży  przedszkolach, 
„podstawówkach”, gimnazjach oraz 
szkołach ponadgimnazjalnych. Warto 
wiedzieć, że kryterium finansowe, 
które upoważnia do starania się o po-
krycie kosztów wyżywienia dziecka 
w szkole to dochód nieprzekraczający 
702 zł miesięcznie na osobę w ro-
dzinie. W ubiegłym roku dożywianiem 
w formie pełnego obiadu objęto 881 
uczniów (w tym 138 przedszkolaków). 
47 uczniów otrzymywało codziennie ka-
napki. Kosztowało to gminę 226 761 zł, 
z czego 100 761 zł to środki własne, 
a 126 000 zł pochodziło z dotacji. 

Jeśli w waszym sąsiedztwie miesz-
kają samotne wymagające opieki 
(z powodu podeszłego wieku lub 
choroby) osoby, to możecie śmiało 
poinformować je, że przysługuje im 
pomoc w formie opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opie-
kuńczych. W ramach tych usług 
podopieczny może liczyć na pomoc 
w zaspokojeniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, zleco-
ną przez lekarza pielęgnację, a także 
umożliwienie kontaktów z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze świadczono w ze-
szłym roku dla 75 osób, na co MOPS 
przeznaczył 441 955 zł, co stanowi 
koszt wynagrodzenia opiekunek. 

Osoby z zaburzeniami psychicz-
nymi wymagające całodobowej opieki 
mogą być za pośrednictwem  Miejskie-
go Ośrodka Opieki Społecznej kiero-
wane do Domów Pomocy Społecznej. 
Takich osób jest aktualnie 13, a koszt 
ich utrzymania wyniósł w zeszłym 
roku 124 393 zł. 

Warto wyjaśnić zasady obowią-
zujące przy przyznawaniu zasiłków 
rodzinnych. Przysługują one rodzi-
com lub opiekunom dziecka (prawnym 
lub faktycznym) do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia lub do zakończe-
nia nauki w szkole (jednak nie dłużej 
niż do 21 roku życia) albo do 24 roku 

Z A P A M I Ę T A J

Próg dochodowy, w przeliczeniu na 
jedną osobę w rodzinie, uprawniający 
do zasiłku rodzinnego, wynosi 504 zł 
miesięcznie, a w rodzinie wychowują-
cej dziecko legitymujące się orzecze-
niem o umiarkowanej lub znacznej nie-
pełnosprawności 583 zł miesięcznie. 

W przypadku, gdy rodzina utrzy-
muje się z gospodarstwa rolnego, przyj-
muje się, że miesięczny dochód z 1 hek-
tara przeliczeniowego wynosi 185 zł. 

W przypadku, gdy oprócz do-
chodów z gospodarstwa rolnego 
uzyskiwane są inne (pozarolnicze) 
dochody, są one sumowane.

W A R T O  W I E D Z I E Ć

Od 1 stycznia 2009 zgodnie ze zmianą 
ustawy o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania” w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, gdy 
uczeń albo dziecko korzystające 
z zajęć w ramach rocznego przygo-
towania przedszkolnego w szkole lub 
w przedszkolu wyraża chęć zjedzenia 
posiłku, dyrektor placówki udziela 
pomocy informując jednocześnie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Taka pomoc nie wymaga ustalenia 
sytuacji rodziny oraz wydania przez 
Ośrodek administracyjnej decyzji. 
Liczba dzieci, którym udzielono 
pomocy w formie posiłku, nie może 
przekroczyć 10 procent liczby wycho-
wanków objętych dożywianiem ogó-
łem w szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy w danym miesiącu. 
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po RAZ CZWARTy Parafia NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku była organizatorem Powia-
towego Konkursu Kolęd i Pastorałek 
„O Muszlę Jakuba”. Przesłuchania 
konkursowe odbyły się tradycyjnie 
w Auli Chrystusa Króla, gdzie w tym 
roku zaprezentowała się rekordowa 
liczba wykonawców, których wystę-
pom przysłuchiwała się równie liczna 
publiczność. Przedstawiciele komisji 
oceniającej prezentacje bardzo wysoko 
oceniła ich poziom artystyczny, z każ-
dym rokiem coraz wyższy.

Pierwsze miejsca w poszczególnych 
kategoriach zajęli: Chór Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Brzesku (zespo-
ły), Marta Mądra (soliści – młodzież), 
Przedszkolne Nutki (dzieci młodsze), 
Daria Reczek (soliści – klasy I-III) oraz 
Klaudia Zdybel (soliści – klasy I-IV). 
Ponadto w gronie laureatów znaleźli się 
Ad Templum, Alkapama, Bliżej Nieba, 
Borzęckie Słowiki, Dzieci Maryi, For-
tissimo, Sancti Jacobi i Zespół Liceum 
Katolickiego w Brzesku oraz Ewelina 
Chudyba, Mariola Duda, Aleksandra 
Kaim, Gabriela Magiera, Emilia Toboła, 

Sara Widła, Michał Dziedzic i Hubert 
Zapiór. Laureatką została też Marta 
Musiał, która nagrodzona została za 
oryginalną interpretację wykonanej 
przez nią kolędy. Otrzymała nagrodę 
ufundowaną przez Prezydentową Marię 
Kaczyńską. Wszyscy laureaci wystą-
pili w specjalnym koncercie, podczas 
którego wręczone zostały nagrody dla 
najlepszych uczestników konkursu. Go-
ściem specjalnym koncertu laureatów 
był zespół Brzeskie Smyczki. Działająca 
od dwóch lat grupa złożona jest z mło-
dych brzeskich śpiewaków uczących 
się w Szkole Muzycznej w Bochni. 
Skład zespołu tworzą Justyna Borzęc-
ka, Anna Mikołajek, Marta Musiał, 
Agnieszka Obal, Natalia Sacha, Ju-
styna Zapiór, Karolina Zgraja, Kacper 
Lechowicz i Rafał Piekarz.

Funkcje dyrektora konkursu pełnił 
ks. Stanisław Kaczka. Zmaganiom 
konkursowym przysłuchiwali się pro-
boszcz Józef Drabik, brzeski starosta 
Ryszard Ożóg oraz wiceburmistrz 
Brzeska Jerzy Tyrkiel, którzy również 
wsparli tegoroczną edycję przeglądu.

red
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życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę 
w szkole lub na studiach i legitymuje 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści. O zasiłek może starać się także 
sama ucząca się osoba. 

Aktualnie (do 31 sierpnia) wysoko-
ści zasiłku rodzinnego wynosi 48 zł na 
dziecko do 5 roku życia, 64 zł na dziec-
ko powyżej 5 lat do 18 roku życia i 68 
lat na dziecko powyżej 18 roku życia. 

MOPS obsługuje też tzw. fundusz 
alimentacyjny. O świadczenia z tego 
funduszu mogą starać się osoby upraw-
nione do otrzymywania alimentów, jeśli 
egzekucja tych świadczeń od dłużnika 
okazuje się nieskuteczna. Świadczenia 
przysługują osobie uprawnionej do 18 
roku życia, a w przypadku pobierania 
nauki do ukończenia 25 lat (w przy-
padku orzeczonej niepełnosprawności 
– bezterminowo). Warunkiem upraw-
niającym do starania się o świadcze-
nia z funduszu jest dochód na jedną 
osobę w rodzinie mniejszy niż 725 zł 
miesięcznie. Wysokość tych świadczeń 
może wynosić tyle, ile wynosi wysokość 
zasądzonych alimentów, ale nie może 
przekroczyć 500 zł. Świadczenia nie 
przysługują, jeśli osoba uprawniona 
została umieszczona w placówce za-
pewniającej całodobowe utrzymanie 
(lub w rodzinie zastępczej), jest peł-
noletnia i posiada własne dziecko lub 
zawarła związek małżeński.   red
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Obchody rozpoczęły się uroczystą 
mszą, którą odprawiono w ko-
ściele  p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Brzesku. Po jej zakończeniu goście 
przeszli do hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, 
gdzie odbyły się dalsze uroczystości. 

Oficjalnego otwarcia dokonali: sta-
rosta brzeski Ryszard Ożóg oraz prze-
wodniczący Rady Powiatu w Brzesku 
Sławomir Pater. W ramach sesji za-
proszeni goście mieli okazję wysłuchać 
kilku wykładów. O roli samorządów 
powiatowych dla rozwoju systemów 
oświaty mówił Jerzy Lackowski, dy-
rektor Studium Pedagogicznego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
wieloletni Małopolski Kurator Oświaty. 
Kazimierz Barczyk, przewodniczący 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Małopolski wygłosił wykład dot. utwo-
rzenia powiatów w kontekście reformy 
administracji publicznej.    

Kolejnym punktem była prezen-
tacja dorobku Powiatu Brzeskiego. 
O inwestycjach zrealizowanych przez 
samorząd powiatowy oraz dokona-
niach w sferze kulturalno – oświato-
wej w okresie 10-ciu lat opowiadali 
przewodniczący Rady Powiatu trzech 
kadencji: Ryszard Ożóg, Andrzej Potę-
pa oraz Sławomir Pater. 

Od początku reaktywowania powia-
tu brzeskiego, jednym z priorytetowych 
działań samorządu był rozwój szkolnic-
twa średniego. Większość inwestycji 
w powiecie powstała, gdy starostą 
był Grzegorz Wawryka. Największą 
i najkosztowniejszą z nich była budowa 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Brzesku wraz z halą sportową. Ko-

Pod koniec stycznia odbyły się uroczyste obchody 10-lecia Powiatu Brzeskiego. W spotkaniu 
udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych województwa mało-
polskiego, powiatów, gmin, radni powiatowi 3 kadencji, byli i obecni pracownicy instytucji 
powiatowych, duchowni, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy.

10-lecie Powiatu Brzeskiego
lejnym sporym przedsięwzięciem była 
budowa szkoły wraz z halą w Czchowie. 
Obiekt oddano do użytku w 2005 roku. 
Inwestycję tę powiat zrealizował wspól-
nie z gminą Czchów.

Równolegle systematycznie re-
alizowano remonty i modernizację 
pozostałych obiektów szkolnych. 
Przekształcono dotychczasowy inter-
nat Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Brzesku w Schronisko 
Młodzieżowe, gdzie co roku odbywają 

się międzynarodowe obozy języka 
francuskiego. W szkołach powstały 
nowoczesne pracownie dydaktyczne. 
Generalne remonty i modernizacje zo-
stały przeprowadzone w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku 
oraz Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Łysej Górze. 
Przy Zespole Szkół w Szczurowej, przy 
udziale finansowym starostwa wybu-
dowano nowoczesną halę sportową. 
Kolejną inwestycją oświatową powiatu 
brzeskiego będzie budowa hali dla 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Brzesku. 

Wiele dobrego wydarzyło się także 
w służbie zdrowia. Kładąc nacisk na po-
prawę warunków świadczonych usług 
zdrowotnych, w szpitalu wykonano 
wiele prac inwestycyjnych, zakupiono 
nowoczesny sprzęt. Jedną z większych 
inwestycji była termomodernizacja 
budynków szpitalnych, która pochło-
nęła prawie 7 milionów złotych. Nowe 

oblicze zyskał blok operacyjny i oddział 
dla najmłodszych pacjentów. Kilka ty-
godni temu zakończono modernizację 
oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. W brzeskim szpitalu utwo-
rzono poradnie m.in. kardiologiczną, 
nefrologiczną, ortopedyczną, uru-
chomiono także pododdział chirurgii 
urazowo–ortopedycznej.

Od 2008 roku teren powiatu brze-
skiego jest zabezpieczany już przez 
cztery zespoły ratownictwa medyczne-
go. W budynku Szpitala Powiatowego 
w Brzesku stacjonują dwie karetki. 
Kolejny zespół zdyslokowany jest 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Czchowie i obejmuje gminy: Iwkowa 
i Czchów. Czwarta karetka stacjonuje 
w Szczurowej i obsługuje pacjentów 
z północnej części powiatu. Brzeski szpi-
tal to dziś jedna z najnowocześniejszych 
tego typu placówek w Małopolsce. 

W ciągu ostatnich lat nie zapo-
mniano o niepełnosprawnych. Dzięki 
wsparciu powiatu utworzono pierwszy 
w powiecie Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Brzesku. Kolejny WTZ powstał 
w Zawadzie Uszewskiej, utworzyło 
go Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”. 
W Porąbce Uszewskiej powstał tak-
że Dom Pomocy Społecznej dla osób 
starszych i samotnych oraz otwarty 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Systematycznie rozbudowywany i mo-
dernizowany jest Specjalny Ośrodek 
Szkolno–Wychowawczy w Złotej.

Samorząd powiatowy inwestuje 
także w poprawienie jakości dróg. Od 
1999 roku na wykonano remonty na 
blisko 90 kilometrach szlaków komu-
nikacyjnych i odbudowano kilka mo-
stów. Powiat wspólnie z samorządami 
gminnymi wybudował i wyremonto-
wał chodniki przy niebezpiecznych 
drogach.  W powiecie zabezpieczone 
zostały najgroźniejsze osuwiska. pow

Grzegorz Wawryka
był starostą przez dwie kadencje.
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Zarząd osiedla Kościuszki-Ogro-
dowa wraz z Cechem Rzemiosł 
Różnych oraz Miejskim Ośrod-

kiem Kultury i Przedszkolem nr 4 zor-
ganizowały niecodzienną uroczystość. 
Goście imprezy – babcie i dziadkowie 
– bo z myślą o nich przygotowano spo-
tkanie, po brzegi wypełnili salę Cechu 
Rzemiosł. Wśród gości znaleźli się tak-
że: ks. dziekan Józef Drabik, burmistrz 
Grzegorz Wawryka, przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, Kazi-
mierz Kural – podstarszy Cechu wraz 
z członkami  Zarządu Cechu oraz kie-
rownikiem Cechu Krystyną Przybyło,  
Małgorzata Cuber – dyrektor MOK, 
Maria Obruśnik dyrektor Przedszkola 
nr 4 wraz z wychowawczyniami  grup 
5 i 6-latków, naczelnik Wydziału Edu-
kacji i Sportu Urzędu  Miejskiego Józef 
Cierniak, przewodniczący Zarządów 
Osiedli, sołtysi, mieszkańcy Brzeska 
oraz  rodzice dzieci  z Przedszkola nr 
4, które wraz ze swoimi wychowawczy-
niami przygotowały część artystyczną 
dla swoich babć i dziadków. 

Punktualnie o  godz. 15.00 rozpo-
częły się uroczystości. Jako pierwsze  
wystąpiły pięciolatki z Przedszkola 
nr 4 z częścią artystyczną poświęconą 
babciom i dziadziom.  Wesołymi wier-
szami i piosenkami dzieci wprowadziły 
słuchaczy w wyśmienity nastrój. Jako 
kolejne na scenie pojawiły się Sonia 
Wargacka oraz Kasia Domin z MOK, 
które przedstawiły składankę wierszy 
poświęconych babciom i dziadkom. Na 
zakończenie części artystycznej wystą-
piła grupa 6-latków z Przedszkola nr 4 
z wiązanką pięknych kolęd i pastorałek. 
Po występie maluchy  wręczyły babciom 
i dziadkom laurki wykonane przez 
dzieci uczęszczające do Świetlicy Osie-
dlowej mającej swoją siedzibę właśnie 
w Cechu Rzemiosł Różnych.  Pomiędzy 
poszczególnymi występami życzenia  
seniorom składali zaproszeni goście. 

Dla babci i dziadka

W drugiej części spotkania wszyscy 
zebrani w Cechu goście zaproszeni 
zostali do wspólnego śpiewania kolęd. 
Specjalnie na tę okoliczność przewodni-
cząca Zarząd  Osiedla Maria Kądziołka 
przygotowała śpiewniki z kolędami 
i pastorałkami, które goście dostali na 
pamiątkę tego niezwykłego spotkania. 
Do wspólnego kolędowania przygrywał 
Andrzej Piotrowski. Oprócz kolęd i pa-
storałek w śpiewniku przewodnicząca 
umieściła lubianą przez papieża Jana 
Pawła II „Barkę”. Może nie byłoby 
w tym nadzwyczajnego, gdyby nie to, 
że zawierała ona pięć nowych zwrotek, 
przy śpiewaniu których łzy same toczy-
ły się po policzkach. 

Organizatorzy spotkania zadbali 
także o jego kulinarną oprawę. Zarząd 
Osiedla przygotował kawę, herbatę 
oraz ciasto. PSS „Społem” Brzesko 
zasponsorował pączki, natomiast  
wykwintne galaretki, śledzie, sałatki 
i wędliny serwowali  Anna i Kazimierz 
Kuralowie – restauracja „Galicyjska”. 

– Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom. Dzięki nim spotkanie 
nabrało niezwykłego charakteru i na 
pewno na długo pozostanie w pamięci 
jego uczestników – mówi przewodniczą-
ca Zarządu Osiedla, Maria Kądziołka.  

– To było fantastyczne, przepiękne 
i wzruszające popołudnie. Dziękuję 
przewodniczącej Zarządu, Zarządowi 
Osiedla oraz wszystkim, którzy brali 
udział w zorganizowaniu tak miłego 
i niezapomnianego spotkania – mówiła 
Alicja Gurak. 

Anna Kokosza także nie szczędziła 
organizatorom słów uznania.

– Jestem bardzo wzruszona. Serdecz-
nie, z głębi serca dziękuję za zorganizowa-
nie tak wspaniałej uroczystość. Szczególne 
podziękowania chcę złożyć przewodniczą-
cej Marii Kądziołce, gdyż to dzięki jej pomy-
słowi seniorzy z całego osiedla mogli wziąć 
udział w tej uroczystości – mówiła. red

WyCHoWAniE młodego człowieka 
dla przyszłości, oparte na wartościach 
kulturowych wynikających z tradycji 
należy rozpoczynać już w przedszkolu, 
kiedy u dzieci kształtują się podstawo-
we zręby osobowości. Tradycja zajmuje 
znaczące miejsce w życiu każdego czło-
wieka. W procesie wychowania dzieci 
ważne jest sięganie do niej. Droga 
przekazu tradycji wiedzie zwykle od 
pokoleń starszych do młodszych, czyli 
od rodziców ii wychowawców do dzieci.

Życie z regionalną tradycją kul-
turową i zwyczajami ludowymi w na-
szym przedszkolu wyznacza rytm pór 
roku i kalendarz świąt narodowych 
i religijnych. W bieżącym roku szkol-
nym urządziliśmy w sali kącik regio-
nalny. Przy współpracy z rodzicami 
gromadziliśmy przeróżne eksponaty: 
kołowrotek, żelazko na węgiel, cepy, 
przedmioty z gliny, słomy, wikliny, tka-
ne na krosnach kapy, wykonane szy-
dełkiem serwetki i wiele innych. Dzię-
ki zajęciom i zabawom zawierającym 
elementy tradycji regionalnej dzieci 
przyswajają sobie te treści i pobudzają 
funkcje poznawcze: spostrzegawczość, 
uwagę, pamięć, wyobraźnię, myślenie. 

Współpracujemy z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury. Nasi wychowankowie 
oglądają prezentowane tam wystawy 
prac malarskich miejscowych arty-
stów. Tradycją naszego przedszkola 
jest udział w corocznym konkursie 
na ozdoby choinkowe. W tym roku, 
podobnie jak w latach ubiegłych 
zdobyliśmy wyróżnienia i nagrody od 
Ośrodka Edukacji Regionalnej. Dużym 
przeżyciem dla dzieci była wycieczka 
do Wiśnicza, gdzie oglądały starą izbę 
regionalną. W przedszkolu gościliśmy 
zespół Borzęcanie, który zaprezento-
wał tańce regionalne. Dzieci odbyły kil-
ka wycieczek do pracowni miejscowych 
artystów. Dzięki takim działaniom bu-
dujemy fundament dla kształtowania 
przyszłych postaw społecznych wobec 
tradycji regionalnej.

Małgorzata Śmiałek,
przedszkole nr 3

Edukacja regionalna

DO sPRZEDAnIA szczeniak Buldoga Fran-
cuskiego – z metryczkami (rodowodem).
Szczeniaki po bardzo dobrych przodkach. 
Ojcem suki (matki szczeniaków był inter-
czempion Europy i wielokrotny czempion 
różnych krajów, matką wielokrotna czem-
pionka). Dokładniejsze dane na stronie 
hodowli www.bulewy.pl

Kontakt telefoniczny pod numerem 
(698) 61 87 56
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Do przeprowadzki przygotowy-
waliśmy się od dawna. Uzna-
liśmy, że skoro wykorzystanie 

łóżek szpitalnych wynosi obecnie 70 
– 75 procent, to możemy przenieść dwa 
oddziały do nowego szpitala. Utrzymy-
wanie dwóch oddzielnych budynków 
było dla nas bardzo niekorzystne 
finansowo – mówi dyrektor SP ZOZ, 
Józefa Szczurek.

Pacjenci ze starego szpitala tak na 
dobrą sprawę znajdowali w nim tylko 
łóżka. Na wszystkie badania przewo-
żeni byli do budynku przy Kościuszki 
68. Mało tego, szpitalne auta po 
kilkanaście razy dziennie kursowały 
pomiędzy obydwoma budynkami po to, 
aby przywieźć pacjentom leki czy po-
siłki. Wszystkie pobrane materiały do 
badań także musiały trafić do nowego 
szpitala. Badania na cito wykonywano 
w związku z tymi utrudnieniami naj-
wcześniej w ciągu pół godziny.

– W stanach zagrożenia życia nie 
było możliwości udzielenia natychmia-
stowej pomocy. Bo w starym szpitalu 
nie było odpowiedniego sprzętu. Teraz 
sytuacja pod tym względem diametral-
nie się dla pacjentów zmieniła. Pacjenci 
w ciężkich stanach mogą skorzystać 
z wszelkiej znajdującej się aparatury 
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
czy na Oddziale Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii. Tak więc szanse na 
przeżycie pacjentów znacznie się zwięk-
szyły – dodaje dyrektor Józefa Szczurek.

Budynek starego szpitala jest 
w fatalnym stanie technicznym. Brak 
w nim infrastruktury medycznej oraz, 
co w przypadku szpitala jest konieczne 
centralnej tlenowni. Butle z tlenem 
przewożone były na wózkach do łóżek 
pacjentów. Remont budynku pochło-
nąłby zapewne miliony, na wyłożenie 
których szpitala nie było stać. 

Od 1 lutego znajdujące się w budynku „starego szpitala” dwa oddziały – opiekuńczo-leczni-
czy i pulmunologiczny przeniesione zostały do budynku SP ZOZ przy ulicy Kościuszki. Dyrek-
cja szpitala wyjaśnia, że przenosiny odbyły się przede wszystkim w trosce o dobro pacjentów.

Dla dobra
pacjentów

– Wszystkie te czynniki spowo-
dowały, że postanowiliśmy scentra-
lizować opiekę medyczną w jednym 
budynku. Bilansując wszystkie za 
i przeciw postanowiliśmy budynek 
oddać pierwotnemu właścicielowi. 
Z myślą o przeprowadzce wykonaliśmy 
niezbędne remonty i przygotowania 
do ulokowania pacjentów w nowym 
miejscu  – uzasadnia decyzję dyrektor 
Józefa Szczurek.

Oddział pulmunologiczny wraz 
z poradnią chorób płuc znajduje się 
obecnie na trzecim piętrze budynku, 
zaś oddział dla przewlekle chorych 
w części oddziału wewnętrznego. 
Wcześniej ta część oddziału przysto-
sowana została do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

– Pacjenci mają teraz lepsze wa-
runki i powinni czuć się bezpieczniej. 
Wcześniej na oddziale dla przewlekle 
chorych pacjenci leżeli w ośmioosobo-
wych salach. Teraz mają do dyspozycji 
sale z czterema łóżkami, każda z ła-
zienką – dodaje pani dyrektor.

Oddział pulmunologiczny tylko 
przez jakiś czas  znajdował się będzie 
na trzecim piętrze nowego szpitala. 
Dyrekcja planuje, że docelowo prze-
niesiony on zostanie do wolnostoją-
cego niewielkiego budynku po byłej 
pralni. Zostanie on wyremontowany 
i przystosowany do potrzeb pacjentów, 
tak, aby spełniał przy tym warunki 
oddziału zakaźnego. W brzeskim szpi-
talu nie będzie się już leczyć gruźlicy. 

Kilka tygodni temu dyrekcja SP ZOZ 
otrzymała pismo od wojewódzkiego 
konsultanta, który jasno określił, że 
chorzy na gruźlice z terenu Małopolski 
korzystać będą z usług placówki w Ja-
rosławcu. Decyzja ta, zdaniem dyrekcji 
jest jak najbardziej zasadna, bowiem 
tamtejszy oddział posiada doskona-
łych fachowców i najnowocześniejszy 
sprzęt, co bez wątpienia  będzie ko-
rzystne dla samych chorych. 

Budynek starego szpitala jest wła-
snością powiatu. Już wiele lat temu prze-
kazany został nieodpłatnie szpitalowi. 
Teraz, po wyprowadzeniu dwóch szpi-
talnych oddziałów znajduje się w nim 
jeszcze Środowiskowy Dom Samopomo-
cy i siedziba Stowarzyszenia Rodzina 
Kolpinga. O stan prawny obiektu 
zapytaliśmy starostę Ryszarda Ożóga.

– Obowiązująca jest uchwała Rady 
Powiatu mówiąca o tym, że budynek 
może zostać wydzierżawiony na dzia-
łalność medyczną. Zarząd powiatu 
jednak, przynajmniej na razie żadnej 
wiążącej decyzji z tej sprawie nie pod-
jął  – mówi starosta.

Apel posła Edwarda Czesaka na-
wołujący do utworzenia publicznego 
zakładu opiekuńczo-leczniczego jest 
zdaniem starosty godzien rozważenia, 
jednak budynek starego szpitala musi 
zostać wcześniej wyremontowany 
i przygotowany do prowadzenia tego 
typu działalności. W tegorocznym 
budżecie starostwa nie ma na ten cel 
pieniędzy.    ZS

Przyjęcia
wesela

uroczystości rodzinne

„Alex” 
Brzesko ul. Topolowa 3
Tel. (14) 68 62 870 
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i środowisk za-
angażowanych w problem opieki nad osobami przewlekle chorymi 

zwracam się do Rady Powiatu brzeskiego o podjęcie działań umożliwia-
jących utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku.

W ostatnim okresie liczna grupa mieszkańców Brzeska oraz gmin 
powiatu brzeskiego przychodziła do mego biura poselskiego zaniepokojona 
pojawiającymi się w mediach informacjami o planach sprzedaży budynku 
starego szpitala . 

Mając na uwadze potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców 
miasta i całego powiatu brzeskiego podjęcie decyzji o utworzeniu zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku na bazie budynku starego szpitala 
wydaje się właściwe. Pragnę zauważyć, że ustawowym obowiązkiem samo-
rządu powiatowego jest dbałość o ochronę zdrowia jak również zapewnienie 
całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie, pielęgnację  
i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji. Takie zadania speł-
niają Zakłady Opiekuńczo Lecznicze, a w Brzesku takiej jednostki brak. 
Narodowy Fundusz Zdrowia co prawda nie kontraktuje na odpowiednim 
poziomie długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi i szpi-
tale nie są w stanie sprawować opieki długoterminowej wobec osób, dla 
których zakończono diagnozowanie czy leczenie operacyjne, to jednak 
istnieją rozwiązania, które się sprawdzają przy odpowiedniej organizacji 
i spełniają swą rolę zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Biorąc pod 
uwagę stan zdrowia takich pacjentów, stopień niepełnosprawności oraz 
potrzebę dłuższej opieki pod fachowym nadzorem personelu medycznego 
decyzja o utworzeniu odrębnej jednostki przez samorząd powiatu brze-
skiego  jest wg mnie  konieczna. Starzejące się społeczeństwo polskie, 
emigrujący zarobkowo młodzi ludzie, rosnące zapotrzebowanie na opiekę 
nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi dają podstawy do takich 
działań, które zabezpieczą te potrzeby społeczne w naszym powiecie.  
Prywatne Zakłady Opiekuńczo Lecznicze preferują osoby o wysokich 
emeryturach lecz emeryci lub renciści nisko uposażani np. w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie znajdują miejsca w tak zor-
ganizowanych jednostkach. Biorąc pod uwagę głosy mieszkańców oraz 
fakt, że takich osób jest dużo w powiecie brzeskim podjęcie decyzji przez 
władze powiatu w tej kwestii już teraz jest niezbędne. Starostwo brzeskie 
od lutego będzie właścicielem budynku starego szpitala, który opuszcza 
Oddział Pulmonologii i Oddział 

Przewlekle Chorych brzeskiego SPZOZ -u przenosząc się  do nowego 
szpitala w wyniku zmian organizacyjnych. Opuszczany budynek jest 
zaadoptowany na cele medyczne i stanowi  dobrą bazę dla Zakładu Opie-
kuńczo Leczniczego. Dodatkowym argumentem dla takiego rozwiązania 
jest bliskość tych placówek co umożliwia wykorzystanie w razie potrzeby 
personelu medycznego brzeskiego SPZOZ -u gwarantującego właściwą 
opiekę dla pensjonariuszy. Do realizacji tego projektu można zaprosić 
władze samorządowe miasta Brzeska oraz zainteresowane gminy powiatu 
brzeskiego jak również zwrócić się z propozycją współpracy do środowisk 
kościelnych, wykorzystując ich doświadczenie w prowadzeniu hospicjów 
czy zakładów opiekuńczych.       Edward Czesak

W MiEJSCoWyM SP ZOZ powstały 
dwie nowe poradnie – alergologiczna 
dla dorosłych i chirurgiczna dla dzieci. 
Mimo, że powstały zaledwie kilka tygodni 
temu obydwie mają już swoich stałych 
pacjentów. 

– Utworzenie poradni jest odpowie-
dzią na zapotrzebowanie pacjentów – 
mówi dyrektor SP ZOZ, Józefa Szczurek. 
– W poradni alergologicznej przyjmowa-
liśmy tylko dzieci, ale jak się okazuje na 
przypadłości tego typu choruje coraz wię-
cej dorosłych, którzy musieli wyjeżdżać do 
innych miast, aby uzyskać poradę i pomoc. 

W poradni alergologicznej dla doro-
słych przyjmuje dr Danuta Kurańska 
– alergolog, pulmonolog. Poradni czynna 
jest w poniedziałki od 14.30 – 18.00, 
w czwartki od 9.00 – 13.00 i w piątki 7.30 
– 13.00. Pacjenci rejestrować się mogą na 
parterze w rejestracji ogólnej. 

Poradnię chirurgii dla dzieci pro-
wadzi dr nauk medycznych, specjalista 
chirurgii dla dzieci Agata Kołodziej. 
Poradnia czynna jest jeden dzień w ty-
godniu, w czwartki. Dyrekcja jednak 
zapewnia, że jeżeli będzie zapotrzebowa-
nie a pacjenci będą zainteresowani tego 
typu usługami, jej działalność zostanie 
rozszerzona. 

Tak właśnie było z oddziałem orto-
pedii. Powstał na bazie poradni, która 
początkowo czynna była zaledwie raz 
w tygodniu. Teraz działa jako pododdział 
chirurgii i wykonywane są na nim zabiegi 
ortopedyczne, takie jak artroskopia oraz 
zabiegi pourazowe. Oddział jest stale 
doposażany w sprzęt i najprawdopodob-
niej już niedługo zacznie funkcjonować 
samodzielnie, dyrekcja już prowadzi roz-
mowy z NFZ w tej sprawie. Ordynatorem 
oddziału jest dr Dariusz Fryc.

– Cały czas prowadzimy prace mające 
na celu poprawę warunków technicznych 
szpitala i poszerzenie oferty dla miesz-
kańców. Mamy doskonałych fachowców, 
stale doposażamy placówkę w sprzęt 
– mówi dyrektor Józefa Szczurek.

Już trwają przygotowania do utwo-
rzenia ośrodka rehabilitacji dziennej 
dla dzieci. Maluchy przebywałyby na od-
dziale z opiekunami tylko w ciągu dnia, 
na noc wracałyby do domu. Poddawane 
byłyby rehabilitacji, miałyby także do 
dyspozycji psychologa i logopedę. Dyrek-
cja już rozpoczęła rozmowy w sprawie 
tworzenia ośrodka z NFZ. Koszt utwo-
rzenia będzie wysoki – trzeba stworzyć 
odpowiednie warunki, na oddziale każda 
sala dla matki z dzieckiem musi mieć 
łazienkę i być w całości dostosowana 
do potrzeb niepełnosprawnych. ZS

nowe poradnie

O G Ł O s Z E n I E
 

Gmina Brzesko informuje mieszkańców o możliwości pozyskania środków 
na dofinansowanie do 50 procent kosztów w zakresie zakupu kolektorów 
słonecznych do ogrzewania wody użytkowej a także przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

Zgłoszenia należy składać do 23 lutego (u sołtysów), do 24 lutego 
do Urzędu Miejskiego, parter (informacja). Stosowne ankiety pobrać 
można u sołtysów, w Urzędzie Miejskim bądź na stronie internetowej UM 
(aktualności).

Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków przez Gminę. 
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Koszty i dochody
Znaczną część kosztów utrzymania 
krytej pływalni pozostającej w gestii 
Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
pochłaniają media, z czego najwięcej 
energia elektryczna. Urządzenia 
dużej mocy, takie jak wentylatory, 
stacja pomp, filtr, oświetlenie i inne 
spowodowały w 2008 roku wydatek 
rzędu 151 929 złotych. Roczne zużycie 
wody to z kolei wydatek w wysokości 
84 078 złotych. Na energię cieplną 
wydano 219 838 złotych. Łącznie 
media kosztowały BOSiR w zeszłym 
roku 455 846 złotych. Dyrektor Jan 
Waresiak uważa, że wszelkie inwesty-
cje prooszczędnościowe zostały już na 
basenie zrealizowane, więc nie może 
być mowy o uzyskaniu tą drogą do-
datkowych oszczędności. Zmniejszenie 
zużycia też nie wchodzi w rachubę, bo 
obniżona zostałaby jakość usług i na-
ruszone byłyby obowiązujące normy. 

– Wobec perspektywy dalszych 
znacznych wzrostów energii w kolej-
nych latach, celowe wydaje się rozwa-
żenie dokonania modernizacji  i ewen-
tualnego pozyskiwania energii ze źró-
deł odnawialnych – twierdzi dyrektor.

Dochody BOSiR to w całości wpływy 
z funkcjonowania pływalni i pomiesz-
czeń znajdujących się wewnątrz budyn-
ku. W ubiegłym roku te dochody wynio-
sły 1 390 742 zł i były wyższe o blisko 
13 procent od planowanych (zakładano 
uzyskanie 1 231 400 zł dochodów). 
Złożyły się na to wpływy z tytułu naj-
mu lokali i powierzchni reklamowych 
w budynku (100 466 zł), ze sprzeda-
ży biletów i karnetów (620 352 zł), 
z prowadzenia zajęć rekreacyjnych 
w Aqua Fit i Klubie Fitness Energia 
(29 875 zł), z administrowania parkin-
gami (611 273 zł), z funkcjonowania 
solarium (23 405 zł) i z tytułu odsetek 
(5 371 zł). Dochody w całości trafiają do 
kasy Urzędu Miejskiego, który ponosi 
w całości koszty związane z funkcjono-
waniem krytej pływalni. 

Zwróćmy uwagę, że mimo systema-
tycznego wzrostu kosztów utrzymania 
(głównie media) od czterech lat nie 
wzrosły ceny biletów dla korzystają-
cych z pływalni. Ceny biletów utrzy-

Przed lutową sesją radni miejscy zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Brzeskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2008 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze – naszym 
zdaniem – tezy zawarte w tym sprawozdaniu.

BOSiR w 2008
mane są na takim poziomie, aby nie 
stanowiły zapory dla mniej zamożnych 
osób stale korzystających z basenu. 
Dzieci, młodzież i emeryci płacą po 
5 zł za godzinę, studenci 7 zł, dorośli 
8 zł. W godzinach od 6.30 do 10.00 
wszystkie bilety są o złotówkę tańsze. 
Warto zaopatrzyć się w elektroniczny 
karnet BOSiR, który upoważnia do 
20-procentowej zniżki. Bilety rozpro-
wadzane są nie tylko w sprzedaży 
detalicznej. Wspomniane karnety tra-
fiają głównie do zakładów pracy, które 
rozprowadzają je między pracowników. 
Do stałych odbiorców zbiorowych nale-
żą Can-Pack, Browar Okocim, SP ZOZ 
Brzesko, firma Jawor, MPEC, Mało-
polska Wytwórnia Maszyn i szereg 
innych firm. W sumie zakłady pracy 
dysponują aktualnie 2 100 karnetami. 

W maju 2007 roku BOSiR przejął 
od Okocimskiego Klubu Sportowego 
w administrowanie miejskie parkingi. 
Od tego czasu zatrudnia dodatkowo 18 
osób na umowę-zlecenie. W 2008 roku 
wpływy z obsługi parkingów wyniosły 
611 273 zł i były wyższe o prawie 6 pro-
cent w stosunku do poprzedniego roku.

Frekwencja
Kryta pływalnia w Brzesku znajduje 
się w swego rodzaju zagłębiu, na tere-
nie którego w promieniu około 15 kilo-
metrów funkcjonują jeszcze dwa takie 
obiekty. O konkurowaniu w tym przy-
padku mowy być nie może. Dlatego od 
lat wszystkie trzy instytucje kształtują 
ceny usług na zbliżonym poziomie. 
Dyrektor Waresiak zwraca uwagę na 

specyficzne rozlokowanie gmin powia-
tu brzeskiego, który jest geograficznie 
bardzo rozciągnięty, co powoduje pew-
na trudność w pozyskiwaniu klientów 
z miejsc położonych jeszcze w powiecie 
brzeskim, ale znacznie od Brzeska 
oddalonych (duże koszty dojazdu). 
O pozyskaniu klientów spoza powiatu 
można właściwie zapomnieć. Mimo to 
nie jest tak źle z frekwencją na krytej 
pływalni. Jeśli porównać przelicznik, 
w którym uwzględnimy stosunek licz-
by klientów do liczby mieszkańców, to 
przewyższamy pod tym względem na 
przykład Tarnów (aż pięciokrotnie). 
W zeszłym roku brzeski basen odwie-
dziło 119 667 osób (średnio 336 osób 
dziennie, czyli 21 osób w ciągu każdej 
godziny). Podsumowując, w porów-
naniu z 2007 rokiem frekwencja była 
wyższa o 10 490 osób, czyli o 9,61 
procent. Jeśli przyjrzeć się tabeli ob-
razującej frekwencję w poszczególnych 
miesiącach, to od razu rzuca się w oczy, 
że najlepiej jest podczas wakacji. Jest 
to swego rodzaju paradoks, bo letnia 
pogoda sprzyjać powinna kąpielom 
w otwartych akwenach, a jednak 
wtedy odwiedzających BOSiR jest 
najwięcej. Tradycyjnie najgorszym pod 
względem frekwencji jest wrzesień, ale 
pamiętajmy, że zawsze wtedy dokony-
wana jest dwutygodniowa konserwacja 
obiektu. Wrzesień wybrany został 
nieprzypadkowo. Z sześcioletnich 
doświadczeń wynika, że właśnie we 
wrześniu słabnie zainteresowanie spę-
dzaniem wolnego czasu w wodzie. 

Kończąc temat frekwencji dodajmy 
jeszcze, że 70 procent korzystających 
z pływalni to klienci indywidualni, 
przy 30 procentach, które stanowią 
zorganizowane grupy. Wśród klientów 
dominują dzieci i młodzież – 68 pro-
cent. Pozostałe 32 procent to dorośli. 

Sport i rekreacja
BOSiR zgodnie z nazwą realizuje sze-
reg zadań związanych z organizacją 
imprez i zajęć sportowych. Każdego 

Miesiąc Liczba klientów
Styczeń   10 185
Luty   11 421
Marzec     8 229
Kwiecień     8 771
Maj     8 327
Czerwiec     9 753
Lipiec   14 791
Sierpień   12 833
Wrzesień     4 867
Październik   11 287
Listopad   10 388
Grudzień     8 804
Ogółem 119 667

Liczba klientów basenu w 2008 roku
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roku oferta w tym zakresie jest coraz 
bogatsza, a największą dumą instruk-
torów prowadzących zajęcia z dziećmi  
młodzieżą są odnoszone przez nich zna-
czące sukcesy z tytułami mistrzowski-
mi na szczeblu centralnym włącznie. 

Łatwo domyślić się, że w kalen-
darzu imprez organizowanych przez 
BOSiR dominują zawody pływackie, 
w których coraz częściej biorą udział 
młodzi zawodnicy z takich ośrodków 
jak Bochnia, Dąbrowa Tarnowska, 
Krzyszkowice czy Myślenice. Średnio 
w jednej imprezie uczestniczy od 40 do 
70 zawodników. W sumie w zeszłym 
roku wystartowało ich około 400, a ich 
zmagania obserwowało około 500 kibi-
ców zgromadzonych na balkonie usy-
tuowanym nad niecką basenu. Rekor-
dową frekwencję zanotowano podczas 
zawodów zorganizowanych z okazji 
Święta Niepodległości, kiedy to wy-
startowało 200 pływaków rywalizują-
cych w 18 kategoriach. BOSiR uczest-
niczy też w cyklu zawodów pływac-
kich organizowanych we współpracy 
z ośrodkami w Bochni i Proszówkach. 

Od trzech lat BOSiR we współpracy 
z Konik Klubem organizuje zawody 
jeździeckie o Puchar Burmistrza Brze-
ska. Dwie pierwsze edycje przeprowa-
dzone zostały wokół basenu, termin 
ostatniej z uwagi na fatalne warunki 
atmosferyczne był kilkakrotnie prze-
kładany, aż wreszcie przeniesiono 
imprezę w pobliże Konik Klubu. 

Swoich zwolenników mają organi-
zowane przez BOSiR turnieje siatków-
ki plażowej. Każdego roku organizowa-
ne są dwa główne turnieje – z okazji 
rozpoczęcia lata i zakończenia wakacji. 
W czasie wakacji cztery boiska do „pla-
żówki” oblegane są od świtu do wieczora. 

Dyrektor BOSiR cały czas stara 
się rozszerzyć ofertę, głównie w kie-
runku organizacji rekreacyjnych form 
wypoczynku nie nastawiając się na 
nadmierne rozbudowywanie sekcji 
zajmującej się wyczynowym sportem. 
Szansę widzi w rozwijaniu tych form, 
których z uwagi na niską opłacalność 
nie zaoferują ani ościenne gminy ani 
organizacje nastawione na komercję. 

W pierwszym miesiącu ubiegło-
rocznych wakacji BOSiR zrealizował 
projekt o nazwie „Już pływam”. Z moż-
liwości nauki pływania skorzystało 150 
dzieci. Ośrodek realizuje też zajęcia 
skierowane dla kobiet. W sali fitness 
prowadzone są dla nich zajęcia rekre-
acyjne kształtujące sylwetkę. W ze-
szłym roku przeprowadzono 250 godzin 
zajęć, w których uczestniczyło średnio 
15 osób (łatwo obliczyć, że daje to  3 750 
tzw. wejść w ciągu roku. Niedawno 

wprowadzoną ofertą są zajęcia w ra-
mach Aqua Aerobic, z których dwa razy 
w tygodniu korzysta od 15 do 18 osób. 

Stosunkowo niedawno BOSiR 
wprowadził do swojej oferty kąpiele 
w jacuzzi solankowym. Jacuzzi napeł-
nione roztworem jodowo-bromowej soli 
leczniczej z Bochni ma duże wartości 
terapeutyczne przy schorzeniach reu-
matycznych. Jego zaletą są też nieza-
przeczalne wartości relaksacyjne. 

Dzieci i młodzież uzdolniona spor-
towo realizują się biorąc udział w tre-
ningach trzech sekcji pływackich 
działających w strukturach założone-
go kilka lat temu klubu sportowego 
Wiking. W zeszłym roku w trzech 
sekcjach pływackich trenowało 80 mło-
dych zawodników. Do niedawna klub 
prowadził także sekcję dwuboju i trój-
boju nowoczesnego, ale z uwagi na 
wysokie koszty zawiesił zajęcia w tej 
dyscyplinie. O klubie Wiking szerzej 
piszemy w innym miejscu.  

Dyrektor Waresiak uważa, że 
Brzesko stać na zorganizowanie 
oficjalnych Mistrzostw Małopolski 
w siatkówce plażowej. Wymaga to 
jednak modernizacji czterech boisk 
do „plażówki”. Dyrektor obliczył, że 
koszt modernizacji wyniósłby około 
4-5 procent kwoty, którą pochłonęła 
budowa kompleksu boisk sportowych 
„Orlik 2012”. Innym pomysłem  na 
przyszłość jest całkiem realna orga-
nizacja oficjalnych Mistrzostw Polski 
w półmaratonie górskim.

Promocja
Jan Waresiak podkreśla, że ważnym 
elementem rozwoju BOSiR-u jest 
prowadzenie szeroko pojętej promocji. 
Między innymi dlatego stara się na 
bieżąco informować prasę o wyda-
rzeniach związanych z działalnością 
ośrodka. Musimy przyznać, że sami 
tego doświadczamy, bo przed i po każ-
dej imprezie otrzymujemy z BOSiR 
szczegółowe informacje na temat ich 
przebiegu. Na własnej stronie inter-

netowej BOSiR notuje ponad 1 500 
wejść dziennie. Ośrodek promuje się 
między innymi przez reklamy regu-
larnie umieszczane na naszych łamach 
i w Internecie, a także przez rozpo-
wszechnianie reklamowych ulotek. 

Skuteczną promocją są też ope-
racje cenowe. Zawsze z okazji ferii, 
wakacji, czy też w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca klienci mogą liczyć 
na promocyjne i atrakcyjne ceny bile-
tów. Przykładowo w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca klienci mogą przeby-
wać w wodzie bez ograniczeń za cenę 
jednogodzinnego biletu. Do dyspozycji 
klientów są też tzw. megabilety (za 
11 złotych można korzystać z basenu 
przez dwie godziny). Dyrektor BOSiR 
spotyka się ponadto z kierownictwami 
i właścicielami firm, by zachęcić ich 
na przykład do zakupu karnetów dla 
pracowniczych załóg. BOSiR często 
funduje bilety na basen jako nagrody 
na przykład w loteriach organizowa-
nych z okazji różnego rodzaju imprez 
plenerowych. To też należy traktować 
jako promocję. 

Już prawie drugi rok BOSiR po-
siada w swojej ofercie solarium. Jedna 
minuta kosztuje złotówkę, przy zaku-
pie karnetu cena spada do 80 groszy za 
minutę. Solarium to dodatkowe źródło 
przychodów, które w ubiegłym roku 
wyniosły 23 405 zł. Jest również sauna 
(dochód w zeszłym roku – 21 703 zł), 
aquafit (17 413 zł), fitness (12 462 zł) 
i wpływy z wynajmowania boisk do 
siatkówki plażowej (1 426 zł). 

Dyrektor marzy o rozszerzeniu 
oferty o masaż i krioterapię. W tym 
drugim przypadku w grę wchodziłby 
zakup dość kosztownego specjali-
stycznego sprzętu i wygospodarowa-
nia dodatkowych pomieszczeń, ale 
krioterapia na pewno szybko znala-
złaby zwolenników. Aktualnie pilną 
jest konieczność rozbudowania po-
wierzchni budynku BOSiR o pomiesz-
czenia biurowe i zaplecze socjalne.

dUdA
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Zgodnie z tradycją na półmetku 
zawodów ogłoszono przerwę, 
podczas której na cmentarz 

w Mokrzyskach udała się delegacja 
złożona z organizatorów, specjalnych 
gości i zawodników, by złożyć wiązankę 
kwiatów na grobie Stanisława Migda-
ła, wielkiego społecznika i krzewiciela 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 

Sam turniej dostarczył sporo emo-
cji, a na ostateczne rozstrzygnięcia 
trzeba było czekać aż do zakończenia 
ostatniej rundy. Szachy to wbrew pozo-
rom pasjonująca dyscyplina sportowa. 
Kiedy bierze się udział w turnieju, 
staje naprzeciw rywala i słyszy za 
uchem tykanie szachowego zegara, 
to ta świetlicowa na pozór rozrywka 
staje się pełną niesamowitych i nie-
spodziewanych zwrotów akcji grą 
sportową. Tylko szachiści wiedzą, że 
udział w dziewięciorundowym turnieju 
wymaga żelaznej kondycji, niesamo-
witej odporności psychicznej i zmysłu 
taktycznego. Tutaj nie ma miejsca na 
przypadek. Tutaj też, jak w każdej 
dyscyplinie sportowej, o wygranej lub 
porażce decyduje dyspozycja w dniu 
rozgrywania zawodów, do których 

PAMięci STAniSłAwA MigDAłA

Ostatnia sobota stycznia była tradycyjnie dniem, w którym rozegrany został Memoriał im. 
Stanisława Migdała w szachach. Już po raz szósty do Mokrzysk przybyli najlepsi szachiści 
z Małopolski. W tym roku padł rekord, bo do zmagań zgłosiło się 91 zawodników, wśród 
nich 10 kobiet, a aż 29 graczy legitymowało się międzynarodowym rankingiem. Zwyciężył 
Sergey Shilov z Ukrainy, a Grzegorz Słabek – ubiegłoroczny triumfator – musiał zado-
wolić się „tylko” piątym miejscem. Zawody miały też swojego cichego bohatera, a był nim 
Stanisław Mróz z niedalekiej Gosprzydowej.

Szachy w Mokrzyskach
trzeba się odpowiednio przygotować. 
Aby uzmysłowić naszym Czytelnikom, 
jak emocjonująca jest gra w szachy 
(zwłaszcza podczas turniejów), poniżej 
przedstawiamy przebieg wydarzeń VI 
Memoriału im. Stanisława Migdała. 

Runda po rundzie
W pierwszej rundzie doszło do czte-
rech niespodziewanych rozstrzygnięć. 
Marcin Małochleb (PUKS Karolina 
Tarnów) zremisował z Łukaszem Rzeź-
nikiem (MLKSz Myślenice), jednym 
z głównych pretendentów do pierw-
szego miejsca. Później okazało się, że 
myśleniczanin nie był tego dnia w zbyt 
wysokiej dyspozycji. Niespodzianka-
mi były też zwycięstwa Kazimierza 
Migiełka (Gosprzydowa) nad Janem 
Radwanem (Lajkonik Kraków) i Kac-
pra Nosala ((UKS Magnus Rzezawa) 

nad Aleksandrą Jackowską (MDK 
Bochnia). O supersensację postarał 
się Stanisław Mróz (gosprzydowa), 
który pokonał faworyzowanego Miro-
sława Lewickiego (UKS SP 8 Chrza-
nów). Mróz jeszcze nieraz podczas tego 
turnieju wprawił w zakłopotanie wyżej 
notowanych rywali. 

Druga runda dla Jana Radwana 
oznaczała przełknięcie drugiej gorzkiej 
pigułki, bo grając białymi przegrał 
sromotnie z nieznanym raczej Mariu-
szem Urbańskim ze Szczepanowa. 
Nietęgą minę miał także pochodzący 
z Bochni, a grający w UKS Hetman 
Koronny Trzebinia Adrian Wcisło, 
z którym „rozprawił się” będący rewe-
lacją tego turnieju w jego początkowej 
fazie Andrzej Rzeszut z Mielca. W na-
stępnej rundzie grając czarnymi zwy-
ciężył Rzeźnika (2075 pkt FIDE!!!) Po 
drugim „okrążeniu” jeszcze 23 graczy 
legitymowało się kompletem zwycięstw.

W czwartej rundzie sypnęło nie-
spodziankami. Po dwóch przegranych 
z rzędu przypomniał o sobie Stanisław 
Mróz, który pokonał grającego białymi 
Radwana. Miło było patrzeć też, jak 
Urszula Mróz (gosprzydowa) „bije” 
Władysława Gbyla (Klucze). Nadal 
gubiła punkty Jackowska, która tym 
razem była bezradna wobec Czesława 
Markiewicza (Gambit Tarnowiec). 
Pół punktu urwał Bogusławowi Sy-
gulskiemu (Hetman Pilzno), jednemu 
z głównych faworytów, Jerzy Jajte-
Pachota (Cracovia). Pierwszej po-
rażki doznał Grzegorz Słabek (KKSz 
Kraków). Ubiegłoroczny zwycięstwa 
dał się ograć Tomaszowi Cabie (MDK 
Bochnia), który – co trzeba sprawiedli-
wie przyznać – aktualnie legitymuje 
się wyższym od Słabka rankingiem. 
Pierwszy raz poczuł też smak przegra-
nej rewelacyjny do tej pory Rzeszut, 
ale przegrał z samym Sergeyem Shi-
lovem. Po czterech rundach już tylko 
czterech szachistów gromadziło kom-
plet punktów. Oprócz Tomasza Caby 
i Shilova byli to Dariusz Mikrut (Dro-
gowiec Kraków) i Jerzy Markiewicz 
(Pasjonat Dankowice), a więc dwaj 
głowni pretendenci do mistrzowskiej 
korony. Tuż za tą czwórką ze stratą pół 
punktu czaili się Jerzy Jajte-Pachota, 
Bogusław Sygulski i Michał Smoła 
(LKSz GCKiP Czarna). Wśród kobiet 

najlepsza dziesiątka Memoriału: 1. Sergey Shilov (Ukraina) 8; 2. Jerzy Markiewicz 
(Pasjonat Dankowice) 7,5; 3. Damian Wcisło (UKS Hetman Koronny Trzebinia) 7,5; 
4. Tomasz Caba (MDK Bochnia) 7; 5. Grzegorz Słabek 7; 6. Andrzej Gbyl (obaj KKSz 
Kraków) 7; 7. Bogusław Sygulski (Hetman Pilzno) 6,5; 8. Piotr Widła (MDK Bochnia) 
6,5; 9. Dariusz Mikrut (Drogowiec Kraków) 6; 10. Michał Smoła (LKSz GCKiP Czarna). 



1� 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYluty 2009 PAMięci STAniSłAwA MigDAłA

brylowała Anna Sygulska (Hetman 
Pilzno) mająca wówczas na koncie trzy 
zwycięstwa i jedną przegraną (w dru-
giej rundzie z Shilovem). Urszula Mróz 
miała zgromadzone 2,5 pkt. 

W piątej rundzie przy pierwszych 
dwóch szachownicach w szranki sta-
nęli do tej pory niepokonani Tomasz 
Caba z Dariuszem Mikrutem i Jerzy 
Markiewicz z Sergeyem Shilovem. 
Zwyciężyli Caba i Shilov. Potknięcia 
Mikruta i Markiewicza wykorzystał 
Sygulski awansując na trzecie miejsce. 
Do czołówki po czterech kolejnych zwy-
cięstwach dołączył Mirosław Lewicki, 
ten sam, którego w pierwszej rundzie 
pokonał Stanisław Mróz. 

Po szóstej rundzie kompletem 
punktów mógł się pochwalić już tylko 
Shilov, który na pierwszej szachownicy 
ograł Cabę. Ukrainiec miał podwójne 
powody do zadowolenia, bo przy drugiej 
szachownicy na remis zagrali Sygulski 
z Mikrutem. Nadal świetnie spisywał 
się Rzeszut, który tym razem uporał się 
z legitymującym się rankingiem FIDE 
Stanisławem Damianem (Kraków). 
Serię udanych partii przerwał Łuka-
szowi Sowińskiemu (MDK Bochnia) 
jego klubowy kolega Piotr Widła. So-
wiński miał do tej pory cztery punkty, 
a wcześniej przegrał tylko z Jerzym 
Jajte-Pachotą (w drugiej rundzie). 

Wydarzenia siódmej rundy wiele 
wyjaśniły, jeśli chodzi o końcowe 
rozstrzygnięcia. Shilov przybliżył się 
do końcowego sukcesu po wygranej 
z Andrzejem Gbylem (KKSz Kraków). 
Krakowianin tracił już wtedy dwa 
punkty do lidera i wiadomo było, że 
będzie mu bardzo trudno wywalczyć 
nawet miejsce w pierwszej trójce. 
Ukrainiec mógł znowu się uśmiechnąć, 
bo depczący mu po piętach Jerzy Mar-
kiewicz i Słabek zremisowali w partii 
rozgrywanej na drugiej szachownicy. 
Do walki o zwycięstwo włączył się za to 
Damian Wcisło (UKS Hetman Koron-
ny Trzebinia) po wygranej z Tomaszem 
Cabą (Wcisło grał czarnymi). W tym 
momencie pochodzący z Bochni szachi-
sta mógł sobie pluć w brodę, bo gdyby 
nie przegrana w czwartej rundzie 
z Jerzym Markiewiczem, podobnie 
jak Shilov miałby na koncie komplet 
siedmiu punktów. Tymczasem za 
plecami faworytów do pierwszej dzie-
siątki zaczął pukać Stanisław Mróz, 
a „upoważniła” go do tego wygrana ze 
znacznie wyżej notowanym Karolem 
Marcem (MDK Bochnia). Po siódmej 
rundzie bardzo wysoko, bo w pierwszej 
ósemce, plasował się Piotr Widła. 

W dwóch ostatnich rundach ukra-
iński szachista zagrał zachowawczo, 

ale tak nakazywała mu taktyka. Do 
zdobycia pierwszego miejsca wystar-
czały mu dwa remisy, toteż nie po-
dejmował zbytniego ryzyka, cały czas 
kontrolując przebieg gry na szachow-
nicy. Plan wykonał, bo zremisował 
i z Damianem Wcisło i z Grzegorzem 
Słabkiem. Gdyby jednak przegrał tę 
ostatnią partię, sytuacja bardzo by 
się skomplikowała i o ostatecznej 
klasyfikacji zdecydowałaby punktacja 
pomocnicza. Shilov na końcowe zwy-
cięstwo w pełni sobie zasłużył, bo jako 
jedyny szachista ukończył turniej nie 
przegrywając ani jednej partii. Stani-
sław Mróz dokonał w ósmej rundzie 
kolejnej – wydawałoby się – niemoż-
liwej rzeczy. W pokonanym polu pozo-
stawił Pawła Brylskiego (MLKSz My-
ślenice,2068 pkt FIDE). W ostatniej 
rundzie trafił na samego Sygulskiego 
i – niestety – nie wykorzystał szansy 
ukończenia zawodów na przynajmniej 
siódmym miejscu (tę pozycję zajął 
właśnie Sygulski). Jednak jedenaste 
miejsce (najlepsze spośród graczy 
nieposiadających rankingu FIDE) to 
olbrzymi sukces gosprzydowianina, 
tym bardziej, że zdobył tyle samo 
punktów (6), co dziewiąty w końcowej 
klasyfikacji Dariusz Mikrut (2394 pkt 
FIDE, najwyższy ranking w turnieju). 
Drugie miejsce wywalczył Jerzy Mar-
kiewicz, trzeci był Damian Wcisło. 
Najlepszą kobietą zawodów okazała 
się Anna Sygulska (Hetman Pilzno), 
która ostatecznie zajęła 33. miejsce. 
Najlepszym reprezentantem gospo-
darzy był Ryszard Jękot z Brzeska 
(45. miejsce,5 punktów). Sędzią głów-
nym zawodów był Wiesław Kasperek 
z Tarnowa (sędzia klasy państwowej), 
a funkcję sekretarza zawodów pełniła 
Małgorzata Kasperek.

co z gospodarzami? 
Nagrody najlepszym uczestnikom 
turnieju wręczali wiceburmistrz Jerzy 
Tyrkiel (w imieniu burmistrza Grzego-
rza Wawryki), przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Ojczyk, prezes Sto-
warzyszenia Kulturalno-Społecznego 
wsi Mokrzyska Józef Wąsik oraz skarb-
nik stowarzyszenia Joanna Augustyn. 

Szkoda tylko, że gmina Brzesko 
„tradycyjnie” reprezentowana była 
podczas Memoriału (podobnie jak 
i w innych turniejach organizowa-
nych na terenie powiatu brzeskiego) 
w symboliczny sposób. W stawce 
91 uczestników znalazło się dwóch 
szachistów z Brzeska, jeden z Bucza, 
pięcioro ze Szczepanowa i tylko dwie 
osoby z Mokrzysk. Z tego grona Ta-
deusz Chuchro (Mokrzyska) wycofał 

Organizatorzy dziękują sponsorom za 
pomoc w przygotowaniu zawodów 
i ufundowanie nagród dla najlepszych 
uczestników.

Wśród sponsorów znaleźli się: 
Urząd Miejski w Brzesku, skład Ma-
teriałów Budowlanych Edwarda Mi-
lewskiego, Trans-Lis-Bet Ignacego 
Lisa, sklep Centrum, Damian Kazek, 
Adam szuba i radni gminy Brzesko.

się z rozgrywek już po pierwszej run-
dzie, a Janusz i Piotr Kołodziejowie 
(Szczepanów) zrezygnowali z dalszej 
gry po siódmym „okrążeniu”. A prze-
cież w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Brzesku odbywają się regularne 
zajęcia kółka szachowego. Czyżby w tej 
grupie nie było chętnych, by zmierzyć 
się z czołowymi graczami Małopolski? 
Wydaje się, że wpisowe jest tak nie-
wielką kwotą, iż nie powinno stano-
wić bariery stojącej na przeszkodzie 
do wzięcia udziału w tym turnieju. 

W pewnym sensie honoru gospoda-
rzy bronili zawodnicy z Gosprzydowej 
z wspomnianym już tutaj rewelacyj-
nym Stanisławem Mrozem oraz Ma-
teusz Pach z LZS Gryf Sufczyn, czyli 
przedstawiciele brzeskiego powiatu. 

BIM proponuje, aby wzorem „Czar-
nego Konia” z Gnojnika od przyszłego 
roku na dwa tygodnie przed głównym 
turniejem organizować zawody gminne 
i na przykład pierwszą dziesiątkę pro-
mować udziałem w Memoriale bez ko-
nieczności opłaty wpisowego (może to za 
nich na przykład uczynić sponsor). Już 
od nich samych zależeć będzie, czy sko-
rzystają z zaproszenia, czy nie. dUdA
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Koledzy Krzysztofa z lat szkol-
nych pamiętają, że sporty ze-
społowe raczej go nie pociągały, 

chętniej realizował się w lekkoatletyce, 
szczególnie w biegach średnich i dłu-
gich. On sam przyznaje, że zawsze 
lubił biegać, choć jeszcze rok temu 
nie przyszło mu do głowy, że odważy 
się wystartować w maratonie. Wspo-
mina, że na jego talencie poznali się 
przełożeni w wojsku, toteż był etato-
wym reprezentantem macierzystej 
jednostki we wszystkich lekkoatle-
tycznych zawodach. Ale pamięta też 
przykre doświadczenie z biegu na 10 
kilometrów, w którym kilka lat temu 
wystartował w Brzesku.

– Biegłem praktycznie bez jakie-
goś specjalnego treningu. Po prostu 
zaufałem moim wrodzonym predyspo-
zycjom. Przeliczyłem się, bo na trzecim 
kilometrze musiałem zejść z trasy. 
Dopadły mnie kolka i zadyszka – opo-
wiada Krzysztof.

Maratończyk
wcale nie samotny

Datę 16 stycznia 2009 roku Krzysztof Holik z Brzeska pamiętać będzie po wsze czasy. Tego 
dnia wystartował w najdroższym maratonie na świecie. Nie dość, że może pochwalić się, 
iż w dalekim Dubaju rywalizował z samym Hajle Gebreselassie, to jeszcze ma szczególny 
powód do dumy, bo w stawce około 800 biegaczy zajął wysokie 47. miejsce, a do zwycięzcy 
i rekordzisty świata z Etiopii stracił niecałą godzinę. Jego sukcesem żyje cały Can-Pack, 
w którym na co dzień jest zatrudniony.

O próbie zmierzenia się z dystan-
sem 42.195 metrów pomyślał na po-
ważnie w marcu zeszłego roku. Kiedy 
po raz pierwszy odwiedził siłownię, na 
twarzach stałych bywalców pojawiły 
się ironiczne uśmiechy.

– Jestem raczej szczupły, a wtedy 
wręcz byłem chudy. Pewnie zastana-
wiali się, co taki cherlak jak ja chce ro-
bić na siłowni – domyśla się dzisiaj.

Bardzo szybko umięśnieni klienci 
siłowni nabrali do niego szacunku, bo 
ten „wariat”, który przyszedł pobie-
gać, wcale wariatem nie był. Teraz 
inni z zazdrością patrzą jak Krzysztof 
bez wysiłku spędza podczas jednego 
treningu po trzy godziny na bieżni, 
ustawiając ją na maksymalne obroty.

wirtualny trener
Maratończyk z Brzeska trenuje nie 
tylko na siłowni. Często można go spo-
tkać samotnie przemierzającego dukty 
w Lesie Szczepanowskim i dystans po-

między Brzeskiem a Gnojnikiem. Jego 
trenerem jest Jerzy Skarżyński, jeden 
z czołowych polskich biegaczy. Być 
może jest w tym poprzednim zdaniu 
nieco przesady, bo Krzysztof korzysta 
z porad mistrza za pośrednictwem In-
ternetu. Skarżyński w swoim portalu 
przedstawia różne warianty ćwiczeń 
i treningów. Krzysztof ma także do 
dyspozycji masażystę i fizjoterapeutę 
w jednej osobie. Tę funkcję pełni jego 
żona Monika. Trudno więc mówić tu-
taj o „samotności długodystansowca”. 
Najwierniejszymi jego kibicami są 
dzieci,13-letni Kacper i 7-letnia Mi-
lena. Czy pociechy Krzysztofa biorą 
przykład z taty i już biegają?

– Tak, biegają za mną, ale na razie 
tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebują 
– śmiejąc się odpowiada.

Intensywne treningi podjął Krzysz-
tof w dniu, w którym postawił sobie 
za cel wystartowanie w październi-
kowym maratonie w Poznaniu. W tej 
pierwszej konfrontacji uzyskał czas 
3 godzin i 52 minut. Jeśli zważyć, że 
część dystansu przeszedł, to można 
uznać, że był to niezły rezultat.

– Bieg w Poznaniu miał mi dać 
odpowiedź na pytanie, czy warto nadal 
tak intensywnie trenować. Byłem do-
brze przygotowany, toteż nie obawiałem 
się ani kolki ani zadyszki – wspomina 
po kilku miesiącach – Niestety, mniej 
więcej w połowie dystansu zacząłem 
odczuwać dokuczliwy ból mięśnia 
czterogłowego. Jak mówią biegacze, 
stanąłem pod ścianą. Jednak ani przez 
chwilę nie przyszło mi przez myśl, żeby 
zejść z trasy. Wolałem część dystansu 
przetruchtać, niż się poddać. Musiałem 
dojść do mety, tam czekała na mnie 
żona. Mówiąc poważnie, dla maratoń-
czyka-amatora najważniejsze jest, aby 
dotrzeć do mety, zajęte miejsce jest spra-
wą drugorzędną. Amatorzy mają jeszcze 
jedną ambicję, zejść poniżej trzech go-
dzin. Dążę do tego i jestem coraz bliżej 
osiągnięcia zamierzonego celu.

Dodajmy, że trasa poznańskie-
go maratonu jest bardzo trudna ze 
względu na urozmaiconą konfigurację 
terenu. Dlatego biegając w Poznaniu 
maratończycy pokonują dwie różne 
pętle, aby w połowie dystansu nie 
przebiegać przez linię mety. To jest 
dobry pomysł organizatorów, głównie 
ze względów psychicznych. Lepiej się 
biega, kiedy człowiek nie wie, jak da-
leko do końca zmagań.

Bark w bark z rekordzistą
Krzysztof Holik pracuje w brzeskim 
Can-Packu jako serwisant maszyn. 
Nawet nie przypuszczał, że służbowy 
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wyjazd do najsłynniejszego miasta 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
(jednej z największych atrakcji tury-
stycznych na świecie) otworzy przed 
nim szansę przeżycia niezapomnianej 
przygody. Już będąc na miejscu dowie-
dział się, że akurat w połowie stycznia 
wystartuje po raz dziesiąty Standard 
Chartered Dubai Marathon. Takiej 
okazji nie można było zaprzepaścić. 
Do udziału w biegu gorąco dopingował 
Krzysztofa dyrektor Mariusz Stolar-
czyk, który niejako pełnił rolę jego 
menadżera. Obaj panowie dopełnili 
wszelkich proceduralnych formalności 
i 16 stycznia o godzinie 6.30 miejsco-
wego czasu 36-letni biegacz z Brzeska 
stanął na starcie w gronie 800 zawod-
niczek i zawodników.

Na ludziach śledzących zmagania 
maratończyków liczba 800 uczestni-
ków większego wrażenia nie robi. Przy 
30 tysiącach biegaczy startujących co 
roku w Bostonie to zaledwie garstka. 
Jednak zawody w Dubaju wyróżnia 
jeden istotny szczegół. Na zwycięzcę 
czeka najwyższa wygrana na świecie 
– 250 tysięcy dolarów. Gdyby jeszcze 
komuś udało się ustanowić tutaj 
rekord świata, to organizatorzy wy-
stawią mu czek na równiutki milion. 
Dlatego do Dubaju ściągają największe 
tuzy światowego biegania. Tylko tutaj 
można więc stanąć w szranki ze ścisłą 
czołówką światową. Do tej pory nikomu 
sztuka pobicia rekordu się nie udała. 
Bliski tego wyczynu był przed rokiem 
sam wielki Hajle Gebreselassie, który 
pobiegł w czasie 2:04,53 (o 54 sekundy 
wolniej od rekordu świata ustanowio-
nego przez niego w Berlinie w 2006 
roku). Kiedy na starcie staje cała ple-
jada kenijskich i etiopskich biegaczy, 
można zmobilizować się na tyle, aby 
poprawić swoje życiowe osiągnięcie. 
Krzyśkowi ta sztuka się udała.

jeszcze tylko 12 sekund
– Trasa w Dubaju jest wprost stworzo-
na do bicia rekordów – mówi Krzysz-
tof – Płaska, prawie bez wzniesień, 
wręcz zachęca do szybkiego biegania. 
Kiedy startowaliśmy, temperatura 
wahała się w granicach 10 stopni. 
Jak na tamtejszy klimat, to bardzo 
mało. Trzy godziny później było już 15 
stopni. Myślę, że Gebreselassie, który 
oczywiście wygrał, ustanowiłby nowy 
rekord świata, gdyby nie przeszka-
dzający deszcz i wiatr. Jednak i tak 
wyśrubował wynik na 2:05,29. Chociaż 
z drugiej strony przy chłodnej pogodzie 
biega się lepiej. Organizm zużywa na 
sam bieg tylko 25 procent energii, 
reszta idzie na chłodzenie.

Krzysiek czuł się w Dubaju zna-
komicie. Kiedy mijał linię mety, miał 
pełne prawo czuć pełną satysfakcję. 
47. miejsce i rewelacyjny czas 3:00,12 
to wynik, który zaskoczył jego samego. 
Poczuł, że spełnienie wyznaczonego 
celu (zejścia poniżej 3 godzin) jest już 
na wyciągnięcie ręki. Z reporterskiego 
obowiązku dodajmy, że wśród kobiet 
najszybsza była Bezunesh Bekele 
z Etiopii (2:24,02).

Nie był jedynym Polakiem, który 
wystartował w Dubaju. Na pewno był 
tam jeszcze jeden mężczyzna z naszego 
kraju oraz znana z telewizyjnej rekla-
my jednego z farmaceutyków Anna 
Pawłowska-Pojawa. Ona, podobnie 
jak Krzysztof, traktuje maraton jako 
pożyteczną dla zdrowia rozrywkę.

– Nigdy nawet nie pomyślałem 
o zapaleniu papierosa. Czasem wybio-
rę się z kolegami na piwo. Jednak od 
czasu, kiedy zacząłem systematycznie 
trenować, szklanka piwa zdarza się już 
tylko okazjonalnie. Sport to znakomita 
alternatywa dla amatorów używek 
– kwituje Krzysztof nasze pytanie 
o ewentualne nałogi.

Rekord jednak padł
Nazajutrz po zakończonym biegu 
w Dubaju rekord świata został jednak 
ustanowiony. Dotyczy on jednak innej 
dziedziny. 17 stycznia budowany tam 
wieżowiec osiągnął założoną w pro-
jekcie wysokość 818 metrów. Jest to 
bezsprzecznie najwyższa budowla na 
świecie, jedyna wzniesiona powyżej 
700 metrów. W sierpniu tego roku do 
użytku oddane zostanie 160 pięter 
(w sumie 240 kondygnacji). I pomy-
śleć, że kiedyś rekord świata należał 
do Polski i wynosił 646,38 metrów. 
Tyle mierzył słynny radiowy maszt 
w Konstancinie, który runął na ziemię 
w 1991 roku. Krzysztof zapewnia, że 
jemu żadna katastrofa nie zagraża.

– Przygoda w Dubaju zdarzyła 
mi się niejako przypadkiem. Nawet 
nie zdawałem sobie sprawy, że po po-
znańskim biegu tak szybko wystartuję 
w kolejnym maratonie i to z takim 
skutkiem. Teraz pozostała mi walka 
o pokonanie magicznej granicy 3 go-
dzin. W mojej grupie wiekowej najlepsi 
amatorzy biegają w czasie 2:55. Będę 
chciał pobiec znacznie poniżej tego 
czasu – zapowiada.

I jakby na potwierdzenie tej zapo-
wiedzi zaraz po powrocie do Brzeska 
po krótkim odpoczynku wznowił 
intensywne treningi. Znów wzbu-
dza sensację i zazdrość na siłowni. 
On z kolei może żyć wspomnieniem 
przygody, podczas której ścigał się 

z jednym z najbardziej utytułowanych 
biegaczy na świecie. Gebreselassie to 
nie tylko rekordzista świata w mara-
tonie. To pierwszy człowiek na globie, 
który pobiegł na 5 kilometrów poniżej 
13 minut i na 10 kilometrów poniżej 
27 minut. Dwukrotny medalista olim-
pijski i ośmiokrotny mistrz świata. 
Jedyny, który pobiegł tzw. półmara-
ton w czasie krótszym niż 59 minut. 
Krzyśkowi zapewne takie osiągnięcia 
nie są pisane, ale on sam zamierza 
uczynić wszystko, aby dystans po-
między nim a gwiazdą światowego 
biegania stale się zmniejszał. Zresztą 
jest w wieku dla długodystansowców 
optymalnym. Etiopczyk dopiero po 
osiągnięciu pewnego wieku zrezygno-
wał ze średnich dystansów na rzecz 
maratonu. Ignoranci uważają, że 
mijanie mety w godzinę po zwycięzcy 
to ujma. Ale tak mogą mówić tylko 
dyletanci. Pełen uznania dla rezultatu 
Krzyśka osiągniętego w Dubaju jest 
radny powiatowy Kazimierz Brzyk, 
który sam kiedyś biegał maratony 
w Warszawie i Krakowie. On naj-
szybciej pobiegł w granicach 3:18, 
toteż potrafi docenić wartość wyniku 
młodszego kolegi. Może by tak zor-
ganizować w Brzesku pierwszy bieg 
maratoński z udziałem obu panów. 
Może w Brzesku bylibyśmy świadka-
mi biegu, w którym magiczna granica 
3 godzin przestałaby obowiązywać? 
Warto się nad tym zastanowić. 

dUdA
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Prezes Filip uważa, że misją 
zarządzanej przez niego spółki 
są dbałość o czystość gminy 

i dążenie do pełnej satysfakcji klien-
tów ze świadczonych im usług, a nade 
wszystko uczynienie z BZK lokalnego 
lidera w zakresie gospodarki komu-
nalnej i ochrony środowiska. W obecnej 
formie działalność firmy opiera się na 
realizacji zadań wynikających z termi-
nowych (czytaj: jednorocznych) umów, 
umów bezterminowych (gospodarka 
odpadami komunalnymi), doraźnych 
zleceń od odbiorców indywidualnych, 
przedsiębiorstw, Urzędu Miejskiego 
i związanych z funkcjonowaniem za-
kładu pogrzebowego oraz z zarządzania 
cmentarzem, autobusowymi przystan-
kami i wysypiskiem śmieci. 

Mobilny i w miarę nowoczesny tabor samochodowy dostosowany do rodzaju świadczonych 
usług; wyremontowane obiekty biurowe oraz zaplecze techniczne; wysoko wyszkolona kadra 
pracownicza; dodatnie wyniki finansowe – to spodziewane przez prezesa Janusza Filipa efekty 
wdrożenia strategii rozwoju Brzeskich Zakładów komunalnych, zapoczątkowanej w ubiegłym 
roku, a mającej potrwać do 2012 roku. Prezes spodziewa się ponadto podniesienia średniej 
płacy w spółce do poziomu 90 procent średniej krajowej, samodzielnego (i na bieżąco) po-
noszenia nakładów inwestycyjnych, stopniowego odtworzenia zapasowego funduszu spółki 
oraz sprawienia, że BZK staną się najmocniejszą firmą komunalną na lokalnym rynku. Aby 
do tego doszło, muszą być zrealizowane wszystkie tezy zawarte we wspomnianej  strategii. 

Bzk w obliczu przemian
Ambitny program na najbliższe 

cztery lata zakłada wzrost obrotów 
o około 20 procent poprzez zdobycie 
nowych rynków usług, co pozwoli na 
wdrożenie zapowiadanych podwyżek 
płac dla pracowników. Klienci mogą 
spodziewać się wprowadzenia zróż-
nicowanych cen za wywóz odpadów, 
głównie w oparciu o częstotliwość 
świadczenia tej usługi. Zgodnie z za-
łożeniami już wkrótce nie trzeba 
będzie się fatygować do siedziby BZK 
po odbiór worków na odpady, sama 
firma będzie je dostarczać do domów. 
Zakład pogrzebowy wzbogacić ma się 
o nowy karawan. Prezes Filip twierdzi, 
że pozwoli to na poszerzenie zakresu 
usług w tym zakresie. Służyć temu 
będzie także odpowiednia reklama. 

Rok obrotowy 2007 Rok obrotowy 2008
Przychody 2 307 881,76 2 797 100,69
Koszty działalności 2 473 570,22 2 781 814,93
Zysk (strata)  – 165 688,46      15 285,76

Tab.1 Rachunek zysków i strat  w BZK – 1 stycznia – 31 października 2008 (w zł)

W planach są też zakupy nowego 
sprzętu oraz wprowadzenie nowych 
usług, na przykład takich jak wycinka 
drzew i usługi ogrodnicze. 

W firmie wszyscy zdają sobie 
sprawę, że na wzrost obrotów wpływ 
może mieć poprawa jakości obsługi 
klienta, która osiągnięta zostanie za 
sprawą wewnętrznych i zewnętrznych 
szkoleń. Pracownicy powinni się liczyć 
z intensyfikacją nadzoru nad jakością 
pracy. Nie bez znaczenia będzie też po-
prawa wizerunku firmy, czyli zmiana 
(na lepsze) wyglądu administracyjnego 
budynku, wszystkich firmowych obiek-
tów oraz sprzętu (głównie samochodo-
wego). Wszystkiemu temu towarzyszyć 
mają starania o pozyskanie większej 
liczby usługobiorców zarówno indywi-
dualnych jak i zbiorowych. I oczywi-
ście reklama. Stąd mowa w strategii 
o dalszym zacieśnieniu współpracy 
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska oraz z Biurem 
Promocji Urzędu Miejskiego. Wydaje 
się, że w firmie już poprawa jest odczu-
walna, o czym świadczą dane zawarte 
w zestawieniu zysków i strat za dzie-
sięć miesięcy ubiegłego roku (tab.1)

Potrzeba inwestycji
Aby przeprowadzić remonty i dokonać 
zakupu sprzętu zaplanowanego na ten 
rok, spółka będzie musiała wydać 830 
tysięcy. W tych wydatkach zmieścić 
się mają prace remontowo-budowlane 
bazy i siedziby firmy (200 tys. zł) oraz 
zakupy zamiatarki (70 tys.), karawanu 
(40 tys.), hakowca (50 tys.), samochodu 
brygadowego (40 tys.), koparko-łado-
warki (100 tys.), beczek asenizacyjnych 
(40 tys.), dwóch dużych śmieciarek 
(200 tys.), małej śmieciarki (60 tys.) 
oraz nowego programu komputerowego 
(30 tys.). Planowane inwestycje mogą 
być zrealizowane w oparciu o środki 
własne i leasing. Ich realizacja ma 
– jak twierdzi prezes Filip – zapewnić 
oszczędności oraz spowodować syste-
matyczny wzrost zysków w przyszłych 
latach (patrz – tab.2)

Gdyby realizację inwestycyjnego 
programu oprzeć o bankowy kredyt i le-
asing, to rozłożona byłaby ona na cztery 
kolejne lata (2009-2012). Finansowe skut-
ki takiego rozwiązania obrazuje tab.3. 

Jeszcze w pierwszym kwartale tego 
roku dokończona zostanie rekultywa-
cja wysypiska śmieci w Jadownikach. 
Faktyczna wartość wykonanych prac 
stanowi zaledwie 44 procent ceny 
kosztorysowej, która miała wynieść 
1 263 793 zł, a w rzeczywistości wynio-
sła 551 025 zł. Zaoszczędzone środki 
przeznaczone zostaną na podwyżki 

Tab.2 – Przewidywany rachunek zysków i strat w latach 2008-2012 (w zł)
Przy realizacji inwestycji ze środków własnych i w oparciu o leasing

     2008      2009      2010      2011      2012
Przychody 3 388 050 5 128 700 4 475 000 4 925 500 5 417 000
- z działalności gospodarczej 3 388 050 4 067 700 4 475 000 4 925 500 5 417 000
- z sprzedaży działki - 1 061 000 - - -
Koszty 3 388 050 4 788 600 4 413 500 4 841 700 5 334 500
 – płace 1 308 300 1 570 000 1 727 000 1 900 000 2 090 000
- leasing -    400 000      50 000 - -
Wynik finansowy (zysk)               0    340 100      61 500      83 800      82 500
Podatek od zysku               0        5 200               0               0               0

Tab. 3 – Przewidywany rachunek zysków i strat w latach 2008-2012 (w zł) 
Przy realizacji inwestycji w oparciu o kredyt i leasing

     2008      2009      2010      2011      2012
Przychody 3 388 050 4 193 500 4 376 800 4 750 500 5 142 000
- z działalności gospodarczej 3 388 050 4 193 500 4 376 800 4 750 500 5 142 000
- z sprzedaży działki -               0 - - -
Koszty 3 388 050 4 166 170 4 352 000 4 727 500 5 112 000
 – płace 1 308 300 1 470 000 1 550 000 1 650 000 1 880 000
- leasing -    100 000    150 000    150 000    150 000
Wynik finansowy (zysk)               0      27 330      24 800      23 000      30 000
Podatek od zysku               0               0               0               0               0
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płac w spółce. Po zakończeniu rekul-
tywacji znacznie obniżone zostaną 
koszty nadzoru wysypiska. 

Powyższy tekst powstał na pod-
stawie strategii rozwoju Brzeskich 
Zakładów Komunalnych opracowanej 
przez prezesa Janusza Filipa.    dUdA

nieuniknione podwyżki
– Podwyżka cen za wywóz śmieci jest 
koniecznością – wyjaśnia prezes BZK 
Janusz Filip. – w 2008 roku opłata śro-
dowiskowa za składowanie odpadów 
wynosiła 75 złotych za tonę. W tym 
roku jest ona już o 25 złotych wyższa. 
Jeżeli doliczyć do tego koszty eksplo-
atacji wysypiska, na które wywożone 
są śmieci z terenu gminy to okazuje 
się, że za składowanie tony śmieci 
płacimy 185 złotych. 

Kolejne lata przynosić będą na-
stępne podwyżki. Do 2014 roku sama 
tylko opłata środowiskowa ma wyno-
sić 240 złotych za tonę odpadów. Nie 
wiadomo jeszcze, o ile wzrosną koszty 
eksploatacji wysypisk. 

– Mieszkańcy muszą być przygoto-
wani, że do tego czasu opłaty za wywóz 
śmieci mogą wzrosnąć nawet o 100 
procent – dodaje prezes Filip. red

SToWARZySZEniE Ziemi Brzeskiej 
Porozumienie powstało w styczniu 
2002 roku z inicjatywy Andrzeja Ci-
chońskiego i Mirosława Wiśniowskiego, 
w marcu zarejestrowane zostało w sta-
rostwie a 5 sierpnia 2004 roku wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego. 
W wyborach samorządowych w 2002 
roku jego członkowie: Jadwiga Kramer, 
Zbigniew Mastalerz i Józef Kubas zo-
stali wybrani do Rady Miejskiej. Obec-
nie Porozumienie reprezentowane jest 
przez silną grupę radnych składającą 
się z radnych: Jadwigi Kramer, Miro-
sław Wiśniowskiego  i Józefa Kubasa.  

– Główne cele, które realizujemy 
w naszej działalności to: pielęgnowanie 
kultury, tradycji, historii Polski i wła-
snego regionu. Duży nacisk kładziemy 
na podnoszenie świadomości ekologicz-
nej, zwiększenie szans edukacyjnych 
mieszkańców Brzeska i okolic. Inicjuje-
my i wspieramy działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych – mówi sekretarz 
stowarzyszenia Józef Kubas. 

Skład zarządu Stowarzyszenia Poro-
zumienie: prezes – Zbigniew Mastalerz, 
wiceprezes – Mirosław Wiśniowski, 
wiceprezes – Grzegorz Przybyło, sekre-
tarz – Józef Kubas, skarbnik – Henryk 
Pałka, członkowie – Marek Kośmi-
der i Danuta Kłos. W lutym ubiegłe-
go roku zarząd Porozumienia złożył 
wniosek do otwartego konkursu ofert 
zorganizowanego przez Urząd Miejski 
w Brzesku na realizację zadań pożyt-
ku publicznego w ramach Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Ich wniosek zatytuło-
wany „Bawiąc się poznajemy siebie, 
tradycję i historię narodu” otrzymał do-
finansowanie w wysokości 4300 złotych. 

Do najważniejszych imprez zorga-
nizowanych przez Porozumienie zali-
czyć należy „Święto flagi”.2 maja człon-
kowie stowarzyszenia przygotowali na 
Placu Kazimierza „stolik patriotyczny”, 
przy którym rozdawano flagi narodo-
we, zachęcając mieszkańców do deko-

Porozumienie – podsumowanie działalności

rowania nimi swoich domów. W czasie 
imprezy można było także posłuchać 
pieśni patriotycznych oraz zobaczyć 
młodzież ze szkoły katolickiej tańczą-
cą poloneza w strojach krakowskich. 

– W czerwcu zorganizowaliśmy ko-
lejną imprezę – Dzień rodziny w Przed-
szkolu św. Faustyny. W części sportowej 
pikniku członkowie naszego stowarzy-
szenia przeprowadzili dla maluchów 
i ich rodziców pięciobój sportowy. Było 
wiele radości a dzieci nagrodzone zosta-
ły upominkami ufundowanymi przez 
stowarzyszenie – dodaje Józef Kubas.

W czerwcu 33 uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 wzięło udział w wycieczce 
do Warszawy organizowanej pod hasłem 
„Poznajemy historię i teraźniejszość War-
szawy”. W ciągu dwóch dni grupa zwiedzi-
ła Grób Nieznanego Żołnierza, Krakow-
skie Przedmieście, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Stare Miasto, cmentarz 
na Powązkach, Park Łazienkowski. 

Zarząd Stowarzyszenia Porozumie-
nie zorganizował na terenie Koła Ło-
wieckiego „Jedność” w Szczepanowie 
imprezę plenerową Noc Świętojańska. 
Wzięło w niej udział 51 osób z Brzeska 
i Jadownik, w tym 24 dzieci i młodzie-
ży oraz grupa członków Klubu „Szan-
sa”. Przy blasku ogniska i dźwiękach 
akordeonu odbyły się liczne konkursy, 
punktem kulminacyjnym imprezy był 
konkurs szukania kwiatu paproci. 

W październiku ubiegłego roku Po-
rozumienie było organizatorem zada-
nia „Dzień trzech parków”, w którym 
wzięło udział kilkadziesiąt osób – dzie-
ci, młodzież, dorośli oraz zaproszeni 
członkowie Klubu „Szansa”. Uczest-
nicy wycieczki wyruszyli z Krościenka 
nad Dunajcem przez przełęcz Szopka, 
wąwóz Sobczański, schronisko Trzy 
Korony, Sromowce Niżne do Czerwo-
nego Klasztoru na Słowacji. Poznawali 
geologię i botanikę Pienin oraz historię 
rzeki Dunajec. Niewątpliwą atrakcją 
wycieczki był spływ łódkami flisaków 
słowackich do Szczawnicy. 

– pod WZględEM wykonanych in-
westycji, ubiegły rok był dla Jadownik 
rekordowy. Mieszkańcy doczekali się 
wykonania zadań, które bardzo ułatwiają 
im życie i poprawiają bezpieczeństwo 
– mówi sołtys Jadownik Jerzy Gawiak.

We wsi dokończono oznakowanie ulic, 
przy kilku traktach – ulicach Witosa, 
Środkowej, Wschodniej i Podgórskiej 
uzupełniono oświetlenie. Wyremontowa-
ne zostały dwa przystanki autobusowe 
– na Gawrońcu i obok Domu Ludowego. 
Wzdłuż ulicy Witosa i obok Domu Lu-
dowego wybudowane zostały chodniki, 
nową nawierzchnię asfaltową zyskała 
ulica Staropolska. Dzięi zabiegom sołtysa 
Gawiaka w świetlicy wiejskiej zamon-
towano dwa komputery z dostępem do 
szerokopasmowego internetu, z których 
bezpłatnie mogą korzystać mieszkańcy 
wsi. Po blisko 20 latach przerwy działal-
ność wznowiło Koło Gospodyń Wiejskich. 
Panie, a przychodzi ich na spotkania już 
kilkadziesiąt, mają wiele pomysłów.

– Najbardziej cieszy nas to, że gotowa 
jest już dokumentacja techniczna na re-
mont Domu Ludowego. Po remoncie sta-
nie się on prawdziwym centrum kultury. 
Na ten rok zaplanowanych jest także 
wiele innych zadań – remonty chodni-
ków i ulic – dodaje sołtys Gawiak. red

Drogi, chodniki, remonty
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W 64. rocznicę 
rozwiązania Armii Krajowej

hiSTORiA

W  oblężonej Warszawie, 27 wrze-
śnia 1939 roku na kilkanaście 
godzin przed kapitulacją grupa 

wyższych oficerów z gen. M. Karasze-
wicz-Tokarzewskim i Prezydentem 
Stolicy Stefanem Starzyńskim zawiązała 
konspiracyjną organizację wojskową 
pod nazwą „Służba Zwycięstwu Polski”. 
Organizacja ta stanowiąca zasadnicze 
ogniwo późniejszej Armii Krajowej, prze-
kształciła się ostatecznie w styczniu 1940 
roku w Związek Walki Zbrojnej. Dowód-
cą ZWZ do czerwca 1940 roku był generał 
broni Kazimierz Sosnkowski. W lutym 
1942 roku nastąpiło przemianowanie 
ZWZ w Armię Krajową, a dowódcą został 
generał dywizji Stefan Rowecki „Grot”, 
który funkcję tę pełnił do czerwca 1943 
roku czyli do chwili jego aresztowania 
przez Niemców. Od lipca 1943 roku 
do października roku 1944, czyli do 
upadku Powstania Warszawskiego do-
wódcą AK był generał dywizji Tadeusz 
Komorowski „Bór”. Po nim dowództwo 
objął generał dywizji Leopold Okulicki 
„Niedźwiadek” podstępnie aresztowany 
przez NKWD w Pruszkowie 27 marca 
i sądzony w „procesie szesnastu”. Zmarł 
na Łubiance w Moskwie.

Armia Krajowa stała się stopniowo 
organizacją masową, w ciągu trzech 
lat zgromadziła w swych szeregach 
400 tysięcy ludzi. Była konsekwentnie 
budowana jako apolityczne wojsko 
w konspiracji. Wśród żołnierzy znaj-
dowali się członkowie i sympatycy 
różnych partii, jednak w ogromnej 
większości byli oni bezpartyjni. W cza-
sie akcji scaleniowej do AK przystąpiła 
zdecydowana większość konspiracyj-
nych organizacji wojskowych. Jej głów-
nym zadaniem była walka z Niemcami 
a także zabezpieczenie, w chwili wy-
zwolenia kraju, ujawnienia się władz 
RP działających w podziemiu. Do walk 
bieżących powołano Związek Odwetu 
i organizację dywersyjną „Wachlarz”. 
W końcu 1942 roku z połączenia tych 
formacji powstało kierownictwo dywer-
sji „Kedyw”, którego organizatorem 
i szefem był pułkownik a później ge-
nerał August Fieldorf ps. „Nil”. 

Do momentu rozwiązania AK od-
działy „Kedywu” przeprowadziły 1175 
akcji kolejowych, wysadziły 38 mostów, 
uszkodziły 19058 wagonów kolejowych, 

zniszczyły 1167 cystern z benzyną, spaliły 
272 magazyny wojskowe, zniszczyły 4326 
samochodów wojskowych, zlikwidowały 
ponad dwa tysiące agentów Gestapo. Wy-
wiad AK zdobył wiele informacji o dużym 
znaczeniu dla aliantów, między innymi 
rozpracował niemieckie przygotowania 
do tworzenia Africa Corps, do uderzenia 
na ZSRR, przyczynił się opóźnienia 
użycia rakiet V1 i V2. W powiązaniu 
z AK działało konspiracyjne harcer-
stwo „Szare Szeregi”. Były one czynne 
zwłaszcza w akcjach małego sabotażu.  
W listopadzie 1942 roku dzieliło się na 
trzy odrębne szczeble: „Zawisza”, gdzie 
należeli chłopcy w wieku 12-14 lat; „Bo-
jowe szkoły” – chłopcy w wieku 14-17 lat 
i „Grupy szturmowe” – młodzież powyżej 
18 lat. „Szare Szeregi” prowadziły szkołę 
podchorążych AK „Agrikola”. Najstarsi 
harcerze weszli w skład batalionów „Zoś-
ka” i „Parasol”, które później brały udział 
w Powstaniu Warszawskim. 

Operacja „Burza” była ogłoszona 
w czasie, gdy do granic wschodnich RP 
zbliżał się front. Zadaniem operacji było 
wzmożenie działań dywersyjno-bojo-
wych, początkiem których były walki na 
Wołyniu w lutym 1944 roku. Do historii 
weszły długotrwałe walki 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty, wileńskich brygad 
i nowogrudzkich batalionów biorących 
udział w operacji „Ostra Brama”, walki 
AK o Lwów i marsz korpusu kielec-
kiego na pomoc walczącej Warszawie. 
Największą bitwą Armii Krajowej było 
Powstanie Warszawskie. Oddziały AK 
i innych formacji, które się jej jeszcze 
nie podporządkowały oraz mieszkańcy 
stolicy przez 63 dni pozbawieni po-
mocy z zewnątrz, prowadzili samotną 
bohaterską walkę z przeważającymi 
siłami wroga. Złotymi zgłoskami 
w walkach powstańczych zapisała się 
nasza wspaniała patriotyczna młodzież, 
bohatersko walcząca w batalionach 
„Zośka” i „Parasol”. Poczta powstańcza 
i łączność zorganizowana była na bazie 
harcerstwa, kilkunastoletni chłopcy 
roznosili pod ostrzałem wroga meldun-
ki i rozkazy. Z braku pomocy z zewnątrz 
Armia Czerwona zatrzymała ofensywę 
pod Warszawą, czekając aż powstanie 
się wykrwawi i upadnie. 

19 stycznia 1945 roku ostatni do-
wódca  wydał rozkaz rozwiązania AK. 

W czasie wojny zginęło w walkach lub 
więzieniach i obozach około 60 tysięcy 
żołnierzy AK. W okresie od maja 1944 
roku do maja 1945 roku do obozów so-
wieckich wywieziono kilkadziesiąt ty-
sięcy oficerów i  zołnierzy AK. Niemal 
połowa z nich zaginęła bez śladu.

Wkład w ogólną walkę narodu swój 
piękny i ofiarny wkład mieli także 
mieszkańcy powiatu brzeskiego. W ob-
liczu niebezpieczeństwa nie szczędzono 
trudu dla sprawy wolności. Najlepsi 
i najdzielniejsi wstępowali w szeregi 
wojskowych organizacji podziemnych. 
W styczniu minęła 64. rocznica rozwią-
zania Armii Krajowej, nastąpił wów-
czas, po objęciu władzy w Polsce przez 
komunistów, trudny  okres dla żołnie-
rzy i dowódców. Doskonale przedstawia 
to wiersz, którego zwrotkę cytuję: Kajać 
nam się kazali po sądach/i za własną 
tłumaczyć się krew./Jak psy kryć się 
musieli po kątach/W piersiach tłumiąc 
rozterkę i gniew. 

Pierwszym organizatorem konspi-
racji na terenie Brzeska i powiatu, już 
w październiku 1939 roku był kapitan 
Wojciech Kapustka „Rawicz” oraz ko-
mornik sądowy porucznik Stanisław 
Czapkiewicz „Sprężyna”. Działalność 
rozpoczęto od werbunku kadry ofi-
cerskiej. Pierwszymi konspiratorami 
byli: K. Habryło, E. Baj, K. Ziółkow-
ski, J. Franke, F. Filip, J. Bernacki 
i Stefaniak. W obwodzie brzeskim 
pierwszy zespół dowódczy stanowili: 
dowódca – kapitan Wojciech Kapust-
ka „Rawicz”, zastępca – porucznik 
Stanisław Czapkiewicz „Sprężyna”, 
adiutant – porucznik Zenon Soból 
„Tur”. W lipcu 1941 roku powstał nowy 
skład komendy obwodu „Batuta”: ko-
mendant – kapitan Wojciech Kapustka 
„Rawicz”; zastępca – porucznik Albert 
Kryszczuk „Skała”, adiutant – Po-
rucznik Florian Filip „Poraj”, oficer 
wyszk. – porucznik Józef Borowiec 
„Junak”, oficer dywersji – porucznik 
Adam Bartosz „Kmicic”, referent WSK 
– Wiktoria Soból „Ewa”.

W październiku 1943 roku powstał 
kolejny skład komendy obwodu „Batu-
ta”: komendant – kapitan Franciszek 
Bloh „Soplica”, zastępca – porucznik 
Albert Kryszczuk „Skała”, adiutant 
– porucznik Jan Żółty-Lewniowski 
„Cyryl”, oficer dywersji – porucznik 
Adam Bartosz „Kmicic”, ofices szkol. 
– starszy sierżant Józef Zydroń „Lis”. 
Kapitan W. Kapustka dostał awans na 
majora i został przeniesiony do pracy 
w Inektoraci Tranów, por. F. Filip 
„Poraj” przeniesiony na stanowisko 
komendanta placówki Brzesko o kryp-
tonimie „Bożywoj”. Mężami zaufania 
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placówki byli: inż. Kazimierz Streer 
i Michał Wojs „Okrzeja”. 

Wiosną 1944 roku doszło do podpo-
rządkowania BCH i scalenia z AK, z te-
go powodu powstało nowe dowództwo 
Obwodu Brzesko „Batuta”. W skład 
nowego sztabu weszli: komendant 
– kapitan Franciszek Bloh „Soplica”, 
zastępca – porucznik Albert Kryszczuk 
„Skała”, II zastępca – porucznik Paweł 
Chwała „kory”, adiutant – podporucz-
nik J. Żółty-Lewniowski „As”, oficer 
wyszk. – kapitan Tadeusz Kura „Lis II”.

Po scaleniu stan AK w obwodzie 
„Batuta” wynosił około 60 oficerów, 430 
podoficerów i 2600 szeregowców. Stan 
Wojskowej Służby Kobiet w Obwodzie 
Brzesko liczył 102 kobiety. Stan żołnie-
rzy Obwodu wraz z kobietami wynosił 
3196 osób. Stan uzbrojenia był niewy-
starczający i wynosił zaledwie 4 CKM, 
2 RKM, 6 pistoletów maszynowych, 
130 KB i 75 pistoletów, 720 granatów. 
Inspektorat tarnowski obejmujący 
powiaty: Tranów, Dąbrowa Tarnowska 
i Brzesko w ramach 6 DP AK organizu-
je w lipcu 1944 roku 16 pp. z oddziałów 
AK – po jednym batalionie w każdym 
obwodzie. Na terenie Obwodu Brzesko 
organizuje się w sierpniu 1944 roku II 
Batalion „Batuta” pod dowództwem 
zastępcy inspektora majora „Jagody”. 
Batalion składał się z 3 kompanii 
partyzanckich. 

Nasilenie akcji partyzanckich 
przypada na lato i jesień 1944 roku. 
Pierwszy pluton partyzancki „Jani-
na” powstał z oddziału dywersyjnego 
NOW w lipcu 1944 roku w lasach 
radłowskich. Stoczył walkę w Łękach 
z żołnierzami SS, opanował magazyny 
w Szczepanowie, zabierając żywność, 
odzież i gotówkę. Oddział ten brał 
udział w ubezpieczeniu akcji „III 
most”. A akcji tej brał także udział 
porucznik Paweł Chwała „Skory”. 

Placówka Czchów wspólnie z placówką 
Iwkowa, w nocy z 27 na 28 lipca zor-
ganizowały akcję zbrojną napadając 
na załogę zapory w Czchowie. W wy-
niku akcji zdobyto trochę broni, zabito 
dwóch Niemców. Do największego 
starcia z Niemcami doszło 5 paździer-
nika 1944 roku w lasach stróskich 
koło góry Mogiła. Znajdowało się tam 
zgrupowanie porucznika „Skorego” 
w sile dwóch plutonów. Dowódcą I plu-
tonu był podporucznik „Meteor” a II 
podporucznik „Limbicz”. W walce tej 
zginęli lekarz zgrupowania Włady-
sław Mosoczy, żołnierze: Franciszek 
Chrzan, Pitala, Baca i Wołek, zmarł 
ciężko ranny strzelec „Jaś”. Drugi 
pluton pod dowództwem sierżanta 
„Błyskawicy” organizował się i działał 
w lasach koło Jastwii a później prze-
niósł się do lasów okocimskich i dalej 
w okolice Jaworska. W okolicach 
Zakliczyna i Czchowa działał pluton 
podporucznika „Turka”. 

Placówka Brzesko kryptonim „Bo-
żywoj”: dowódca – por Florian Filip 
„Poraj, dowódcy plutonów – Stanisław. 
Czapkiewicz  „Sprężyna”, porucznik 
Zenon oból „Tur”, st. sierż Józef Zydroń 
„Lis”, porucznik Michał Wojs „Okrzeja”.

Placówka Szczurowa kryptonim 
„Szczepan”: dowódca: Wacław Ples 
„Wal”, dowódcy plutonów – Józef Lupa 
„Czarny Sęp”, Jakub Chwała „Półko-
szek”, porucznik Robaczkiewicz – kie-
rownik szkoły w Szczurowej, podporucz-
nik Strzelecki „Sok”, porucznik Rocz-
niak. Władysław Skalski, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Dane zawarte w niniejszym opra-
cowaniu pochodzą ze wspomnień za-
stępcy komendanta Obwodu „Batuta” 
porucznika Alberta Kryszczuka „Ska-
ła” spisane w roku 1959 oraz ze wspo-
mnień dowódcy placówki „Bożywoj” 
porucznika Floriana Filipa „Poraj”.

Por. Wacław Ples 
– ps. „Wal” 

Dowódca Placówki 
Szczurowa 

Kryp. „Szczepan” 

Kpt. Wojciech Kapustka 
– ps. „Rawicz”

Komendant Obwodu II
Krypt. „Batuta”

Kpt. Rez. Władysław 
Skalski – ps. „Ryś”

Prezes Zarządu Oddziału 
S.Z.Ż.A.K. w Brzesku

Emilka, Kamila, Karol, Maja 
i Wiktoria 15 lutego skończyły 
dwa lata. Są radosne, śmieją się 

i biegają po całym domu. Ale ciągle po-
trzebują pomocy lekarzy specjalistów, 
pod opieką których pozostają od dnia 
narodzin. Kiedy się urodziły wykryto 
u nich wiele schorzeń. Ich wynikiem 
jest na przykład ślepota Karola. 
Chłopczyk przeszedł w niemowlęctwie 
kilka bardzo poważnych operacji. Cała 
piątka cały czas korzysta z pomocy 
rehabilitantów i lekarzy wielu innych 
specjalności. 

W drugą rocznicę urodzin do drzwi 
państwa Katarzyny i Grzegorza Gór-
ków zapukał burmistrz Grzegorz 
Wawryka, towarzyszyła mu dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Krystyna Put. Dzieci dostały 
milutkie pluszaki a rodzice czek na 10 
tysięcy złotych. 

– Zobaczyliśmy radosną, uśmiech-
niętą gromadkę. Dzieci są w dobrej 
kondycji, co jest zasługą ich rodziców, 
którzy stale o nie dbają. Cieszę się, że 
maluszki rosną. Gmina nigdy o nich 
nie zapomni, deklaruję pomoc, drzwi 
do Urzędu Miejskiego są dla Państwa 
Górków zawsze otwarte – mówi bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. 

Każdy może pomóc brzeskim pię-
cioraczkom przekazując 1 procent 
swojego podatku. Pieniądze można też 
wpłacać na konta bankowe: 

1) indywidualne Grzegorz Górka 
BANK BPH S.A. ODDZIAŁ
W BRZESKU
Pl. ŻWIRKI I WIGURY 3
32-800 BRZESKO 

nr pl 03 1060 0076 0000 3000 0782 5933 
Swift: BPHKPLPK

2) FUNDACJA ANNY DYMNEJ
 „MIMO WSZYSTKO”
ING Bank Śląski 

nr 70 1050 1445 1000 0022 7599 1459 
koniecznie z dopiskiem „Pięcioraczki” 

Dwa lata
brzeskich pięcioraczków
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Janusz duda, przewodniczący 
nSZZ „Solidarność” w MpEC:
Tej  Postaci  nie  można zapomnieć, 
czy wykreślić z pamięci, bo  tak jak  
za życia   pan Edward  był  osobą 
niezwykle wyrazistą  i nietuzinkową, 
również pamięć o nim jest i  będzie 
wyrazem  szacunku, wdzięczności za  
jego życie,  pracę, przyjaźń, za to że  
był. Moje relacje z Edwardem Rozwa-
dowskim  były relacjami przełożony 
– podwładny, jednakże nacechowane 
życzliwością i  wzajemnym zrozumie-
niem. Zaczęliśmy pracę w firmie w tym 
samym czasie, tzn. na wiosnę 1988 
roku. Edward był także wspaniałym 
kolegą, życzliwym  i dobrym człowie-
kiem, otwartym na ludzi i pełnym 
humoru. Nic nie zastąpi jego pogody 
ducha, dowcipu i umiejętności tworze-
nia dobrej i przyjaznej atmosfery.  Był 
świetnym organizatorem bez reszty 
oddanym swojej pracy, która myślę 
obok rodziny stanowiła treść i sens jego 
życia. Jego chęć uczenia się i pracy nad 
sobą powinna stanowić przykład  godny 
naśladowania. Świadczą o tym choćby 
jego studia podyplomowe oraz różno-
rakie kursy związane z tematem cie-
płownictwa i zarządzania firmą. Miał 
bogate plany i wizję rozwoju naszego 
Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej. 
Niestety okrutna i nieubłagana śmierć 
zabrała Go nagle i niespodziewanie 
pozostawiając ogromny smutek i pust-
kę. Odszedł człowiek w pełni  znający 
wartość pracy ale i zabawy,  umiejący 

Wspomnienie 
o Edwardzie Rozwadowskim

docenić piękno i wartość życia. Takim 
był i takim Go zapamiętam.

Katarzyna pacewicz-pyrek: Edward 
Rozwadowski aktywnie uczestniczył 
w życiu Osiedla Brzezowieckie zarówno 
jako jego mieszkaniec jak i Prezes MPC. 
Był lubianym wśród sąsiadów i miesz-
kańców człowiekiem. Zawsze spieszył 
z pomocą podczas organizacji imprez 
osiedlowych i wszelkich inicjatyw lo-
kalnych. W mojej pamięci pozostanie 
jako pogodna, skromna osoba o dobrym 
sercu. Odszedł  nagle, niespodziewanie 
i o wiele za szybko, jak każdy, kogo 
darzymy ciepłymi uczuciami.

Ryszard ożóg: Miałem wielkie szczę-
ście należeć do grona osób, które 
przyjaźniły się z Edwardem. Los splótł 
nasze życiorysy już w szkole średniej, 
w „energetyku na Loretańskiej” w Kra-
kowie. Edward chodził o trzy klasy wy-
żej. Studiowaliśmy również w tej samej 
uczelni. Po kilkunastu latach braku 
kontaktu odnaleźliśmy się w Brzesku, 
i tu okazało się, że nasze żony są kuzyn-
kami. Przez wiele lat mogłem cieszyć 
się z częstych kontaktów z Edwardem. 
Był to bardzo skromny, odpowiedzial-
ny i pracowity człowiek. Dawniej 
o takich ludziach mówiło się, że są „z 
przedwojennego materiału”. Człowiek 
na którego zawsze można było liczyć. 
Doskonale pamiętam jak przy mojej 
kolejnej przeprowadzce, razem mozol-
nie wykonywaliśmy prace hydrauliczne 

i instalacyjne. Nasze wspólne „nocne 
Polaków rozmowy”, w których Edward 
był dobrodusznym polemistą, ze swo-
im specyficznym poczuciem humoru 
i wyjątkowo niekonwencjonalnym sto-
sunkiem do świata, to niezapomniane 
chwile. Nie często spotyka się takich 
ludzi, dlatego mam świadomość, iż 
będzie mi go bardzo brak.

Krzysztof Bigaj, kierownik Biura 
promocji: W 1994 roku Henio Mleczko 
rzucił pomysł rozegrania turnieju koszy-
kówki ulicznej na Placu Kazimierza. Do 
przygotowań zostali wciągnięci m.in. 
Antek Baniak, Edek Rozwadowski i ja. 
Wtedy też poznałem Edwarda i jego 
najbliższych. Motorami napędowymi 
tej pierwszej, plenerowej koszykarskiej 
imprezy byli oczywiście Henio, Antoni 
i Edward. Turniej zgromadził setki 
uczestników i widzów, a przebojem był 
tzw. „rzut za 3 punkty” dzięki któremu 
zwycięzca mógł zainkasować kilkaset 
złotych- sumę wtedy dosyć pokaźną. 
Pierwszym wśród organizatorów do 
zrzutki na nagrodę oczywiście był (jak 
i przez następne lata) Edward. Inni idąc 
za Jego przykładem dokładali się i pula 
nagrody wkrótce była pokaźna. Przez 
następne piętnaście lat naszej znajomo-
ści, a sądzę i przyjaźni też, widziałem 
Edwarda jako „duszę towarzystwa”. 
Pikniki Country, Bale Magistrackie, 
wszelkiego rodzaju zabawy i tańce, spo-
tkania towarzyskie bez udziału Edwar-
da wypadały blado (dobrze, że zdarzało 
się to niezbyt często). Podziwiałem też 
u Edwarda  pasję społecznikowską. 
Wspierał jako Prezes szkoły i przed-
szkola, działał w klubach sportowych, 
zawsze brał udział w spotkaniach 
i uroczystościach. Został w pamięci nas 
wszystkich  jako człowiek pogodnego 
charakteru i wielkiego serca.

„Nie umiera ten, kto żyje
w sercach i pamięci żywych”

7 lutego 2009 roku
zmarł

Ś.p. 
EdWARd RoZWAdoWSKi

Długoletni wiceprezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

w Brzesku,
Oddany Współpracownik,

serdeczny Kolega i Przyjaciel

O czym z głębokim żalem
i smutkiem zawiadamiają Rada Nadzor-
cza, Zarząd i Pracownicy MPEC sp. z o.o.

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

EdWARdA
RoZWAdoWSKiEgo

Wiceprezesa Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Brzesku. 

Żegnamy osobę wyjątkową i szanowaną, 
wieloletniego pedagoga i wychowawcę 

młodzieży, wspaniałego człowieka. 
 

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.

Burmistrz Grzegorz Wawryka
wraz z pracownikami

Urzędu Miejskiego w Brzesku  
oraz przewodniczący

Rady Miejskiej i radni. 
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Inicjatorką powstania szkoły była 
dr Maria Szejman – lekarz gine-
kolog-położnik oraz położne Anna 

Perkowska i Bożena Gacek. Osoby te 
po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji 
zrobiły wiele by zadanie to przeszczepić 
na nasz grunt – by nauczyć kobietę jak 
można sobie pomóc w trudnej sytuacji. 
By uświadomić kobietom, że przebieg 
porodu zależy w dużej mierze od nich, 
od ich aktywności i wiedzy.

Aktualnie Szkoła Rodzenia ma 
siedzibę w budynku SP ZOZ przy ulicy 
Kościuszki 68 (niski parter). Instruk-
torkami w gabinecie ćwiczeń metodą 
Voyty są położne: Bożena Szymańska 

„Narodziny, tak jak śmierć dotyczą nas wszystkich. Mogą być najbardziej twórczym do-
świadczeniem dla wielu kobiet. Potrafią też być wyrwą w strumieniu ludzkiej egzystencji, 
fragmentem, nie mającym nic wspólnego lub niewiele z przemożnym pragnieniem, które 
stworzyło dziecko. Mogą być przeżyte pięknie i z godnością, a sam poród może stać się 
świętem radości”. Słowa Sheili Kitzinger stały się mottem w działalności brzeskiej Szkoły 
Rodzenia istniejącej od 20 V 1996 roku.

Brzeska
szkoła rodzenia

i Monika Biel, dobrym duchem tego 
przedsięwzięcia jest Ewa Chmielarz 
– położna oddziałowa Oddziału Gine-
kologiczno-Położniczego, która czuwa 
nad całością i dba by założone cele zo-
stały osiągnięte. Zajęcia w Szkole Ro-
dzenia odbywają się we wtorki – 15.00 
– 17.00 i środy – 17.00 – 19.00. Nabór 
do szkoły prowadzony jest w sposób 
ciągły. Wskazane jest rozpoczęcie kur-
su po 26 tygodniu ciąży. Cykl szkoleń 
zaplanowany jest każdorazowo na 
okres 8 tygodni. Czas jednego spotka-
nia wynosi 2 godziny.

Początkowo celem była psychopro-
filaktyka porodu, sukcesywnie dołą-

czono do niego zagadnienia dotyczące 
przebiegu i higieny ciąży, połogu oraz 
pielęgnacji i żywienia noworodka i nie-
mowlęcia (propagowanie karmienia 
piersią). Obecny kierunek oddziaływań 
to psychopedagogika, służąca nie tylko 
przygotowaniu do porodu rodzinnego, 
ale do jego aktywnego przeżywania 
i dwurodzicielstwa.

Brzeska Szkoła Rodzenia spełnia 
ważną rolę edukacyjną w obszarze 
przygotowania do porodu, opieki nad 
noworodkiem i uczenia się rodziciel-
stwa. Oczekujący narodzin dziecka 
potrzebują nie tylko praktycznej 
wiedzy i umiejętności związanej z tym 
faktem, ale takiego przygotowania 
aby poród był źródłem satysfakcji 
i niósł poczucie własnej wartości. 
Ponadto w szkole odbywają się ćwi-
czenia fizyczne (gimnastyczne, odde-
chowe, relaksacyjne) oraz wycieczki 
edukacyjne – zwiedzanie Traktu 
Porodowego – by przybliżyć miejsce 
porodu, a tym samym zminimalizo-
wać strach z nim związany.

Współcześnie obserwuje się ten-
dencję do aktywnego uczestnicze-
nia obojga rodziców w prenatalnym 
okresie życia dziecka, porodzie oraz 
przygotowaniu się do podjęcia dal-
szych funkcji rodzicielskich. Okres 
oczekiwania na narodziny jest czasem 
wzmożonej aktywności, przejawia-
jącej się m.in. ogromnym wzrostem 
motywacji rodziców do zdobywania 
wiedzy o swoim dziecku, o sytuacjach 
typowych i problemowych mających 
miejsce w czasie trwania ciąży, za-
chowaniach najkorzystniejszych dla 
rozwijającego się potomka i ciężarnej. 
Edukacja w szkole rodzenia musi 
nadążyć za zmianami, które zachodzą 
w społeczeństwie, oczekiwaniem rodzi-
ców i za osiągnięciami takich dziedzin 
nauki jak: embriologia, medycyna, 
psychologia prenatalna.

Nie sposób nie zauważyć zmiany 
roli mężczyzny do roli ojca. Prowadząc 
edukację w szkole rodzenia trzeba 
pomóc ojcu zaangażować się w prze-
żywanie okresu ciąży, to bowiem póź-
niej zaowocuje lepszym kontaktem ze 
swoimi dziećmi.

Mając powyższe na uwadze położne 
ze Szkoły Rodzenia zapraszają przy-
szłe mamy oraz ojców do uczestnictwa 
w zdobywaniu wiedzy teoretycznej 
oraz praktycznych umiejętności przy-
gotowując pary nie tylko do porodu, 
ale także do roli rodziców.

Emilia Zydroń,
pielęgniarka naczelna

Sp ZoZ Brzesko
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Na cmentarzu Dziekanów, bo 
taka jest jego nazwa, znajdują 
się trzy masowe i sześć poje-

dynczych grobów, w których w listo-
padzie 1914 roku pochowano w sumie 
ciała 148 żołnierzy – 24 znanych z na-
zwiska żołnierzy austro-węgierskich 
i 124 nieznanych Rosjan. Wejście do 
cmentarza usytuowane jest po stronie 
południowej, przy pozostałych ścia-
nach położone są groby. Przed wielkim 
masowym grobem znajdują się trzy 
mogiły, w których osobno pochowani są 
oficerowie. Pozostałe trzy indywidual-
ne groby  uformowane zostały w jedną 
mogiłę, na której znajduje się wspólny 
nagrobek. Jak nakazywała tradycja, 
wszystkie groby na Dziekanowie zo-
stały usypane w kształcie obłożonych 
darnią pryzm. 

Godny uwagi jest pomnik Jest to, 
jak pisze Izabela Chlost, „wielki drew-
niany zadaszony krzyż na masywnym 
betonowym cokole, ustawiony na osi 
głównej cmentarza Cokół (...) posado-
wiony na obszernej płycie betonowej 
stanowi ostrosłup ścięty, nadbudo-
wany wpisanym w jego górną płasz-
czyznę słupem na rzucie ośmiokąta 
foremnego, na którym ustawiony jest 
kolejny ośmiokątny stopień o mniej-
szej podstawie. W przedniej stronie 
cokołu umieszczona jest prostokątna 
pionowa płyta z piaskowcową tablicą 
inskrypcyjną, z wykutym krzyżykiem 
maltańskim i napisem: Uns kam Der 
friede eliger aus eich! (Do nas pokój 
zawitał wcześniej, niż do was!)”

Przy formowaniu grobów zasto-
sowane zostały dwa powszechne 
w tamtych latach rodzaje betonowych 
cokołów Cokół większy podobny jest 

Na północny zachód od stacji kolejowej w Sterkowcu położony jest cmentarz wojenny 
Dziekanów zaprojektowany przez porucznika Roberta Motkę. Mający kształt trapezu do 
dziś wzbudza podziw specjalistów, którzy doceniają kunszt architekta, któremu przyszło 
zaprojektować tę nekropolię w trudnych warunkach terenowych. Twórca cmentarza prze-
szedł do historii jako mistrz w posługiwaniu się betonem jako podstawowym tworzywem 
konstruowanych przez niego budowli. Przez 95 lat istnienia cmentarz mocno podupadł, 
jednak po ubiegłorocznych pracach renowacyjnych przypomina ten, który zaprojektował 
niegdyś porucznik Motka.

Nekropolia
po renowacji

do takiego samego znajdującego się 
na cmentarzu w Przyborowie, podobny 
cokół mniejszy można z kolei spotkać 
na cmentarzu w Porąbce Uszewskiej. 

Ogrodzenie cmentarza Dziekanów 
zostało zbudowane na bazie dziesię-
ciu betonowych słupów połączonych 
stalowymi rurami (kilka lat później 
rury zastąpiono drewnianym płotem, 
zwiększono też liczbę betonowych 
słupów). Przestrzenie między słu-
pami zostały dodatkowo wypełnione 
żywopłotem, który w owych czasach 
stanowił klasyczny wystrój wojennych 
cmentarzy. Tutaj dodatkowo zasadzo-
no cztery dęby wokół pomnika i trzy 
w pobliżu jednego z grobów.

 
czas zrobił swoje
Od czasu wybudowania cmentarza 
minęło już 95 lat, podczas których 
miejsce to zostało mocno zdegradowa-
ne. Na pewno wpływ na sukcesywne 
niszczenie nekropolii miały naturalne 
czynniki, ale i brak należytej ochrony 
i konserwacji. Fachowcy zwracają 
uwagę, że cmentarz w Sterkowcu zo-
stał zniszczony w znacznie większym 
stopniu niż inne powstałe w czasie 
I wojny Światowej. Uważa się, że 
związane to było z niezbyt fortunnym 
położeniem w nieprzyjaznym środowi-
sku. Kiedy był budowany, las znajdo-
wał się stosunkowo daleko. Z biegiem 
lat jednak las na tyle się rozrósł, że 
cmentarz został przez niego niejako 
wchłonięty. To spowodowało większe 
nasycenie wilgoci. Swoje zrobiły też 
zalegające śniegi i porastające beton 
mchy. W wyniku braku opieki mogiły 
uległy obniżeniu, zanikły ich kontury, 
a wykonane z blachy tablice nagrobne 

strawiła rdza. Skorodowane zostały też 
żelazne krzyże, a krzyż na pomniku 
mocno się zestarzał. Ogrodzenie już 
dawno odbiega od pionu. Najwięcej 
szkód dotknęło cmentarz już w latach 
90. ubiegłego wieku. Na szczęście 
zachowały się stosowne dokumenty, 
dzięki którym można  było odnowić 
cmentarz i odtworzyć jego pierwotny 
wygląd. 

Remont był konieczny 
Należy dążyć do zachowania oryginal-
nego wystroju cmentarza, naprawiając 
uszkodzone detale” – stwierdziła Iza-
bela Chlost w napisanej wspólnie z Je-
rzy J.P. Drogomirem pracy „Cmentarz 
wojenny Nr 279 Dziekanów – doku-
mentacja historyczno-odtworzeniowa”. 
Autorka tego opracowania sugerowała, 
aby „nowe elementy stanowiły wierną 
kopię wymienianych”. Tak też się stało. 
W pierwszej kolejności usunięto mchy 
i porosty, stosując do tego specjalne 
preparaty. Zaprawa do wypełnienia 
ubytków została wykonana według 
receptury zbliżonej do pierwotnej. 

Izabela Chlost zalecała, aby beto-
nowe słupy ogrodzeniowe pozostały na 
swoim miejscu i zostały wykorzystane 
zgodnie z pierwotnym przeznacze-
niem, a rurowa konstrukcja została 
przywrócona. Renowacją została też 
objęta furta. Cenną pomocą służyła 
tu fotograficzna dokumentacja spo-
rządzona w 1987 roku. Przywrócono 
pierwotne rozstawienie grobów, zgod-
nie z archiwalnym planem cmentarza. 
Pewną trudność sprawiało usunięcie 
połamanych krzyży, gdyż były one głę-
boko osadzone w nagrobnych płytach. 
Zanim stare krzyże zostały zastąpione 
identycznymi, ale nowymi, trzeba było 
odnowić cokoły. 

Osobnym problemem była rekon-
strukcja krzyża na pomniku. Zanim 
przystąpiono do prac, niezbędna była 
ocena wytrzymałości krzyża. Dostająca 
się do wnętrza cokołu woda dokonała 
sporych spustoszeń, dlatego wskazana 
była ostrożność. Krzyż został wyko-
nany z dębowego drewna, natomiast 
znajdujący się nad nim daszek z drew-
na sosnowego. Renowacja krzyża na 
pomniku, cokołu i daszka wymagała 
największej precyzji i była czynnością 
najbardziej czaso- i pracochłonną. 

Na koniec pozostało jeszcze wy-
konanie nowych nagrobnych tablic 
i odtworzenie zieleni. Teraz cmentarz 
wygląda jak za dawnych lat i na pewno 
będzie poddany systematycznej opiece 
i konserwacji.

dUdA
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KAŻdEgo roku z Gminnego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 20 tysięcy zło-
tych przeznaczane jest transport i uty-
lizację płyt azbestowych znajdujących 
się na budynkach mieszkalnych.  

– Właściciel budynku, który chce 
pozbyć się niebezpiecznego pokrycia 
dachu i oddać go do utylizacji powinien 
przyjść do Urzędu Miejskiego i zawia-
domić o tym fakcie pracowników wy-
działu ochrony środowiska. Musi podać 
termin usuwania azbestu oraz jego 
ilość. Gmina płaci za odbiór Jednostce 
Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie, 
której funkcjonariusze przyjeżdżają 
i zabierają płyty na wysypisko odpa-
dów niebezpiecznych. Zbiórka azbestu 
w gminie odbywa się od 2003 roku, do 
tej pory zlikwidowano ich już ponad 300 
ton, rocznie średnio w 25 – 30 gospodar-
stwach – tłumaczy Henryk Piela, kie-
rownik referatu ds. ochrony środowiska. 

Azbest wykorzystywany był do 
produkcji pokryć dachowych, płyt ele-
wacyjnych, rur wodociągowych i kana-
lizacyjnych, przewodów kominowych. 

niebezpieczny azbest

Zaliczany jest do najgroźniejszych 
zanieczyszczeń na ziemi a jego włókna 
są niezniszczalne. Włókna azbestowe 
– niewidoczne gołym okiem, wdychane 
z powietrzem do płuc stanowią ryzyko 
poważnych chorób układu oddechowego. 
Produkcja i stosowanie wyrobów zawie-
rających azbest są w Polsce zakazane. 
W 2003 roku rozpoczęto realizację rzą-
dowego programu, którego głównym ce-
lem jest usunięcie stosowanych od wielu 
lat wyrobów zawierających azbest. Pro-
gram realizowany będzie do 2032 roku, 
tak, aby z terenu Polski całkowicie usu-
nąć wyroby z azbestem w sposób nie-
zagrażąjący zdrowi ludzi i środowisku.

Wszystkie prace związane z usu-
waniem azbestu muszą być prowadzo-
ne na mokro. Zapobiega to uwalnianiu 
się włókien azbestowych do powietrza. 
Odpady z zawartością azbestu mu-
szą być unieszkodliwianie poprzez 
składowanie w wyznaczonych do tego 
miejscach, nie mogą być pozostawia-
ne na terenie posesji lub wyrzucane 
na dzikie wysypiska śmieci.   red

SołTyS i Rada Sołecka Szczepanowa 
złożyli kilka wniosków do władz gminy. 
Liczą na to, że doczekają się one reali-
zacji, a pani sołtys Anna Lubowiecka 
przypomina, że na niektóre inwestycje 
mieszkańcy czekają od lat.

– Priorytetem dla nas jest dokończe-
nie asfaltowania ulicy Stanisława Lubo-
mirskiego. Czekamy na to od lat, inwe-
stycja ta poprawiłaby nie tylko estetykę 
wsi ale przede wszystkim bezpieczeń-
stwo ludzi – mówi Anna Lubowiecka.

Bezpieczeństwo chcą także miesz-
kańcy poprawić dzięki uzupełnieniu 
oświetlenia. Sołtys i Rada Sołecka 
podejmują także działania zmierzające 
do powstania monitoringu wokół szcze-
panowskiego rynku. System kamer za-
pewniłby spokój mieszkańcom, szcze-
gólnie nocą a równocześnie chroniłby 
park przed zniszczeniami, jakich sys-
tematycznie dokonują grupy wandali.

– Z naszej strony podjęte zostały 
już działania w kierunku uzyskania 
zgód właścicieli gruntów na budowę 
drogi osiedlowej zgodnie ze szczegóło-
wym planem miejscowym. Mamy na-
dzieję, że efektem tych działań będzie 
wykup gruntów przez gminę. Spośród 
wielu, to te najważniejsze zagadnienia 
na 2009 rok, których realizacja pozwo-
liłaby zaspokoić potrzeby dużej grupy 
mieszkańców – dodaje pani sołtys. redZAlEdWiE KilKA tygodni temu strażacy z jadownickiej OSP wzbogacili się 

o nowy samochód a już własnym sumptem remontują i wyposażają kolejny wóz, 
który przyda się fajermenom w czasie akcji.

W grudniu do jadownickiej jednostki trafił bojowy mercedes w pełni wypo-
sażony i przystosowany do akcji gaśniczych i ratowniczych. Kosztował ponad 
107 tysięcy złotych.

– 90 tysięcy dostaliśmy od gminy, reszta pochodzi z kredytu, jaki zaciągnę-
liśmy na ten cel – wyjaśnia Adam Cebula.

Teraz strażacy mają pełne ręce roboty. Dostali dwa samochody – fordy 
transity z Komendy Wojewódzkiej Policji i własnym sumptem dokonują przy 
nich niezbędnych napraw i remontów.

– Są to 12-letnie auta, ale przy nakładzie kilku tysięcy złotych z dwóch, 
które dostaliśmy uda nam się złożyć jeden solidny. Mimo, że mamy mnóstwo 
pracy ale cieszymy się z tego nabytku. Samochód przyda nam się w czasie akcji 
– dodaje Adam Cebula.          red

nowe samochody dla strażaków

Drogi i monitoring
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dZiAłAJąCy w Mokrzyskach Klub 
Seniora był organizatorem wieczorku po-
święconego tradycjom i zwyczajom świą-
tecznym. Pomysłodawcami i organizato-
rami spotkania byli państwo Jadwiga 
i Wit Chmielarzowie. Rolę gospodyni spo-
tkania pełniła dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Mokrzyskach Alicja Pikulska. 

Mieszkańcy Mokrzysk licznie przy-
byli na wspólne kolędowanie de-
lektowali się nie tylko wspaniałym, 
świątecznym wystrojem szkoły i go-
rącą herbatą ale przede wszystkim 
występem uczniów, którzy specjalnie 
na tę okoliczność przygotowali jaseł-
ka. Przybliżyli także zebranym pracę 
emerytowanej nauczycielki Marii Góry, 
która ukazuje tradycje i zwyczaje świą-

Dla seniorów

teczne dawnych Mokrzysk. Maria Góra 
– wieloletni wychowawca i pedagog 
mokrzyskiej szkoły zaprezentowała 
w czasie spotkania piękny wiersz au-
torstwa Bronisława Kołodzieja. 

Słodki poczęstunek dla uczniów 
ufundowała radna Rady Miejskiej Ewa 
Chmielarz. 

– Spotkanie dostarczyło jego uczest-
nikom wielu miłych wrażeń, pozwoliło 
przywołać wspomnienia i zatrzymać 
się po raz kolejny nad tajemnicą Boże-
go Narodzenia. Dla osób starszych i sa-
motnych miało ono jeszcze jeden wy-
miar, mogli wyjść z domu, spotkać się 
ze znajomymi i na kilka godzin zapo-
mnieć o kłopotach codzienności – mówi 
dyrektor szkoły, Alicja Pikulska. red

UCZnioWiE giMnAZJUM nr 1 z Brzeska nie po raz pierwszy pokazali swoje 
liczne talenty. Tym razem do aktorskich dołączyli perfekcyjną znajomość języ-
ka niemieckiego. Na gościnne występy udali się do Szkoły Podstawowej nr 3, 
gdzie wystawili bożonarodzeniowe jasełka oraz inscenizację baśni braci Grimm 
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 

– Nasi uczniowie oraz ich opiekunowie długo i pieczołowicie przygotowywali 
się do występu. Przygotowania wymagały ogromnego nakładu pracy, bowiem 
w czasie przedstawienia posługiwali się językiem niemieckim – mówi dyrektor 
Gimnazjum nr 1, Bogusław Biernat. 

W przedsięwzięciu uczestniczyły klasy 3b,1d oraz 2a. Opiekę nad młodymi 
aktorami sprawowały germanistki – Marta Kubala-Szewczyk, Małgorzata 
Zwolak, Magdalena Duda oraz nauczycielka muzyki mgr Iwona Mikołajek. Gra 
uczniów w języku obcym, specjalnie na tę okazję przygotowana  scenografia oraz 
stroje prezentowały się doskonale i zostały nagrodzone gromkimi brawami. red

jasełka po... niemiecku

dlA SWoiCH babć i dziadków 
przedszkolaki z Poręby Spytkowskiej 
jak co roku, przygotowały wspaniałą 
uroczystość. Dyrektor przedszkola 
Katarzyna Zaleśna gorąco powitała 
wszytskich przybyłych do Domu 
Ludowego. Wśród gości znaleźli się: 
sołtys Poręby Spytkowskiej – Wacław 
Ćwioro, ksiądz Stanisław Boryczko 
oraz radny Stanisław Góra. 

Dzieci pod kierunkiem wychowaw-
czyni Danuty Cabały, Doroty Zych-Wi-
towskiej i Agaty Jabłońskiej-Gawendy 
przedstawiły program artystyczny, 
podczas którego ujawniły swoje zdol-
ności aktorskie. Przedstawienie opra-
wione w tradycyjne utwory muzyczne 
tematycznie związane ze świętami 
Bożego Narodzenia wprawiły wszyst-
kich w radosną atmosferę i mamy 
nadzieję, że przekazane wartości przez 
najmłodszych porębian będą przecho-
dzić z pokolenia na pokolenie.

Po zakończonym występie wszyscy 
zasiedli przy bogato i pięknie zasta-
wionych stołach, a uwieńczeniem 
uroczystości były życzenia oraz gorący 
buziak i laurki dla babci i dziadka od 
wnucząt. Dorota Zych – Witowska, 
Agata Jabłońska – Gawenda.

Zapusty, zapusty

W doMU lUdoWyM w Porębie 
Spytkowskiej znajdują się pomiesz-
czenia, które doskonale nadają się 
na organizację zabaw, wesel i innych 
uroczystości. Nowocześnie wyposażone 
zaplecze kuchenne, duża sala jadalna 
i osobna przeznaczona do tańców – to 
zaplecze jakie oferuje wynajmującym 
Dom Ludowy. 

– Część dochodów z wynajmu sali 
przeznaczamy na potrzeby wsi – mówi 
sołtys Wacław Ćwioro. 

Szczegółowe informacje pod nume-
rem telefonu:

500 270 442 i 509 502 816

na zabawy i wesela



�1 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYluty 2009 w SZKOłAch

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brze-
sku była organizatorem II Mię-
dzyszkolnego Turnieju Szkół 

Imienia Mikołaja Kopernika, który 
w tym roku odbywał się pod hasłem 
„Od Kopernika do Hermaszewskiego”. 
Inicjatorem pierwszego zlotu szkół 
imienia genialnego astronoma była 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mi-
kołajowicach. Zgodnie z poczynionymi  
w ubiegłym roku ustaleniami, przy-
gotowaniem kolejnych spotkań zaj-
muje się ta placówka, która uzyskała 
najlepszy wynik w konkursie w roku 
poprzednim. Honorowy patronat nad 
imprezą, adresowaną do uczniów klas 
IV-VI szkół podstawowych wojewódz-
twa małopolskiego, noszących imię 
Mikołaja Kopernika, objął burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

Myślą przewodnią turnieju było 
hasło: „Wspólna zabawa jednoczy”. 
Zgodnie z tym założeniem, organiza-
torom spotkania zależało na integracji 
uczniów poprzez wspólną zabawę. Re-
alizacja zadań sprzyjała wzajemnemu 
poznaniu, a jednocześnie stanowiła 
pomysł na ciekawe i kulturalne spę-
dzenie czasu wolnego. Ponadto celem 
konkursu było popularyzowanie wiedzy 
o patronie szkoły, Mikołaju Koperniku 
i jego odkryciach, zdobycie informacji 
o kosmosie, rozbudzanie wyobraźni, za-
chęcanie do działań twórczych, uświa-
damianie poczucia udziału w nad-
zwyczajnej przygodzie edukacyjnej. 

– W konkurencjach turniejowych 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie, po-

Turniej szkół
nieważ przeprowadzono konkurs wie-
dzowy, sprawnościowy oraz plastyczny. 
Test oraz quiz zawierał pytania z za-
kresu wiedzy o Mikołaju Koperniku, 
jego odkryciach, układzie słonecznym, 
obrotach Ziemi, lotach w kosmos oraz 
pierwszym Polaku w kosmosie. Zaba-
wy sprawnościowe polegały głównie 
na trafianiu różnymi przedmiotami do 
celu. Zadania plastyczne wiązały się  
z zaprojektowaniem i wykonaniem 
„Kosmicznej maski karnawałowej” 
oraz pocztówki „Pozdrowienia z ko-
smosu” – relacjonuje dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3, Dorota Wojtyś. 

Nagrody dla zwycięzców i uczest-
ników turnieju zostawały ufundowane 
przez burmistrza Grzegorza Wawrykę, 
Radę Rodziców przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Brzesku oraz skle-
pik szkolny. Turniej opracowały i zorga-
nizowały: Dorota Wojtyś, Teresa Sediwy, 
Jadwiga Grocholska, Anna Wesołowska.

– Organizacja turnieju wymagała 
dużego nakładu pracy, ale uczniowie 
biorący w nim udział wiele na nim sko-
rzystali. Zmagając się z poszczególnymi 
zadaniami, mogli utrwalić wiedzę zdo-
bytą w szkole, a jednocześnie uczest-
niczyć w zabawie, której celem jest nie 
rywalizacja, lecz twórcze działanie, 
wzajemne poznanie się i integracja. 
Z kolei dla nauczycieli i wychowawców 
biorących udział w tych spotkaniach, 
jest to okazja do wymiany doświadczeń 
oraz wzbogacenia swojego warsztatu 
pracy. Z powyższych powodów warto or-
ganizować turnieje międzyszkolne, jako 

ciekawą formę spotkań – atrakcyjną 
dla uczniów z uwagi na ich luźniejszy 
charakter, a jednocześnie pożyteczną ze 
względu na ich walory wychowawcze  
i kształcące – dodaje dyrektor Dorota 
Wojtyś.

Zestawienie wyników:
I miejsce PSP w Grabiu
II miejsce PSP nr 3 w Brzesku
III miejsce PSP w Mikołajowicach
IV miejsce PSP nr 2 Dąbrowa 

Tarnowska
V miejsce PSP w Gawłowie
VI miejsce PSP w Jaworznej.

W ZESpolE SZKół Ponadgimna-
zjalncyh nr 2 w Brzesku już po raz kolej-
ny odbywały się Mini Targi Edukacyjne. 
Do udziału w nich zaproszono uczniów 
kilku szkół średnich z terenu powiatu, 
przed którymi prezentowało się 18 
uczelni wyższych z terenu całego kraju. 

Wśród uczelni, które odwiedziły 
szkołę były, między innymi: Politech-
nika Krakowska i Rzeszowska, AGH 
Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie, Wyższa Szkoła Inży-
nieryjno – Ekonomiczna w Ropczycach, 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 
szkoła policealna Cobra, która zade-
monstrowała na zajęcia strzelanie na 
strzelnicy laserowej, policealna szkoła 
Żak, której nauczyciele uruchomili 
stoisko manicure, tatuaży, wizażu oraz 
wojsko z WKU Bochni, które miało bar-
dzo duże wzięcie wśród chłopców. 

– Mimo, że matura za pasem wielu 
uczniów w dalszym ciągu ma proble-
my z wyborem dalszego kierunku 
kształcenia. Stąd właśnie pomysł 
organizowania targów. Młodzież może 
zapoznać się z ofertami uczelni, poroz-
mawiać z wykładowcami, sprawdzić 
wymagania. Wielu młodym ludziom 
udział w targach na pewno pomoże 
przy podejmowaniu decyzji o wyborze 
uczelni – mówi organizatorka i koor-
dynatorka targów Elżbieta Wojnowicz, 
doradca zawodowy z ZSP nr 2. red

Targi edukacyjne
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Olbrzymie zainteresowanie pły-
waniem wśród uczniów brze-
skich szkół skłoniło dyrekcję 

Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
do założenia klubu sportowego Wiking. 
Powody były dwa – po pierwsze: kilka 
widocznych gołym okiem nieoszlifowa-
nych diamentów; po drugie: znakomitej 
klasy (choć „bez papierów”) instruktor. 
Młodzi sportowcy rozpoczęli regularne 
zajęcia w pływaniu oraz dwuboju i trój-
boju nowoczesnym pod okiem Marcina 
Kacera, instruktora wywodzącego się 
z rodziny posiadającej spory dorobek 
w pracy szkoleniowej. Po kilku latach 
funkcjonowania klubu takie nazwiska 
jak Sergiusz Sorys czy Wojciech Woj-
dak są w „branży” w całym kraju. Obaj 
sięgnęli już po trofea na zawodach ran-
gi ogólnokrajowej. Dziś dwubój i trój-
bój nie są już w Wikingu uprawiane. 
I nie stało się tak dlatego, że Sergiusz 
wybrał Szkołę Mistrzostwa Sportowe-
go w podwarszawskich Łomiankach 
(co jest naturalną koleją rzeczy), ale 
z powodów bardziej prozaicznych. Jest 
to dyscyplina dość kosztowna, rozgry-
wane w niej zawody organizowane są 
tylko na szczeblu centralnym, w ośrod-
kach odległych od Brzeska, więc już 
same wyjazdy wiążą się ze sporymi 
wydatkami. Pływaniu w Wikingu li-
kwidacja na pewno nie grozi. Jednak 
istnieje możliwość, że stracimy jednego 
z najwybitniejszych instruktorów mło-
dego pokolenia w Polsce. Wiele klubów 
już teraz wyciąga ręce po Marcina 
Kacera. Jeśli odejdzie, Wiking wróci 
do przeciętności. A przecież oprócz 
Wojdaka trenują tu tak obiecujące 
talenty jak Inez Machowska,  Krystian 
Bałabuch, czy Kamil Zych, a za nimi 
ustawia się długa kolejka pływaków 
głodnych sukcesów.

W kwietniu minie sześć lat od dnia, w którym uroczyście otwarto krytą pływalnię w Brzesku 
– obiekt, którym miasto wówczas się chlubiło. Dziś trudno komuś zaimponować basenem 
pod dachem. Takie budowle rosną jak grzyby po deszczu nawet w wiejskich gminach. 
Brzesko ma szansę utrzymać opinię kuźni (czy jak kto woli: wylęgarni) pływackich talentów. 
A taką renomą dzisiaj się cieszy. Najdziwniejsze w tym fenomenie jest to, że znakomite 
wyniki, jakie uzyskują zawodnicy klubu sportowego Wiking, osiągane są niemal w sier-
miężnych warunkach, na wariackich papierach.

Wikingi
czekają na wsparcie

Przyszedł tylko popływać
Które dziecko uprawiające sport nie 
marzy o mistrzowskich medalach 
w przyszłości? Kraulista Wojtek Woj-
dak ma zaledwie 13 lat i w dorobku już 
trzy złote krążki Mistrza Polski. Na 
swoim koronnym dystansie 800 me-
trów nie ma w kraju równego sobie, 
a w pokonywaniu rywali nie jest mu 
w stanie przeszkodzić nawet gorączka. 

Na pływalni pojawił się po raz 
pierwszy cztery lata temu. Umiał już 
sam utrzymać się na wodzie, jednak 
jego mama Agnieszka postanowiła, 
że przydadzą mu się lekcje pływania 
pod okiem profesjonalisty. To miało 
być tylko kilka lekcji mających na 
celu poprawę stylu, nabranie pewności 
siebie. O wyczynowym uprawianiu 
sportu nie myślała wtedy ani ona, ani 
syn. Wojtek przychodził na basen dwa 
razy w tygodniu i kiedy wydawało się, 
że jego nauka dobiega końca, panią 
Agnieszkę zaskoczył Marcin Kacer, 
który zaproponował wprost, aby jej syn 
zaczął regularnie uprawiać pływanie.

– Trener zapewnił mnie, że Wojtek 
ma talent. Byłam tą propozycją zasko-
czona, ale nie wahałam się ani chwili. 
Zawsze starałam się zapewnić wszyst-
ko, żeby moje dzieci rozwijały swoje 
talenty – mówi pani Agnieszka. 

Sam zainteresowany początkowo 
podchodził do treningów jak dziecko, 
które dostanie nową zabawkę. Wkrótce 
z ochotą poddał się jednak treningowe-
mu reżimowi. Teraz codziennie (oprócz 
niedzieli) wstaje o 5.30, by zdążyć na 
poranny trening. Na widowni czeka 
cierpliwie mama. Wprawdzie Wojtek 
ma z basenu do szkoły niedaleko, 
jednak mama woli, żeby po drodze 
nie przytrafiło mu się na przykład 
przeziębienie, które pokrzyżowałoby 

szkoleniowe plany. Po lekcjach już 
sam wraca na pływalnię. I tak dzień 
w dzień. 

– Powiedzcie mi, ilu chłopców 
w wieku Wojtka miałoby w sobie 
tyle samozaparcia, żeby w tygodniu 
spędzać 18 godzin w wodzie i pływać 
cały czas na pełnych obrotach? – reto-
rycznie pyta Jan Waresiak, dyrektor 
BOSiR, a zarazem prezes Wikinga. 

Każdego dnia Wojtek pokonuje 
w wodzie 5 kilometrów, w sumie 30 
tygodniowo. 

– On w ciągu dnia przepływa wię-
cej kilometrów, niż przejdzie na nogach 
– śmieje się mama. 

chce być mistrzem świata
To nie jest tak, że Wojtek od samego 
początku poczuł głód sukcesów. Na 
pierwszych zawodach nie raz dostał 
po nosie od rywali, którzy w bezlitosny 
sposób pokazywali mu plecy. 

– To były trudne chwile, bo Wojtka 
dopadły objawy zwątpienia. Musie-
liśmy wspólnie przełamywać te lody 
– wspomina Marcin Kacer. 

I opłaciło się. Podopieczny tarnow-
skiego szkoleniowca szybko zaczął 
nadrabiać dzielący go od czołówki dy-
stans. Teraz to inni muszą oglądać jego 
plecy. Wojtek gromi nie tylko swoich 
rówieśników. Wygrywa też ze starszy-
mi zawodnikami. Wprawdzie na razie 
tylko na zawodach szczebla okręgowe-
go, ale to też są znaczące osiągnięcia. 

– Kiedy płynę z rówieśnikami, to 
od razu na maksa. W rywalizacji ze 
starszymi jestem ostrożniejszy. Na 
początku staram się płynąć tak, żeby 
nie tracić dystansu. W drugiej fazie 
wyścigu przyśpieszam – zdradza swoją 
taktykę trzykrotny mistrz Polski. 

Wysiłek, jaki Wojtek włożył w przy-
gotowania do ubiegłorocznych Mi-
strzostw Polski w Dębicy, dawał powo-
dy do optymizmu zarówno trenerowi, 
jak i jego podopiecznemu. Jednak 
chyba żaden z nich nie spodziewał się, 
że będzie aż tak dobrze. Zaczęło się od 
brązu na 200 metrów, ale na tym dy-
stansie Wojdak czuje się najmniej pew-
nie. To zrozumiałe, że przed kolejnymi 
wyścigami wzmógł się apetyt. Efektem 
kolejnych zmagań były dwa miejsca 
na najwyższym stopniu podium po 
startach na 400 i 800 metrów. Na tym 
drugim dystansie brzeski pływak otarł 
się o rekord Polski w kategorii do 12 
lat. Zabrakło niecałej sekundy. 

– Proszę sobie wyobrazić, jaki to był 
szok dla pływaków i ich trenerów z li-
czących się w kraju ośrodków. Wojtek 
pokonał zawodników, którymi opiekują 
się całe sztaby szkoleniowców, masaży-
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stów, specjalistów od odnowy. Bardzo 
ich bolało, że pokonał ich chłopak 
z jakiejś „wiochy”, którym opiekuje się 
instruktor na umowę-zlecenie. A przy 
okazji wszyscy dowiedzieli się, że na 
pływackiej mapie Polski jest takie 
miasto jak Brzesko – komentuje Jan 
Waresiak. 

Na zimowych Mistrzostwach Polski 
(styczeń 2009) było już nieco gorzej, 
choć i z Ostrowa Świętokrzyskiego po-
wrócił Wojtek z tarczą. W przeddzień 
zawodów dopadło go przeziębienie. 
Mimo to pierwszego dnia walcząc z ry-
walami i gorączką dotarł do finału  
200 metrów, w którym zajął 8. miejsce. 
Nazajutrz czuł się już nieco lepiej, ale 
na dystansie starczyło mu sił na zaję-
cie miejsca określanego przez sportow-
ców mianem najgorszego z możliwych 
– był czwarty. Te „niepowodzenia” 
powetował sobie na koronnej „osiem-
setce”. Znowu pokazał wszystkim, że 
na średnim dystansie Wojciech Wojdak 
jest najlepszy w kraju. 

Na odpoczynek czasu nie ma. 
Wojtek chce jeszcze w tym roku po-
większyć kolekcję złotych medali. 
Okazja nadarzy się już w lecie pod-
czas Mistrzostw Polski na pływalni 
o wymiarach olimpijskich w dalekim 
Gorzowie Wielkopolskim. To jest cel na 
najbliższą przyszłość. Ale Wojtek ma 
też swoje marzenia. Chciałby kiedyś 
jako senior stanąć na najwyższym po-
dium Mistrzostw Świata i Olimpiady. 
Jego idolem i wzorem jest Mateusz 
Sawrymowicz. 

– Wojtek mistrzem świata lub 
Olimpiady? Przy jego talencie i za-
angażowaniu? To całkiem realne. Ale 
my musimy zrobić wszystko, żeby go 
jak najlepiej przygotować do kolejnego 
szczebla sportowej kariery – mówi 
dyrektor BOSiR

Sukcesami Wojtka szczycą się 
jego szkolni koledzy, gratulują mu 
nauczyciele. On sam zachowuje się 
jak zwykły chłopiec w jego wieku. 
Chętnie zagra z kolegami w piłkę 
nożną, chociaż trenerowi pewnie by 
się to nie podobało. Marcin Kacer boi 
się, żeby jego wychowanek nie nabawił 
się niepotrzebnej kontuzji, toteż krzy-
wo patrzył kiedy Wojtek uparł się, by 
wystartować w gminnych zawodach 
w badmintona.

Treningi z kartki
Wbrew pozorom w klubie więcej jest 
problemów niż powodów do zadowolenia. 
Owszem, medale Mistrzostw Polski cieszą, 
ale aż trudno uwierzyć na przykład, że na-
zwiska Wojtka zabrakło na liście uczniów, 
którzy otrzymują z gminy stypendium. 

– Sama byłam zasko-
czona – opowiada pani 
Agnieszka. Po prostu nikt 
nie złożył wniosku. 

Ostatecznie, po stara-
niach mamy, Wojtek otrzy-
mał stypendium przyzna-
ne przez... starostwo.  

Największą bolączka 
jest jednak brak funduszy 
na bieżącą działalność 
i fakt, że sekcją opieku-
je się dochodzący trener, 
zatrudniony na umowę-
zlecenie, a na co dzień 
pracujący jako ratownik 
BOSiR. 

Klub, pod auspicjami 
którego trenują młodzi 
pływacy w trzech gru-
pach, utrzymuje się ze 
składek członkowskich, 
które płacą rodzice. To nie 
są małe pieniądze, jeśli 
chodzi o domowy budżet, 
bo 80 złotych miesięcznie. 
Pomimo tych składek ro-
dzice najlepszych pływa-
ków ponoszą dodatkowe 
koszty. Jeśli chcą, żeby 
ich dzieci uczestniczyły 
w zawodach, do udziału 
w których upoważniają je ich możliwo-
ści, muszą ze swoich kieszeni pokryć 
koszty wyjazdu. 

Mamie trzykrotnego mistrza Polski 
nie podoba się również to, że klub nie 
posiada etatowego trenera. Na zimowe 
Mistrzostwa Polski nie puszczał Mar-
cina Kacera... grafik dyżurów ratow-
ników BOSiR. Akurat w tych dniach 
musiał pracować i nikt nie chciał tego 
zmienić. Pani Agnieszka opowiada, że 
pomogła dopiero jej interwencja u bur-
mistrza. Wtedy dopiero grafik uległ 
zmianie, a i znalazły się pieniądze na 
trenerską delegację. 

– Mamy zapewnienie dyrektora 
BOSiR, że nie będziemy płacić za 
wyjazdy naszych dzieci na zawody, 
ale na razie jest „po staremu”. Chcie-
libyśmy też, żeby Marcin Kacer był nie 
tylko dochodzącym trenerem. Takiego 
szkoleniowca trzeba cenić. Burmistrz 
obiecał nam, że do lipca sprawa tre-
nera będzie pozytywnie załatwiona. 
Bardzo byśmy tego chcieli, bo dość 
mamy treningów „z kartek” – mówi 
Agnieszka Wojdak.

Te treningi z kartek to zajęcia, 
podczas których Kacer jest nieobecny. 
Tak niestety bywa coraz częściej, bo 
szkoleniowiec Wikingów podjął zaocz-
ne studia, a to oznacza, że brakuje go 
teraz w każdą sobotę. Trener pod swoją 

nieobecność sms-ami kontaktuje się 
ze swoimi podopiecznymi wydając im 
wytyczne przed kolejnymi zajęciami. 
Nie ma w ogóle stałego planu trenin-
gów. Wszystko jest tak ruchome, że 
terminy następnych zajęć ustala się 
z dnia na dzień.

 
Zatrzymać Kacera 
Mieszkający w Maszkienicach Woj-
ciech Wojdak jest uczniem VI klasy 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku. 
To zrozumiałe, że w Brzesku pozosta-
nie jeszcze przez następne trzy lata, 
kiedy będzie uczęszczał do gimna-
zjum. Później na pewno wybierze się 
do jednego z mocniejszych ośrodków 
pływania w Polsce, bo tylko w ten 
sposób będzie mógł dalej rozwijać swój 
talent i dążyć do spełnienia marzeń. 
To normalne, że tak małe kluby jak 
Wiking z reguły dostarczają wiel-
kim swoje największe talenty. Rzecz 
w tym, żeby zachować opinię kuźni 
tych talentów, a jest to możliwe tylko 
pod warunkiem zatrzymania kadry 
instruktorskiej z Marcinem Kacerem 
na czele. Bo Marcin na każdym kroku 
powtarza, że sam w pojedynkę wiele by 
nie zdziałał. Że wspomagają go koledzy 
instruktorzy, którzy bacznie obserwują 
pływacki narybek i wybierają tych 
najlepiej na przyszłość rokujących. 
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Utrzymać Kacera będzie bardzo trud-
no, bo już czynione są zewsząd zakusy 
na człowieka, który jest gwarancją 
sukcesu. Z nieoficjalnych informacji 
wiemy, że pierwsze propozycje pojawiły 
się w zeszłym roku podczas dębickich 
Mistrzostw Polski. Na szczęście dla 
Brzeska Marcin nie ma wyższego 
wykształcenia. Ale właśnie podjął 
naukę na wyższej uczelni, mamy więc 
kilka lat, aby temu utalentowanemu 
szkoleniowcowi stworzyć takie wa-
runki, żeby chciał tutaj pozostać. Jeśli 
zdobędzie choćby licencjat, a my nie 
będziemy mieli mu nic do zaoferowa-
nia, to pewnie odejdzie. Gra warta jest 
świeczki, bo chodzi tutaj o sportową 
przyszłość dziesiątek, a może nawet 
setek utalentowanych sportowo dzie-
ci. Nie wszystkie z nich muszą być 
w przyszłości mistrzami. Wystarczy, że 
będą się prawidłowo rozwijać poprzez 
sport. O co w tym wszystkim chodzi? 
Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to cho-
dzi o pieniądze, a tych klub nie ma 
zbyt wiele. 

– W ubiegłym roku utrzymywali-
śmy się w stu procentach z członkow-
skich składek. Nie mieliśmy dotacji 
z gminy, bo specyficzne były zasady 
ich rozdzielania. Po prostu nie zdążyli-
śmy w porę złożyć wniosku, bo termin 
ich składania upływał wcześniej niż 
zwykle. Być może jest w tym trochę 
nasza wina, bo niezbyt wnikliwie 
interesowaliśmy się tą sprawą, ale 
wiem, że i inne kluby pozostały z te-
go powodu bez dotacji, na przykład 
UKS Aslan z Jadownik. W tym roku 
też nie mieliśmy szczęścia, bo nasz 
wniosek z powodów formalnych został 
odrzucony. Ze składek członkowskich 
z najwyższym trudem opłacamy in-
struktorów i wejścia na basen. Wy-
syłanie zawodników na zawody na 
koszt klubu nie wchodzi w tej chwili 
w rachubę. Nie stać nas na to – mówi 
Jan Waresiak. Dyrektor BOSiR przy 
okazji wyjaśnia, żeby odróżnić insty-
tucję, którą on zarządza, od klubu, 
którego jest prezesem. Marcin Kacer 
etatem związany jest z BOSiR-em, 
w Wikingu ma tylko umowę-zlecenie, 
choć marzeniem wszystkich byłoby, 
żeby właśnie z klubem związany był 
w pełnym wymiarze pracy. 

Sponsorzy mile widziani
Waresiak prowadzi rozmowy z po-
tencjalnymi sponsorami. Zdaje sobie 
sprawę, że ich pozyskanie na dzia-
łalność klubu będzie raczej bardzo 
trudne, dlatego stara się namówić ich 
na wspieranie poszczególnych zawod-
ników, między innymi na Wojdaka, 

na temat którego tak mówi: – Jestem 
pełen podziwu dla Wojtka, dla pracy, 
jaką wkłada w każdy trening. Z pokorą 
przyznaję, że robimy zdecydowanie 
za mało dla jego dalszego rozwoju. 
Właściwie to nie robimy nic. Dobrze, 
że mamy fuksa w postaci Marcina Ka-
cera, który wiele dla Wojtka czyni poza 
obowiązkami. Marcin to praktyk, on 
nawet stojąc na brzegu wie, co zawod-
nik w danej chwili czuje w wodzie. 

Poza Wojtkiem Wojdakiem, Inez 
Machowską, Krystianem Bałabuchem 
i Kamilem Zychem jest cała armia 
młodych pływaków chcących dorównać 
utytułowanym kolegom. W klubie tre-
nują trzy grupy. Pierwsza (centralna), 
prowadzona przez Kacera, ma zajęcia 
trzy razy w tygodniu, dwie pozostałe 
dwa razy w tygodniu. Ci najbardziej 
pracowici trenują codziennie według 
indywidualnych programów. 

– Warto zastanowić się, czy BOSiR 
po tych sześciu latach nie powinien 
funkcjonować uposażony pełnym 
etatem instruktorskim – bardziej 
stwierdza, niż zastanawia się, Jan 
Waresiak – Przyszłość i rozwój naszej 
sekcji pływania widzę tak: w pierwszej 
fazie lekcje wuefu prowadzone przez 
wykwalifikowanych nauczycieli, w dru-

WARTO WIEDZIEĆ
Marcin Kacer pochodzi z rodziny o sporych tradycjach sportowych, preferującej 

w tej dziedzinie szeroko rozumianą wszechstronność.
Ojciec Ryszard Kacer to były piłkarz ręczny Pałacu Młodzieży Tarnów. W latach 

1966-1975 uprawiał szermierkę (szpada, floret) w Unii Tarnów. W 1979 roku został 
uznany najlepszym ratownikiem wodnym w plebiscycie Lata z Radiem, a kąpielisko 
miejskie w Tarnowie zdobyło tytuł najlepszego w kraju. Drużynowy Mistrz Polski 
WOPR w 1981 roku (2. miejsce w 1980 i 3. miejsce w 1979). Jako trener zajmował się 
pływaniem, biegami narciarskimi, kajakarstwem, podnoszeniem ciężarów, gimnastyką 
i łyżwiarstwem szybkim. W 1979 był trenerem kadry narodowej w biegach narciarskich 
na światowych igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Toronto. Jego podopieczni na Pa-
raolimpiadach światowych wywalczyli: złoty medal w narciarstwie (Toronto) , 3 złote 
medale w łyżwiarstwie (Alaska) , złoty medal i dwa brązowe w pływaniu (Szanghaj). 
Na europejskich igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Groeningen jego zawodnicy 
wywalczyli w pływaniu dwa złote medale i jeden srebrny. 

Mama Anna Kacer to była lekkoatletka, obecnie hydroterapeutka, nauczycielka 
i trener pływania. Drużynowa Mistrzyni Polski WOPR w 1981 roku (2. miejsce w 1980 
i 3. miejsce w 1979). Jej podopieczne wywalczyły 4 złote medale w pływaniu (Alaska 
i Szanghaj) na światowych igrzyskach Olimpiad Specjalnych. 

Brat Maciej Kacer to wielokrotny  medalista Mistrzostw Polski w pływaniu. 
Dwukrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Europy. W zawodach nadziei olimpijskich 
wywalczył w sumie 16 medali. 6. miejsce na Mistrzostwach Europy na Krecie. Od 2001 
roku uprawia pięciobój nowoczesny. Wielokrotny uczestnik MŚ i ME w pięcioboju 
nowoczesnym. Brązowy medalista ME w sztafetach (2002), złoty medal ME w sztafe-
tach kombinowanych (Moskwa 2008). Wielokrotny uczestnik MŚ i ME w pięcioboju 
nowoczesnym, wielokrotny medalista MP seniorów w pięcioboju.

Brat Michał Kacer  – zdobywca 6 złotych, 8 srebrnych i 5 brązowych medali Mi-
strzostw Europy oraz 1 złotego, 2 srebrnych i 1 brązowego medalu w Mistrzostwach 
Świata w wielobojach. Zwycięzca Pucharu Świata w pięcioboju (Meksyk 2008) , finalista 
PŚ w Galdas de Rainh (Portugalia) , wielokrotny mistrz Polski w wielobojach juniorów, 
aktualnie zawodnik warszawskiej Legii. 

giej fazie intensywny kurs pływania 
dla najlepszych (w zeszłym roku prze-
prowadzono po raz pierwszy taki kurs; 
uczestniczyło w nim 150 osób – przyp. 
DUDA), wreszcie szkolenie na poziomie 
wyczynowym w sekcji prowadzonej 
przez etatowego instruktora. Na to nie 
potrzeba bajońskich sum. Pamiętajmy, 
że utrzymanie basenu kosztuje nas pół-
tora miliona rocznie. A ja mam na my-
śli kwotę zdecydowanie mniejszą, która 
może przynieść olbrzymie, pozytywne 
efekty. Tu chodzi o to, żeby w przyszło-
ści nie zaprzepaścić takich talentów, 
jak na przykład Wojtek. A i jemu przy 
braku odpowiedniej opieki może grozić 
spadek formy. 

Zaprzyjaźniona z Brzeskiem wę-
gierska Szazhalombatta ma basen, 
który w porównaniu z naszym ma się 
tak jak pałac Goetzów do Wawelu. Jed-
nak wszyscy tam pamiętają i szczycą 
się tym, że na tym obiekcie trenował 
kiedyś późniejszy olimpijczyk. Kiedyś 
i nam może trafić się taki ktoś. Być 
może jest już teraz. Nie można takich 
możliwości zmarnować. Ten człowiek 
nie musi trenować tutaj jako senior. 
Chodzi o to, żeby miał gdzie zacząć 
swoją wielką sportową przygodę.
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