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Rusza budowa centrum

Zapraszamy do lektury

Są już pieniądze na budowę Regionalnego 
Centrum Kulturalno - Bibiotecznego. Grzegorz 
Wawryka i marszałek województwa małopol-
skiego Roman Ciepiela podpisali umowę o finan-
sowaniu przedsięwzięcia. Ogółem inwestycja 
kosztować będzie ponad 17 milionów, dotacja z 
Małopolskiego Regionalnego Programu Opera-

cyjnego, przekazana przez marszałka wyniesie 
13 milionów. Burmistrz twierdzi, że skoro są już 
pieniądze, w najbliższym czasie ogłoszony zo-
stanie przetarg i wyłoniony wykonawca, prace 
powinny rozpocząć się w połowie roku. Przewi-
duje się, że pierwsi czytelnicy wejdą do Centrum  
w połowie 2011 roku. Czytaj na stronie 8

Ostatnie tygodnie zostały w gminie zdomi-
nowane dwoma tematami. Pierwszy to fakt już 
właściwie przesądzony. Mieszkańców oburzyły 
nowe ceny za usługi świadczone przez RPWiK. 
Ceny nie tyle przez firmę zaproponowane, co na-
rzucone bez żadnej praktycznie konsultacji. Lu-
dzi bulwersuje nawet nie sama podwyżka opłat, 
ale niezrozumiale i niemal obłudnie brzmiące 
składniki cen – gotowość, odczyt. Mało kto wie-
rzy, że powołany na wniosek burmistrza biegły, 
który ma się przyjrzeć procesowi tworzenia no-
wych cen pod kątem ich zasadności, będzie w 
stanie coś w tej materii zmienić. Drugi temat to 
wizja powstania pierwszego w Brzesku salonu 
gier, który ma mniej więcej tyle samo zwolenni-
ków co przeciwników. Nie koniec na tym wieści 
spędzających sen z powiek. Policjanci wieszczą 
rychły koniec środków finansowych na paliwo 
wyasygnowanych przez centralę na ten rok. To 
oznacza, że uświadczenie zmotoryzowanego pa-
trolu policyjnego graniczyć będzie z cudem. Może 
się to stać nawet z końcem marca. Nie mogliśmy 

pozostać obojętni wobec tych tematów, toteż 
Czytelnik znajdzie wewnątrz numeru teksty im 
poświęcone. 

Tak się złożyło, że najwięcej powodów do op-
tymizmu dostarczyli nam ostatnio sportowcy, 
więc wyjątkowo sporo miejsca poświęcamy w 
bieżącym wydaniu BIM-u tej dziedzinie. Złoty 
medal Mistrzostw Polski w kręglach wywalczony 
przez młody duet z Brzeska to na pewno powód 
do dumy nie tylko dla działaczy TKKF Sokół. 
Wspaniała gala przygotowana przez zarząd 
Okocimskiego także nie pozostała w Brzesku bez 
echa. Takiego wydarzenia nie zgotował wcześniej 
żaden zarząd klubu. Budujące wieści nadeszły 
też z podwarszawskich Łomianek, gdzie aktual-
nie przebywa Sergiusz Sorys, który mimo młode-
go wieku już jest czołowym polskim wieloboistą, 
czego wyrazem jest powołanie go do reprezentacji 
kraju. Miejmy nadzieję, że sukcesy młodych brze-
skich sportowców zainspirują innych do działań, 
które będziemy chcieli wspominać po latach. Za-
praszamy do lektury. 
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Po marcowej Sesji

Zgodnie z porządkiem obrad każ-
da sesja rozpoczyna się od interpela-
cji radnych, którzy zgodnie zwrócili 
uwagę na fatalny stan dróg po zimie. 
Apolonia Warzecha zwróciła uwagę, 
że dziury na drogach, które powstały 
podczas zimy, są szczególnie niebez-
pieczne po zapadnięciu zmroku. Skoro 
mowa o zimie, to  pozy-
tywnie ocenił przebieg ferii pod kątem 
organizacji czasu wolnego dla uczniów 
pozostających w miejscu zamieszka-
nia. Zauważył jednak, że w przyszło-
ści placówki szkolne powinny położyć 
większy nacisk na propagowanie upra-
wiania sportów zimowych wśród dzieci 
i młodzieży. Jego zdaniem należy wy-
posażyć szkoły w odpowiedni sprzęt, a 
w pobliżu Brzeska uruchomić choćby 
niewielki stok narciarski z wyciągiem i 
oświetleniem. Wypowiedź radnego nie-
co stonował Grzegorz Wawryka, bo 
– jak stwierdził – aby zwiększyć zain-
teresowanie sportami zimowymi, „mu-
simy zmienić mentalność nauczycieli, 
rodziców i młodzieży”. Jako przykład 
podał sytuację z ostatnich ferii, kiedy 
to właśnie po sugestii Józefa Kubasa 

po gminie kursował autokar mający 
dowozić dzieci na sztuczne lodowisko 
w Brzesku: - Zdarzało się, że autobus 
przywoził jedną, dwie osoby. Burzliwą 
dyskusję wywołała interpelacja Marii 
Kądziołki, która poruszyła sprawę 
nowych zasad wprowadzonych przez 
RPWiK przy naliczaniu opłat za wodę i 
odprowadzanie ścieków. Zaproszony na 
sesję prezes spółki Zbigniew Gładyś w 
niezbyt przekonujący sposób usiłował 
wyjaśnić, dlaczego do podwyżek doszło, 
toteż miał przeciwko sobie praktycznie 
wszystkich radnych. Szerzej o tej spra-
wie piszemy w bieżącym wydaniu BIM-
u w tekście „Woda na cenzurowanym”. 

Spośród zapytań radnych wybrali-
śmy to zadane przez Tadeusza Ciu-
reja, a dotyczące sytuacji związanej 
z dworcem PKP i przylegającym do nie-
go terenem. Burmistrz zapewnił, że są 
prowadzone rozmowy z nową dyrekcją 
PKP i zmierzają w dobrym kierunku. 
Jeśli chodzi o teren wokół dworca, to 
jest on własnością PKP. Aby miasto mo-
gło w tym miejscu zainwestować, musi 
zostać sporządzona umowa użyczenia 
lub dzierżawy. Sam budynek dworcowy 

powinien zostać wyremontowany w la-
tach 2010-2011. Jest szansa, że stanie 
się to przy stuprocentowym zaangażo-
waniu zewnętrznych środków. Taką 
możliwość stwarza specjalny program 
związany z EURO 2012, w którym 
uwzględnione zostały między innymi 
remonty dworców w Bochni i Brzesku. 
Po remoncie powierzchnia dworcowej 
poczekalni zostałaby zmniejszona, ale 
w budynku znalazłyby się pomiesz-
czenia dla filii Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz dla środowi-
skowej świetlicy. 

Podczas marcowej sesji radni przyjęli 
sprawozdania z realizacji zadań Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
Zwalczania Narkomanii za rok 2008 a 
także rozliczenie dotacji na stowarzy-
szenia i kluby sportowe za ubiegły rok. 
Podjęli też uchwałę w sprawie regula-
minu dotyczącego wynagradzania na-
uczycieli. 

Długa i gorąca była dyskusja nad 
propozycją warszawskiej firmy Casino 
Vegas, która chce w Brzesku urucho-
mić salon gier. Temat był wcześniej 
szeroko dyskutowany na posiedzeniach 
poszczególnych komisji. Mimo to, cho-
ciaż projekt uchwały w tej sprawie był 
gotowy, radni jednoznacznej decyzji w 
tej sprawie nie podjęli. W najbliższym 
czasie wypowiedzą się w tej kwestii 
mieszkańcy osiedla Okocimskiego, na 
terenie którego salon miałby powstać. 
Szerzej na ten temat wewnątrz bieżą-
cego numeru BIM. 

DUDA

Drastyczna i niezrozumiała podwyżka stawek za wodę i odprowadzenie ścieków. 
Wyrażenie opinii na temat ewentualnej lokalizacji salonu gier w Brzesku. To dwa 
tematy, które zdominowały ostatnią sesję Rady Miejskiej, która odbyła się 4 marca. 
W pierwszym przypadku radni nie otrzymali przekonujących odpowiedzi na nur-
tujące ich pytania. W sprawie salonu gier żadna wiążąca decyzja nie zapadła. 

Trwają prace przy budowie 
parkingu znajdującego się przy 
ulicy Głowackiego. Zostanie on 
pokryty  kostką brukową i bę-
dzie posiadać stanowiska dla 60 
samochodów osobowych, a także 
dla motocykli i rowerów. Ponadto 
wykonane zostaną drogi mane-
wrowe i kanalizacja deszczowa. 

Koszty inwestycji w całości po-
kryje gmina, w tym roku na ten 
cel zaplanowaliśmy 380 tysięcy 
złotych. 130 tysięcy wydaliśmy 
na to zadanie już w roku ubie-
głym – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka.

Kierowcy z niecierpliwością 
czekają, kiedy parking przy uli-
cy Głowackiego zostanie oddany 
do użytku. Za postój na nim nie 
trzeba płacić, co sprawia, że jest 
to jeden z najbardziej popular-
nych parkingów w mieście.     zs

Trwa budowa parkingu
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Zestaw telewizor i odtwarzacz DVD trafiły ostatnio do 
trzech brzeskich przedszkoli – Przedszkola nr 4 i Przedszkola 
nr 10 oraz placówki znajdującej się w sądziedztwie kościoła 
Miłosierdzia. Kamera cyfrowa cieszy natomiast pracowni-
ków i wychowanków Przedszkola nr 9. Fundatorem sprzętu 
był Urząd Miejski,wręczał go osobiście burmistrz Grzegorz 
Wawryka.

-Dyrektorzy przedszkoli od pewnego czasu zwracali się do 
mnie z prośbami o przekazanie tego typu sprzętu, który jest 
potrzebny w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych a także w 
porze wypoczynku dzieci. Wygospodarowaliśmy pewną sumę 
na ten cel i bardzo się cieszę, że mogłem przekazać nowy sprzęt 
do kilku placówek  - mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Orędowniczką przekazania sprzętu do Przedszkola nr 4 
była przewodnicząca Zarządu Osiedla Kościuszki - Ogrodowa, 
radna Maria Kądziołka. 

-Pracownicy tej placówki, wychowankowie i ich rodzice 
włączają się w działalność zarządu osiedla, przygotowują 
przedstawienia i występy na osiedlowe imprezy. Chcieliśmy 
uhonorować ich za to i podziękować im – mówi Maria Ką-
dziołka.

-Marzyliśmy o takim sprzęcie ale nigdy nie mogliśmy so-
bie na niego pozwolić. Bardzo się cieszę, że Urząd Miejski 
sprawił nam taką miłą niespodziankę i dziękujemy radnej 
Marii Kądziołce za poparcie naszej prośby. Telewizor i DVD 
przydadzą się do prowadzenia zajęć ale także po to, aby dzieci 
mogły, szczególnie w czasie kiepskiej pogody, kiedy nie można 
wyjść na spacer, pooglądać czasem bajki – mówi dyrektor 
Przedszkola nr 4, Maria Obruśnik.                                    zs

Nowy sprzęt dla przedszkoli

Brzeskie Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga rozpoczęło realizację kolejne-
go projektu, który finansowany będzie z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt koordynowany jest przez 
Zarząd Centralny Dzieła Kolpinga 
a udział w nim, bierze 32 orga-
nizacje pozarządowe z gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich, które 
działają na rynku pracy.

-Nasza Rodzina Kolpinga ma-
jąca już spore doświadczenie i 
osiągnięcia w prowadzeniu dzia-
łań na rzecz osób bezrobotnych. 
Skierowaliśmy do pracy blisko 
800 osób, prowadzimy „Klub 
Pracy oraz Centrum Wsparcia Kolping 
– Praca zostało liderem sieci mając za 
zadanie jej utworzenie i rozwój – wy-
jaśnia Józef Pabian przewodniczący 
Rodziny Kolpinga w Brzesku. 

Projekt realizowany jest od paździer-
nika ubiegłego roku, zakończony zosta-
nie w połowie roku 2010. Docelowo w 
sieci działać będzie około 100 osób. Pra-

Rodzina Kolpinga zaprasza do współpracy 
cownicy samorządowi, członkowie orga-
nizacji pozarządowych wezmą udział 
w szkoleniach przygotowujących ich do 
działania i współpracy w celu opracowa-

nia wspólnego projektu. 
-Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 

kilka organizacji z terenu powiatu brze-
skiego. Swój udział już zadeklarowali 
pracownicy i członkowie Stowarzysze-
nia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, 
Towarzystwa Domu Ludowego imienia 
prof. Bujaka z Maszkienic, Akcji Kato-
lickiej z Biadolin, Stowarzyszenia Ro-

dzina Kolpinga z Dębna, Caritasu przy 
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
ze Słotwiny, parafii świętego Jakuba z 
Brzeska, Stowarzyszenia Rehabilitacyj-
no-Kinezjologicznego „Zawsze aktywni” 
z Brzeska – mówi lokalny menedżer 
projektu, Grażyna Rzepka. 

W ramach szkoleń odbywać się będą 
seminaria i warsztaty zatytuło-
wane „Zarządzanie, współpraca, 
partnerstwo” i wiele innych. 

W rezultacie działań, poza 
wspólnie opracowanym projek-
tem, powstaną dodatkowo 3-letnie 
plany działania, przeszkolonych 
zostanie kilkunastu liderów w 
celu budowania dobrego partner-
stwa. Dzisiaj, kiedy wszyscy już 
prawie widzą, że unijne pienią-
dze pozyskuje się głównie poprzez 

pisanie dobrych projektów zasadne 
jest, aby do ich tworzenia wciągnąć jak 
największa liczbę osób i stowarzyszeń. 
W ten sposób tworzy się coraz bardziej 
aktywne społeczeństwo, umiejące sobie 
pomóc – mówi przewodniczący Pabian.

Bliższych informacji o projekcie szu-
kać można pod numerem telefonu: 014 
68 62 302.                                       red

 

Przedszkole nr 4

Przedszkole nr 10
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Już w czasie lutowej sesji Rady Miej-
skiej radni zwrócili uwagę na skargi 
mieszkańców dotyczące rozliczeń za 
wodę w blokach mieszkalnych.  Chodzi 
o to, że inne  zużycie wskazują zbiorcze 
mierniki, a inne wskazywane są przez 
mierniki u indywidualnych odbiorców. 
Na przykład w jednym z bloków na 
osiedlu Brzezowieckie ta różnica pod-
czas ostatnich odczytów wyniosła 300 
kubików wody – za taką ilość muszą 
zapłacić mieszkańcy, chociaż faktycz-
nie wody tej nie zużyli, co wynika z 
pomiarów dokonanych w ich miesz-
kaniach. Ale to niejedyny przykład 
obrazujący ten problem. W bloku nr 7 
przy ulicy Ogrodowej różnica wyniosła 
aż 500 kubików. W 2006 roku w ma-
łym bloku przy ulicy Browarnej zuży-
cie wody (według odczytu z głównego 
licznika) było aż o 40 procent wyższe 
niż to, jakie wykazały pomierniki in-
dywidualne. Ale zdarzyło się także 
– w 2007 roku w jednym z bloków przy 
Ogrodowej – że zużycie wody było aż 
o 43 procent wyższe niż wskazywały 
liczniki u poszczególnych lokatorów. 
Wynik ujemny wyniósł aż 900 metrów 
sześciennych (w przeliczeniu na jeden 
lokal wyniosło to 15 metrów sześcien-
nych). Mimo, że mieszkańcy mają licz-
niki indywidualne, ale płacić muszą za 
taką ilość wody, jaką wskaże licznik 
główny. Czy jest to sprawiedliwe, czy 
mieszkańcy muszą płacić za wodę, któ-
rej, jak twierdzą, nie zużyli? Próbowa-
liśmy rozszyfrować ten problem, wyni-
ki są zaskakujące i...wstydliwe. Ale o 
tym, za chwilę. 

Nielegalnie z kranu
-Woda w Miejskim Zakładzie Gospo-

darki Mieszkaniowej rozliczana jest w 
oparciu o ustawę o zbiorowym dostar-
czaniu wody i odprowadzania ścieków. 
Dodatkowo posługujemy się regulami-
nem określającym nasze kompetencje 
w tym względzie. Licznik główny in-
stalowany jest na przyłączu do dane-
go budynku. Liczniki znajdujące się w 
mieszkaniach traktowane są jako pod-
liczniki. Przy rozliczaniu z mieszkań-
cami jako wiarygodny traktowany jest 
wynik z głównego miernika, który z 
reguły nie zgadza się z sumą liczników 
indywidualnych. Aby zamknąć bilans i 
nie dopłacać do wody, doliczamy pro-
centowo obliczoną różnicę lokatorom. 

Bardzo często zdarzają się sytuacje, że 
mieszkańcy przychodzą i żądają wyjaś-
nienia, dlaczego muszą płacić za wodę, 
której nie zużyli – mówi prezes Miej-
skiego Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej, Franciszek Mrzygłód. 

Prezes wyjaśnia powody, które mają 
wpływ na wspomniane różnice. Produ-
cenci wodomierzy dopuszczają granicę 
błędu w pomiarze wynoszącą około 2 
procent. W starych budynkach wodo-
mierze instalowane są w miejscach do 
tego nie przeznaczonych, to daje kolej-
ny błąd w pomiarach. Wo-
domierze indywidualne 
nie wykazują najczęściej 
ubytków wody powsta-
jących przy przeciekach 
urządzeń sanitarnych. No 
i jest jeszcze jeden powód 
– najważniejszy jeżeli 
chodzi o ogromne czasem 
różnice powstające na 
styku dwóch wodomierzy 
– indywidualnego i zbio-
rowego. Otóż lokatorzy 
nielegalnie, sobie tylko 
znanymi sposobami, po-
bierają wodę. Sprawa jest 
praktycznie nie do wy-
krycia, ale zarządzający 
budynkami należącymi do 
zasobów gminnych zdają 
sobie z tego sprawę. Cha-
rakterystyczne jest to, 
że w blokach, w których 
wodomierze znajdują się 
na klatkach schodowych 
rozliczenie z reguły jest 
bezproblemowe a odczyt 
z licznika głównego jest 
zgodny z sumą odczytów 
z wodomierzy indywidu-
alnych. 

Popularne sposoby
-Wiadomo, że jeżeli licz-

nik znajduje się na klatce 
schodowej, czyli w miej-
scu publicznym, nikt nie 
pójdzie i nie będzie przy 
nim majstrował. Jeżeli 
natomiast jest wewnątrz 
mieszkania, to można z 
nim zrobić praktycznie 
wszystko. Nie będę tu 
podawał gotowej recepty, 
jak można wodomierze 

oszukiwać, ale jest kilka dość popu-
larnych sposobów – mówi prezes Rejo-
nowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji, Zbigniew Gładyś. 

-Odczyt licznika indywidualnego 
wskazuje na przykład, że w rodzinach 
wielodzietnych zużycie wody wynosi od 
0,5 do 1 metra sześciennego na osobę. 
Jest rzeczą niemożliwą, aby w lokalu, 
w którym mieszka 6-8 osób zużycie było 
tak niskie. Przyjmujemy, że wskaźnik 
3 metrów sześciennych na osobę jest 
przybliżony do prawdziwego zużycia. 
Chociaż są lokatorzy starsi i samotni, 
którzy oszczędzają każdą złotówkę.  
W mieszkaniach przez nich zajmowa-
nych zużycie wody jest niższe i wynosi 
około 1,5 metra sześciennego na osobę 

Znikająca woda
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– relacjonuje prezes Mrzygłód.
Czy jest zatem sens w ogóle zakładać 

liczniki indywidualne, skoro rozliczenia 
odbywają się i tak na zasadzie odczytu 
z głównego miernika? Prezes MZGM 
twierdzi, że sens jest i zaleca kupowa-
nie liczników wysokiej klasy dających 
gwarancję dokładnych pomiarów. 

-Licznik jest hamulcem powstrzymu-
jącym przed bezmyślnym wylewaniem 
wody. Myślę, że gdyby lokatorzy nie 
mieli wodomierzy, zużycie wody byłoby 
dwa razy wyższe – mówi prezes.

MZGM wykonuje różnorakie zabie-
gi, aby było jak najmniej bloków, w 
których woda znika bez powodu. Prze-
prowadzane są kontrole, wymienia się 
wodomierze, częściej dokonuje się roz-
liczeń z mieszkańcami. MZGM próbuje 
przekonać lokatorów, aby zgodzili się 
na zmianę regulaminu dotyczącego do-
staw wody i opłat za nią, Jeżeli miesz-

kańcy wyrażą zgodę, wówczas przy-
jętoby zasadę, że  minimalne zużycie 
wody na osobę w lokalu wynosiłoby 1,5 
metra sześciennego. 

Krzywa norma
Kiedy kilka lat temu Edward Kna-

ga był członkiem Komisji Rewizyjnej w 
brzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ubytek wody w jednym z bloków na 
osiedlu Jagiełły wyniósł ponad tysiąc 
metrów sześciennych.

-W bloku tym była wówczas pralnia, 
szybko zamieniono ją jedynie na su-
szarnię, ale ubytki dalej były ogromne. 
Wdrożyliśmy śledztwo, które co praw-
da nie pozwoliło złapać nikogo za rękę, 
ale pracownicy SM przekonali się wów-
czas, że jest wiele mieszkań, w których 
woda pobierana była nielegalnie. Je-
stem pewien, że dzieje się tak nadal 
– mówi Edward Knaga. -Oprócz nie-

W drugiej połowie lutego mieszkańcy gminy Brzesko zostali zszokowani nowymi (czy-
taj: wyższymi) cenami, jakie ustaliło Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Ich oburzenie potęgował fakt, że na faktu-
rach, jakie otrzymali, zamiast w miarę czytelnej dla nich opłaty stałej pojawiły się przez 
nikogo niezrozumiałe składniki – opłata za odczyt, opłata za gotowość (???) i opłata 
za rozliczenie. Radni miejscy mają podobne wątpliwości, jak reprezentowani przez nich 
obywatele: czy wprowadzone przez RPWiK podwyżki są zasadne i czy nowe składniki to 
brzeski wynalazek, czy też ogólnokrajowy? Podobno te rozterki rozstrzygnie powołany 
przez spółkę niezależny audytor. 

Woda na cenzurowanym

legalnego poboru wody, są także inne, 
techniczne przyczyny ubytków wody. 
Wodomierze powinny być wymienia-
ne co 5 lat, wiemy doskonale, że tylko 
nieliczni lokatorzy to robią. To powo-
duje, że liczniki zarastają kamieniem 
i nie reagują na mały strumień wody. 
Lokatorzy Spółdzielni mają obowiązek 
odczytywać liczniki dwa razy w roku, 
od niedawna wprowadzono zwyczaj, że 
jeden z odczytów wykonują pracownicy 
SM. 

Zarówno w Miejskim Zakładzie Go-
spodarki Mieszkaniowej jak i w Spół-
dzielni Mieszkaniowej przyjęto zasadę, 
że ubytki wody do 15 procent przyjmo-
wane są za krzywą co prawda, ale nor-
mę i wynikają z przyczyn technicznych. 
Wyższe natomiast, jak dyplomatycznie 
określił to prezes MZGM, Franciszek 
Mrzygłód, z niewłaściwego podejścia 
lokatorów do użycia wody.              ZS

 W lutym mieszkańcy gminy Brzesko 
otrzymali wyższe rachunki za zużycie 
wody i odprowadzanie ścieków. Zdzi-
wienie wywołały nie tylko same pod-
wyżki cen, ale również sposób rozlicza-
nia. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
wątpliwości te wyjaśniał Zbigniew 
Gładyś – Prezes Rejonowego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Brzesku.

Okazało się, że nowy sposób rozlicza-
nia nie jest wymysłem RPWiK. Taki 
sposób rozliczania został opracowany 
na podstawie Ustawy z dnia 7czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 
r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Budowni-
ctwa z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o za-
twierdzenie taryf oraz warunków rozli-
czeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. 

U. Nr 127, poz. 886).
Zgodnie z rozporządzeniem taryfy 

dla poszczególnych grup odbiorców za-
wierają ceny za m3 dostarczonej wody i 
m3 odprowadzonych ścieków oraz opła-
tę abonamentową, na którą składają 
się koszty: 

- utrzymania w gotowości urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych,

- odczytu wodomierza lub urządzenia 
pomiarowego,

- rozliczenia należności za wodę lub 
ścieki.

Włączenie do opłaty abonamentowej 
kosztów utrzymania w gotowości urzą-
dzeń wodociągowych lub kanalizacyj-
nych pomniejsza odpowiednio o tę część 
koszty eksploatacji i utrzymania tych 
urządzeń przy kalkulowaniu cen za m3 

wody lub ścieków.
Odrębną kwestią była zasadność 

wysokości tych opłat. Tutaj również 
zachowana musi być procedura uregu-
lowana w art. 24 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków. Złożony wniosek taryfowy zo-
stał pozytywnie zweryfikowany przez 
Zarząd Związku Międzygminnego ds. 
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku 
czyli organ właściciela RPWiK-u. Pod-
czas obrad Zgromadzenia tegoż Związ-
ku przedstawiciele gminy Brzesko 
byli przeciwni przedstawionym przez 
RPWiK taryfom, jednakże głosami in-
nych gmin uchwała stosowna uchwała 
nie została podjęta. Przypomnijmy, że 
gmina Brzesko jest mniejszościowym 
udziałowcem podczas obrad Zgroma-
dzenia. W związku z tym podwyżki cen 
wody odzwierciedlają w pełni wzrost 
kosztów. Burmistrz Grzegorz Wawryka 
w projekcie budżetu gminy na 2009 r. 
zaproponował kwotę 1 mln zł przezna-
czoną na dopłatę obniżającą ceny wody 
i ścieków dla mieszkańców. Kwota ta 
miała zapobiec znaczącej podwyżce cen. 
Ostatecznie Rada Miejska nie zgodziła 
się na dopłatę do cen wody i uchwaliła 
kwotę 633 tys. zł jako dopłatę tylko do 
ceny ścieków. 

Zarząd RPWiK został zobowiązany 
przez burmistrza Brzeska do zlecenia 
zewnętrznego audytu wniosku cenowe-
go. Pozwoli to w sposób niezależny zwe-
ryfikować poprawność wykonania obli-
czeń w zakresie oszacowania kosztów 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. Należy zaznaczyć, że analiza 
cen w sąsiednich gminach pokazuje jed-
nak, że skala podwyżek dostawy wody 
i odprowadzania ścieków była podobna 
do tej zastosowanej przez RPWiK. 

sts
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13 milionów już w Brzesku
-Regionalne Centrum Kulturalno-

Biblioteczne to będzie obiekt na miarę 
XXI wieku, jeden z najnowocześniej-
szych w całej Małopolsce – mówi bur-
mistrz Grzegorz Wawryka. 

Są już pieniądze na budowę Cen-

trum, Grzegorz Wawryka i marszałek 
województwa małopolskiego Roman 
Ciepiela podpisali umowę o finansowa-
niu przedsięwzięcia. Ogółem inwestycja 
kosztować będzie ponad 17 milionów, 
dotacja z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, przekazana 
przez marszałka wyniesie 13 milionów. 
Burmistrz twierdzi, że skoro są już pie-
niądze, już w najbliższym czasie ogło-
szony zostanie przetarg i wyłoniony 
wykonawca, prace powinny rozpocząć 
się w połowie roku. Przewiduje się, że 
pierwsi czytelnicy wejdą do Centrum w 
połowie 2011 roku.

-Nasze marzenia zaczynają się speł-
niać. Inicjatywa budowy centrum po-
wstała kilka lat temu. W ubiegłym 
roku w marcu marszałek województwa 
przekazał nam pieniądze na dokumen-
tację. W sierpniu złożyliśmy wniosek o 
dofinansowanie, który poddany został 
skrupulatnej ocenie. Na 35 wniosków 
ten z Brzeska dostał prawie najwyższe 
noty. Pod koniec roku otrzymaliśmy in-
formację, że dostaniemy 13 milionów 
dotacji. Dziękuję wszystkim, którzy 
wspierali inicjatywę, którzy nad nią 
pracowali, dziękuję Radzie Miejskiej 
za zaangażowanie – mówił burmistrz 
Grzegorz Wawryka.

-13 milionów złotych z funduszy 
unijnych to jedno z najwyżej finanso-
wanych przedsięwzięć w Małopolsce. 

Brzesko, jako dynamicznie rozwijające 
się miasto zasługuje na taką jednostkę 
kultury. Gratuluję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego sukcesu – mówił 
marszałek Roman Ciepiela. 

-Dzień podpisania umowy zapisze 
się złotymi 
zgłoskami w 
historii mia-
sta. Całe za-
plecze kultu-
ralne miasta 
przeniesione 
zostanie do 
nowoczesnego 
budynku, w 
którym miej-
sce dla siebie 
znajdą wszyscy 
m i e s z k a ń c y 
Brzeska – od 
najmłodszych 
do najstar-
szych. Bur-

mistrz Grzegorz Wawryka, mimo, 
że dopiero od niedawna pełni urząd, 
z ogromną determinacją zajął się tą 
sprawą. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że dzisiaj mamy 
w mieście takie święto – mówiła dyrek-
tor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Maria 
Marek.  

Moment podpisa-
nia umowy śledziło 
wielu dostojnych go-
ści. Przybyli posłowie 
– Urszula Augustyn, 
Jan Musiał i Edward 
Czesak, radny Sej-
miku Województwa 
Adam Kwaśniak, 
starosta oraz wielu 
radnych. 

-Wszyscy wiemy, 
w jakich trudnych 
warunkach pracuje biblioteka. Ta pla-
cówka kultury nie ma szans na rozwój 
i przyjmowanie czytelników w normal-
nych warunkach. Dlatego tak bardzo 
cieszę się z otrzymanej dotacji. Dzięki 
temu zrealizowana zostanie inwestycja, 
na którą mieszkańcy czekają od lat. Na 
wyglądzie zyska również część miasta, 
w której centrum powstanie. Realizacja 
zadania rozpocznie się w tym roku, do 
użytku obiekt zostanie oddany w roku 
2011 – mówi burmistrz Brzeska Grze-

gorz Wawryka. 
Regionalne Centrum Kulturalno-Bi-

blioteczne będzie siedzibą dwóch placó-
wek – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Będzie to trzykondygnacyjny 
budynek, niepodpiwniczony, przykryty 
jednospadowym dachem. Na parterze 
mieścić się będą: sala audytoryjna na 
236 miejsc, pomieszczenie z przezna-
czeniem na kawiarnię wraz z magazy-
nem i pomieszczeniem pomocniczym, 
szatnia, kasy, dwie garderoby, maga-
zyn sprzętu, kotłownia, pokój socjal-
ny dla pracowników. Na pierwszym 
piętrze zaprojektowano: bibliotekę dla 
dorosłych wraz z wypożyczalnią i czy-
telnią, bibliotekę dla dzieci (także z 
wypożyczalnią i czytelnią), pokój bajek. 
Na drugim piętrze będą funkcjonowa-
ły: pracownia sztuk wizualnych, studio 
nagrań, centrum multimedialne, studio 
rozwoju talentów, magazyn zbiorów i 
prasy. Na każdym poziomie znajdować 
się będą sanitariaty i wc. Ponadto cen-
trum będzie wyposażone w czytelnię 
multimedialną oraz centrum multime-
dialne (łącznie 45 stanowisk kompute-
rowych z dostępem do internetu), dzię-
ki którym będzie można korzystać z 
bibliotek cyfrowych i subskrybowanych 

czasopism.
-Centrum Kulturalno-Biblioteczne 

zostało tak zaprojektowane, aby swo-
bodnie mogły się po nim poruszać osoby 
na wózkach inwalidzkich. Znajdować 
się w nim będą: pochylnie wewnętrz-
ne, windy i sanitariaty dostosowane 
do potrzeb niepełnosprawnych, drzwi 
odpowiednio szerokie bez progów. Bę-
dzie to obiekt dostępny  i przyjazny dla 
wszystkich – dodaje dyrektor Maria 
Marek.                                            ZS

Marszałek Roman Ciepiela i burmistrz Grzegorz Wawryka

Dyrektor PiMBP Maria Marek
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14 lutego 2009 r Publiczne Przed-
szkole nr 9 w Brzesku otrzymało 
imię Marii Kownackiej. Uroczystość 
poprzedziła msza odprawiona w koś-
ciele Św. Jakuba Apostoła.                         
Uroczystość nadania imienia rozpo-
częli wychowankowie przedszkola, 
którzy przywitali wszystkich gości 
góralskim tańcem. Po przedstawie-
niu przez Elżbietę Krzyżak dyrek-
tora przedszkola biografii patron-
ki, nastąpił najważniejszy moment  
– odczytanie przez przewodniczącego 
Rady Miejskiej Krzysztofa Ojczyka 
uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
nadania imienia Marii Kownackiej 
Publicznemu Przedszkolu  nr 9 w 
Brzesku. Dokument trafił na ręce 
dyrektora placówki a uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali: Jolanta 
Hołubińska–Kalinowska, wizytator 
KO w Krakowie, Józef Cierniak, na-
czelnik WEKiS, przedstawiciel Rady 
Rodziców, Radosław Wojciechowski. 
Odsłonięcia portretu patronki doko-
nał  burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Kolejna część imprezy to wystąpie-
nia zaproszonych gości. Pracownicy 
placówki otrzymali mnóstwo podzię-
kowań, słów uznania, listów gratula-
cyjnych oraz prezentów.  Burmistrz 
Grzegorz Wawryka  życzył cierpli-
wości oraz wytrwałości w budowa-
niu miejsca gdzie miarą sukcesu jest 
szczęście i uśmiech dziecka. Poseł na 
Sejm RP Edward Czesak zaznaczył, 
że przedszkole jest miejscem w któ-
rym spotyka się odpowiedzialność za 
kształtowanie człowieka z otwartą i 
pełną ufności chęcią uczenia się no-
wego. Poseł Jan Musiał gratulował 
wyboru patronki, która, wszystko co 
pisała, starała się trzymać w jasnych 
kolorach, tak, żeby na dziecięcej buzi 

wywołać uśmiech. 
Urszula Blicharz 
odczytała list gra-
tulacyjny i  złoży-
ła na ręce dyrek-
tora  gratulacje 
z okazji nadania 
przedszkolu imie-
nia oraz życzenia 
dla pracowni-
ków placówki: 
„Dyrekcji i gronu 
życzę by postać 
Marii Kowna-
ckiej inspirowała 

ich do czynienia z dziecięcego świata 
krainy pełnej radości”. 

Po przemówieniach nastąpił mo-
ment wręczenia nagród. Burmistrz 
Grzegorz Wawryka oraz naczelnik 
Wydziału Edukacji Kultury i Spor-
tu Józef Cierniak wręczyli Nagrody 
burmistrza, które otrzymały: Elżbie-
ta Krzyżak dyrektor Przedszkola  i 
Anna Bodzenta-Gargól nauczyciel 
dyplomowany. Nagrody dyrektora 
otrzymali wszyscy pracownicy pla-
cówki

Po części oficjalnej uczniowie z  
Katolickiego Gimnazjum i Liceum  
w Brzesku pod kierunkiem Anny 
Węgrzyn przedstawili spektakl do 
utworów Marii Kownackiej. Dzie-
ci z przedszkola, zaprezentowały 
słowno-muzyczny program arty-
styczny i zatańczyły Krakowiaka. 
Podczas uroczystości goście oglą-
dali prezentację zatytułowaną 
„W drodze do nadania imienia”                                                           
w opracowaniu doradcy metodyczne-
go Grażyny Skrzekuckiej. 

Od czasu kiedy literatura Ma-
rii Kownackiej na stałe zagości-
ła w codziennej zabawie i pracy,  
przedszkole przeprowadziło wiele 
działań: wdrażanie innowacji, rea-
lizacje projektu „Czytanie jako fa-
scynująca przygoda edukacyjna”, 
„Z wierszami Marii Kownackiej 
świat jest ciekawszy”,   „Jesienne 
wierszowanie” oraz uczestnictwo w 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Przedszkolne korytarze były miej-
scem ekspozycji dziecięcych prac pla-
stycznych związanych z twórczością 
Marii Kownackiej, wystawione tak-
że zostały kroniki odzwierciedlające 
cały dorobek istniejącego od przeszło 
pięćdziesięciu lat przedszkola.  

9

Maria Kownacka
(1894-1982). Urodziła się 

w miejscowości Słup koło 
Kutna. Ukończyła gimna-
zjum w Warszawie i zaczęła 
pracować jako nauczycielka. 
W latach 1914-15 uczyła w 
majątku Krzywda na Podla-
siu w założonej przez siebie 
taniej szkole. W dzień uczy-
ła dzieci, a wieczorami do-
rosłych. Po wojnie założyła 
szkołę ludową na Podlasiu

 Najbardziej popularne 
utwory Marii Kownackiej 
to: Plastusiowy pamiętnik, 
Pada deszczyk, słonko świe-
ci, Cztery mile za piec, Kajt-
kowe przygody, Szkoła nad 
obłokami, Rogaś z doliny 
Roztoki. 

W dowód uznania za swoją 
twórczość i działalność spo-
łeczną odznaczona została, 
między innymi: Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski i Złotym Krzyżem 
Zasługi. Najbardziej ceniła 
sobie Order Uśmiechu przy-
znany przez dzieci. „Piszę 
dla was – powiedziała kiedyś 
młodym czytelnikom – a każ-
da nowa książka, która was 
cieszy, jest moją radością”. 

Swoją obecnością na uroczystości 
przedszkole zaszczycili: posłowie 
Jan Musiał i Edward Czesak, Ur-
szula Blicharz dyrektor Delegatury 
KO w Krakowie, Jolanta Hołubiń-
ska – Kalinowska st. wizytator KO 
w Krakowie, ks. Kazimierz Kuman, 
Grzegorz Wawryka, Krzysztof Oj-
czyk, Józef Cierniak, Józef Kubas 
przewodniczący Komisji Oświaty, 
Maria Marek dyrektor Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, dy-
rektorzy przedszkoli z terenu miasta 
i gminy, emerytowani dyrektorzy i 
pracownicy Przedszkola nr 9, przed-
stawiciele prasy i Rady Rodziców. 
Dyrektor Publicznego Przedszkola 
nr 9 im. Marii Kownackiej składa 
serdeczne podziękowania wszyst-
kim rodzicom, sponsorom i ludziom 
dobrej woli, którzy wsparli projekt 
nadania imienia. 

red

Przedszkole z patronem
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Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Okocimskiej już od dawna podejmuje 
działania mające na celu nie tylko ra-
towanie dworku w Okocimiu, ale za-
gospodarowanie całego otaczającego 
go terenu. Działacze twierdzą, że po 
doprowadzeniu go do porządku, móg-
łby stanowić doskonałe miejsce do or-
ganizacji imprez plenerowych. 

-Planowaliśmy, aby kompleksowo 
zagospodarować teren, odbudowując 
założenia dworsko – parkowe. Część 
terenu miała być wraz z wybudowa-
nym małym amfiteatrem zapleczem 
do organizacji imprez plenerowych. 
Przyznaję, że przygotowując uchwa-
łę Walnego Zgromadzenia w tym 
zakresie oraz podejmując rozmowy z 
konserwatorem zabytków i przedsta-
wicielami gminy byłem optymistą. W 
miarę upływu czasu mój optymizm 
wygasł, a dzisiaj zaczynam formuło-
wać tezę, że ludziom odpowiedzial-
nym za zabytki wcale na nich nie 
zależy. Nie wiem czy jest to choroba 
biurokracji, czy też kwestia uzyska-
nia porozumienia pomiędzy ludźmi, 
którzy chcą realizować określony cel. 
Gmina, ponieważ ona jest właścicie-
lem terenu i występuje jako inwestor, 
odwołała się od decyzji konserwatora 
o wpisie dworku do rejestru zabytków 
oraz uzyskała dwa jego postanowie-
nia dotyczące ustalenia lokalizacji 
inwestycji. Postanowienie w sprawie 
remontu dworku jest pozytywne na-
tomiast konserwator odmówił uzgod-
nienia budowy amfiteatru. Sprawą 
przyszłości pozostaje więc projekt 
porozumienia pomiędzy gminą a Sto-
warzyszeniem w kwestii zagospoda-

rowania terenu dworu w Okocimiu. 
Ale czy będzie jeszcze co ratować za 
kilka miesięcy? Na razie dwór wygrał 
tegoroczną walkę z zimą i śniegiem, 
chociaż jego stan jest fatalny. Mimo 
wszystko, nadal liczę jednak na to, że 
uda się uzyskać porozumienie z kon-
serwatorem zabytków, aby realizować 
naszą koncepcję wykorzystania terenu 
dworu – mówi prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Okocimskiej, Fran-
ciszek Brzyk. 

Zagospodarowanie terenu dworu w 
Okocimiu to zadanie bardzo ambitne 
i miałoby charakter inwestycji długo-
falowej. Najważniejsze jednak to, że 
Stowarzyszenie gotowe jest pokryć 
część związanych z tym wydatków. 

Sprawą dworu działacze Stowa-
rzyszenia zainteresowali się w roku 
2003. Ówczesny burmistrz Jan Mu-
siał zwrócił się do nas z prośbą o za-
opiniowanie pomysłu utworzenia w 
dworku izby pamięci. 

-W załączeniu otrzymaliśmy pismo 
Andrzeja B. Krupińskiego, w którym 
zwracał się o wydzierżawienie lub 
przekazanie w użytkowanie wieczyste 
obiektu z przeznaczeniem na pracow-
nię dokumentacyjno – projektową. 
Obliczyliśmy koszty remontu dworku 
i negatywnie zaopiniowaliśmy pomysł 
jego przejęcia. Poparliśmy natomiast 
propozycję pana Krupińskiego. Na 
nasze stanowisko wpłynęło głównie 
to, że w Okocimiu ruszyła budowa 
sali gimnastycznej przy szkole, co od-
bywało się z naszym sporym udzia-
łem finansowym. To uznaliśmy wów-
czas za priorytet – mówi Franciszek 
Brzyk. 

Kiedy budowa sali dobiegła końca 
w Stowarzyszeniu pojawiły się głosy, 
aby podjąć kolejne wyzwanie. Prezes 
Brzyk dodaje, że temat został trochę 
zaniedbany, jednak złożyło się na to 
kilka czynników - wybory samorządo-
we, zmiana władzy, konieczność pod-
jęcia decyzji przez określone władze 
Stowarzyszenia, ale przede wszyst-
kim terminy naborów do projektów w 
ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 
– 2013.

Stowarzyszenie swoje stanowisko 
w sprawie dworu podjęło w formie 
uchwały Walnego Zgromadzenia. 
Uchwała z sierpnia 2008 roku udziela 
zarządowi stowarzyszenia pełnomoc-
nictw do realizacji zadania pod nazwą 
zagospodarowanie terenu zabytkowe-
go dworu w Okocimiu. Zarząd został 
upoważniony do zawarcia porozumie-
nia z gminą w sprawie realizacji za-
dania oraz sporządzenia dokumentów 
niezbędnych do złożenia wniosków do 
MRPO. Niestety, nie udało się wyko-
nać wszystkiego, aby wniosek mógł 
być złożony w pierwszym terminie, 
czyli do 28 października 2008 roku. 
Ale to nie znaczy, że Stowarzyszenie 
straciło nadzieję. Dokumentacja jest 
w trakcie opracowywania a Biuro 
Funduszy Europejskich jest gotowe 
przygotować stosowny wniosek. 

-Chcemy przywrócić temu terenowi 
jego wygląd, który został utrwalo-
ny na mapach katastralnych z XIX 
w. czyli założenie dworsko – parko-
we. Zakładamy jednak, że teren ten 
musi żyć, funkcjonować z korzyścią 
dla mieszkańców, dlatego chcemy, 
aby powstała mała muszla koncer-
towa, a w głębi, na zapleczu boisko 
piłkarskie. Liczymy na wsparcie i 
zrozumienie konserwatora zabytków, 
ponieważ od jego opinii również wiele 
zależy. Mam nadzieję, że nie będzie 
jak z przysłowiowym psem ogrodnika. 
Jeszcze tak na marginesie dodam, że 
jesteśmy chyba jedyną „instytucją”, 
która zrobiła coś na terenie dworu. 
Myśląc perspektywicznie zostawi-
liśmy podczas budowy kanalizacji 
przyłącz dla dworu. Przed kilku laty 
wyrównaliśmy miejsce po zburzonych 
oborach, zlikwidowaliśmy dzikie wy-
sypisko śmieci, w najbliższym czasie 
chcemy oczyścić teren z zarastają-
cych go krzaków.  Organizując w tym 

Jaka przyszłość czeka dwór w Okocimiu ?

Dwór w Okocimiu niszczeje od dziesięcioleci
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miejscu imprezy, chociaż na chwilę 
przywracamy dwór do życia - dodaje 
Franciszek Brzyk. 

W październiku ubiegłego roku wo-
jewódzki konserwator zabytków podjął 
decyzję o wpisaniu dworu w Okocimiu 
do rejestru zabytków. Urząd Miejski 
w Brzesku zaskarżył częściowo tę de-

cyzję z uwagi na to, że konserwator 
postanowił, iż zabytkiem jest także 
znajdująca się w sąsiedztwie dworu 
stodoła i dwie zamieszkałe oficyny. 

-Urząd Miejski stoi na stanowi-
sku, że stodoła i oficyny nie mają 
charakteru zabytkowego, ponieważ 
w dużej części zostały one zmienio-
ne. Składając odwołanie do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego sugerowaliśmy, aby jako 
zabytek ustalony był dworek wraz z 
przynależną zielenią. Uważamy, że 
taka wielkość zabytku odpowiadać 
będzie treści mapy katastralnej z XIX 
wieku. Zwróciliśmy także w odwoła-
niu uwagę, że istniejące zabudowa-
nia infrastruktury technicznej oraz 
stodoła nie mają cech o charakterze 

historycznym pozwalających uznać je 
za zabytki. Sprawa będzie rozstrzyg-
nięta w pierwszym półroczu tego roku 
– mówi naczelnik Józef Makuch.                                                                                             
  -W ubiegłym roku nie udało się zło-
żyć na czas wniosku o dofinansowa-
nie remontu dworu, z tego powodu, że 
Stowarzyszenie nie zdążyło zgroma-
dzić wymaganej dokumentacji. Teraz 
dokumentacja jest już prawie gotowa 
i jest kilka programów pomocowych, 
z których Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Okocimskiej może skorzystać. 
Biuro Funduszy Europejskich świad-
czyć będzie oczywiście wszelką pomo-
cą przy wypełnianiu wniosku – mówi 
Kinga Szapel-Zachara z Biura Fun-
duszy Europejskich. 

ZS

Zagadkowe ferie w bibliotece
Oddział dla Dzieci przy Powiatowej i 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brze-
sku jak co roku przygotował ofertę zajęć 
dla dzieci i młodzieży spędzających ferie 
w mieście. 

-Celem naszych działań było zagospo-
darowanie w ciekawy sposób czasu wol-
nego dzieci, a także dostarczenie czytel-
nikom miłych wrażeń z uczestnictwa w 
imprezach bibliotecznych. Program zajęć 
uwzględniał potrzeby i propozycje uczest-
ników zgodnie z ich zainteresowaniami 
– mówi dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publiczne, Maria Marek. 

I tak godziny przedpołudniowe zare-

zerwowane były dla młodszych czytelni-
ków. W tym czasie odbywały się  zajęcia  
literacko-plastyczne pt. „Scooby-Doo i Ty 
- Zostań detektywem”. Dzieci uczestni-
czyły w głośnym czytaniu książek z se-
rii Scooby-Doo!, w oparciu o przeczytany 
tekst rozwiązywały detektywistyczne 
zagadki, a także wykonywały prace pla-
styczne tematycznie związane z hasłem 
przewodnim zajęć. Dla dzieci starszych 
ogłoszony został konkurs czytelniczy 
„Znam Harrego Pottera” dotyczący 
książki Harry Potter i Książę Półkrwi. 
Uroczyste podsumowanie konkursu za-
planowane jest na 27 marca.  

Oprócz tego czytelnicy korzystali 
również z Internetu, programów mul-
timedialnych i gier komputerowych w 
ramach zajęć „Z komputerem za pan 
brat”. Surfując po Internecie odwiedzono 
ponad 600 stron www. Poza tym dzieci 
i młodzież mogły korzystać również ze 
zbiorów elektronicznych Oddziału dla 
Dzieci (m. in. z programów do nauki ję-
zyków obcych, programów edukacyjnych 
oraz encyklopedii i słowników multime-
dialnych). Duże zainteresowanie budziły 
również gry komputerowe, m.in.: „Har-
ry Potter i kamień filozoficzny”, „Har-
ry Potter i Czara Ognia”, „Scooby-Doo! 
Miasto Duchów”, „Mustang z Zielonej 
Doliny”. 

Zgodnie z hasłem „Ferie są od tego, aby 
bawić się w bibliotece na całego” przygo-
towano także coś dla miłośników gier 
planszowych. Dużą popularnością wśród 
dzieci cieszyły się gry edukacyjne „Unia 
Europejska” i „Finanse” oraz detektywi-
styczna gra „Cluedo”. Uczestnicy zajęć z 

wielką ochotą układali również puzzle.
-Przez całe ferie z tych form pracy sko-

rzystało około 100 osób. Codziennie Od-
dział dla Dzieci odwiedzało średnio po-
nad 80 osób. Mamy nadzieję, że wspólnie 
spędzony czas okaże się miłą zachętą do 
kolejnych odwiedzin biblioteki – dodaje 
Maria Marek. 

Jedną z atrakcji tegorocznych ferii zi-
mowych, organizowanych przez Oddział 
dla Dzieci PiMBP w Brzesku, był „Kar-
nawałowy Bal Przebierańców”. W gościn-
nych progach Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Brzesku zebrało się ponad 40 dzieci 
przebranych za piękne bajkowe postacie. 
Przy wesołej muzyce bawiły się królewny 
i królowie, wampiry i czarodziejki, mary-
narze, biedronki, rycerze. We wspaniałej 
zabawie i konkursach uczestniczyły nie 
tylko dzieci, ale także rodzice, pracowni-
cy PiMBP oraz pracownicy MOK-u. At-
mosfera w czasie zabawy była wyśmieni-
ta. Słodki poczęstunek i drobne nagrody  
w konkursach dodatkowo uatrakcyjniły 
zabawę. Na zakończenie, jak na praw-
dziwy Bal przystało, wybrano królową 
i króla balu. Tytuły te przypadły Zuzi 
Rosie (Makowa Panienka) i Mateuszo-
wi Samborowi (Król). Dzieci rozchodziły 
się do domów w doskonałych humorach. 
Wszyscy zapewniali, że za rok znów we-
zmą udział w Bibliotecznym Balu.

Równie atrakcyjnie zapowiada się tak-
że marzec w brzeskiej bibliotece. Oprócz 
rozstrzygnięcia konkursu czytelniczego 
ph. „Znam Harrego Pottera”, zaplano-
wano też konkurs recytatorski dla ucz-
niów szkół podstawowych z klas IV-VI 
ph. „W świecie wierszy Danuty Wawi-
łow”. Odbędą się również dwa spotkania 
autorskie: z Beatą Ostrowicką dla przed-
szkolaków i z Andrzejem Grabowskim 
dla dzieci starszych. red

Franciszek Brzyk
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Pańska praca dyplomowa zaty-
tułowana „Możliwości wytwarza-
nia energii elektrycznej i ciepła 
z zasobów odnawialnych – geo-
termicznych miasta Brzeska” zo-
stała oceniona celująco przez na-
ukowców. Czym się wyróżniała?

Myślę, że najważniejszym wyróż-
nieniem dla całej trzydziestki stu-
diujących z całej niemal Polski był 
udział w doskonale zorganizowanych 
studiach podyplomowych, które otwo-
rzyły nam oczy  na niezwykłe wprost 
bogactwa kopalne jakie posiadamy, 
jak i ogromny potencjał odnawial-
nych zasobów energii słońca, wiatru, 
wody i ciepła ziemi tkwiących w każ-
dym zakątku Polski. Słowa uznania 
kieruję dla profesora Ryszarda Ko-
złowskiego z Politechniki Krakow-
skiej, wybitnego specjalisty od geoter-
mii. Jego niezwykłe zaangażowanie 
w prace badawcze na rzecz   rozpo-
znania zasobów  basenów geotermal-
nych  w Polsce  oraz ich promocję  
wśród mieszkańców  i władz samo-
rządowych. Wierzę, że przyniesie to 
efekt w postaci rozwoju  tej ważnej 
gałęzi gospodarki. Polska stawiając 
na rozwój geotermii, byłaby w sta-
nie osiągnąć z czasem niezależność 
energetyczną. Nikomu nie trzeba tłu-
maczyć  zwłaszcza teraz  kiedy Unia 
Europejska staje się zakładnikiem 
Moskwy w dostawach gazu ziemne-
go. To tak na  marginesie obecnych 
wydarzeń. A wracając do mojej pracy 
to nie mnie ją chwalić. Omawia ona 
praktyczne możliwości wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła z boga-
tych zasobów energii geotermalnej 
znajdujących się pod gminą Brzesko. 
A są one niemałe i pozwalające na in-
westycje w kierunku ich wykorzysta-

rozmowa z Janem Gwizdałą – absolwentem studiów podyplomowych Szkoły Ochrony 
i  Inżynierii Środowiska im. W. Goetla  Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

Odnawialne zasoby i źródła energii  szansą  dla samorządów

nia tak dla  wytwarzania ciepła jak 
i energii elektrycznej. Brzesko może 
świetnie zarabiać na  produkcji cie-
pła i prądu.

Skąd u Pana zainteresowanie 
geotermią ? Z wykształcenia  ab-
solwent Uniwersytetu Jagielloń-
skiego mgr historii –  większo-
ści  mieszkańców kojarzący się z 
pracą na rzecz rozwoju brzeskiej 
oświaty i  kultury podjął się Pan 
nowego wyzwania. Dlaczego?

Człowiek całe życie się uczy i zdo-
bywa wiedzę,  dzięki której  może 
spełniać się i realizować nowe wy-
zwania. Ukończyłem szkołę średnią 
w Jaworznie. Było to Technikum 
Górnicze. Z tego okresu pozostała mi 
w pamięci wiedza co prawda ogólna 
o polskim górnictwie, ale pozostała. 
Dzisiaj, gdy poznaję ponownie za-
gadnienia z zakresu technik wiertni-
czych i geologii to łatwiej mi to przy-
chodzi  z uwagi na zdobytą wówczas 
wiedzę. W tej dziedzinie wszyscy się 
uczymy. Geotermia – to stosunkowo 
nowe wyzwanie gospodarcze i tech-
nologiczne. W moim przypadku fa-
scynacja geotermią i odnawialnymi 
zasobami i źródłami energii wynika 
z wieloletniej  znajomości z profeso-
rem Ryszardem Kozłowskim z Poli-
techniki Krakowskiej. Ja zawsze szu-
kałem kontaktu z ludźmi mądrymi i 
szlachetnymi. Dlatego na to pytanie 
odpowiedź może być tylko taka, że 
wierzę w to mocno że wykorzystamy 
bogactwa znajdujące się pod naszymi 
stopami. Ja zaś pod okiem profesora 
Kozłowskiego poznaję wiedzę o geo-
termii i aktualny stan badań nauko-
wo- technologicznych w tej  ważnej 
dziedzinie.  

Mógłby Pan przybliżyć czytel-
nikom pojęcie energii geotermal-
nej?

Energia geotermalna jest to ener-
gia wnętrza Ziemi skumulowana w 
skałach i wodach podziemnych. Cie-
pło we wnętrzu Ziemi jest częściowo 
ciepłem pierwotnym, które pochodzi z 
okresu formowania się naszej plane-
ty, a częściowo jest ciepłem współczes-
nym, pochodzącym głównie z rozpadu 
pierwiastków promieniotwórczych m. 

in. z szeregu uranowego, aktywnego 
i torowego oraz promieniotwórczego 
izotopu potasu. Nośnikiem energii 
geotermalnej są naturalne płyny zło-
żowe, zwykle wody, ale także ropa 
naftowa, gaz ziemny i para wodna, 
występujące w porach i szczelinach 
skał budujących skorupę ziemską 
oraz specjalne ciecze, jak np. glikol 
w pionowych i poziomych systemach 
gruntowego źródła ciepła dla pomp 
grzejnych. Jest to energia zgroma-
dzona w ciepłych i gorących złożach 
wód geotermalnych zgromadzonych 
pod ziemią. Jest to jednym słowem 
energia  ciepła zmagazynowana  pod 
ziemią.

Jakie są jej zasoby i na jakiej 
głębokości one występują ?

Polska uznawana jest za kraj o 
dużych możliwościach wykorzysta-
nia energii geotermalnej. Około 2/3 
powierzchni kraju zajmują obszary 
dające możliwość wykorzystania i 
zagospodarowania bogatych zaso-
bów geotermalnych pod względem 
technologicznym a około 40 procent 
powierzchni kraju ma korzystne wa-
runki dla budowy ekonomicznych 
instalacji tj. takich, w których cena 
energii może być niższa od ceny ener-
gii konwencjonalnej. Wody geotermal-
ne występują w Polsce na obszarze 
251 tysięcy kilometrów kwadrato-
wych. W obrębie utworów kenozoicz-
nych, mezozoicznych i paleozoicznych 
rozprzestrzenionych na tym obszarze 
znajduje się, jak obliczono, około 6687 
km3 wód geotermalnych. Przedkarpa-
cka prowincja geotermalna na terenie 
której znajduje się gmina Brzesko ma 
powierzchnię ok. 20 tysięcy kilome-
trów kwadratowych. Możliwości wy-
korzystania energii geotermalnej w 
prowincji przedkarpackiej są duże. 

Do czego można wykorzystać 
energię geotermalną?

Do celów suszarniczych, czyli su-
szenia produktów rolnych  i prze-
mysłowych, ciepłowniczych, czyli 
ogrzewania obiektów mieszkalnych, 
produkcji przemysłowej. Można ją 
także z powodzeniem stosować w re-
habilitacji a także do celów rekrea-
cyjnych i sportowych. 
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W interesującej nas materii do 
ogrzewania pomieszczeń wymaga-
na jest temperatura w zakresie: od 
50 do 100 stopni Celsjusza. Krajem 
wiodącym w wykorzystaniu energii 
geotermalnej w tej dziedzinie jest 
Islandia, gdzie więcej niż 86 procent 
ludności korzysta w swoich domach z 
dobrodziejstwa energii geotermalnej. 
Ogrzewanie przez sieć ciepłowniczą 
polega na dostarczaniu do indywi-
dualnych budynków mieszkalnych 
lub bloków mieszkalnych gorą-
cej wody lub pary z centralne-
go źródła  systemem sieci ru-
rociągów. Ciepło jest zużywane 
do ogrzewania i chłodzenia, 
przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej oraz zaopatrzenia 
przetwórstwa przemysłowe-
go w energię cieplną. Ważnym 
kierunkiem jest wykorzystanie 
gorących wód geotermalnych o 
temperaturze powyżej 120  stop-
ni Celsjusza  do produkcji  ener-
gii elektrycznej. 

Jak przedstawiają się 
koszty energii uzyskanej z 
wykorzystania złóż geoter-
malnych?

Koszty wytwarzania jednost-
ki energii (kilowatogodzina) z 
elektrowni geotermalnych są, 
według prof. Jacka Zimnego z 
AGH, najniższe na świecie. Na 
podstawie oficjalnych danych 
UE wynika, iż największa w 
2005 roku ilość energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych 
w świecie uzyskiwało się z: elek-
trowni wodnych (92 proc.), bio-
masy (5,7 proc.) oraz geotermii 
(1,6 proc.). Aktualny koszt ener-
gii elektrycznej wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych wynosi 
2 centy amerykańskie za kilo-
watogodzinę (kwh), podobnie 
jak z elektrowni wodnych i jest 
dwukrotnie tańszy niż koszt 
wytwarzania energii z biomasy 
czy wiatru i 6- krotnie tańszy niż ze 
słońca (fotowoltaika). Również koszt 
inwestycyjny „ pod klucz „ elektro-
wni geotermalnych jest najtańszy 
i wynosi 800 USD za kilowat mocy 
zainstalowanej, mniej niż z bioma-
sy (900 USD), energii wodnej (1000 
USD) i słonecznej (3000 USD). W za-
kresie wytwarzania ciepła z zasobów 
geotermicznych te relacje są analo-
giczne. Spośród trzech podstawowych 
technologii: biomasy, energii słonecz-
nej i źródeł geotermalnych, najtańszy 

koszt wytwarzania gigadżula ciepła 
z geotermii, dwukrotnie droższa jest 
energia z biomasy i czterokrotnie 
droższa z energii słonecznej. 

Czy w Polsce wykorzystuje się 
energię geotermalną?

Geotermalne prace badawcze 
i wdrożeniowe prowadzone są w Pol-
sce od połowy lat osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia zaowocowały uru-
chomieniem 5 zakładów geotermal-
nych wykorzystujących płyny zimne 

(do 25 stopni C), niskotemperaturo-
we (25-60 stopni C) i płyny średnio-
temperaturowe (60-100 stopni C). 
W roku 1993 roku uruchomiono na 
Podhalu pierwszy w Polsce zakład 
geotermalny, w którym woda o tem-
peraturze rzędu 78-80 stopni C sa-
moczynnie wypływa na powierzchnię. 
W 1994 roku powołano spółkę „PEC” 
Geotermia Podhalańska S.A. Docelo-
wa moc całego systemu ma wynosić 
80MW, z czego ok. 60MW pochodzić 
będzie z energii geotermalnej.   Drugi 

zakład geotermalny zbudowany w la-
tach 1992-1996 powstał w Pyrzycach 
(woj. zachodniopomorskie). Zakład 
ten zaopatruje w energię 14-tysięcz-
ne miasto. Moc zainstalowana wyno-
si około 50MW z czego ok. 17MW po-
chodzi z wód geotermalnych. Zakład 
ten jest w pełni zakładem przemysło-
wym, który zastąpił 68 istniejących 
dotychczas kotłowni węglowych, w 
których było spalane 20000 ton węgla 
rocznie.   Trzeci zakład geotermalny 

uruchomiono w Mszczonowie w 
2000 roku. Kolejny  zakład ist-
nieje Uniejowie. Nowy system 
zastępuje 10 kotłowni lokal-
nych opalanych węglem oraz 
160 kotłowni znajdujących się 
w domach jednorodzinnych. 
Najmłodszy zakład powstał 
w 2002 roku w Słomnikach, 
koło Krakowa. W końcowej 
fazie realizacji jest ciepłownia 
geotermalna  w Stargardzie 
Szczecińskim, a kilka innych 
miejscowości oczekuje na roz-
poczęcie realizacji (Skierniewi-
ce, Żyrardów, Koło, Poddębice, 
Czarnków). Nie sposób pomi-
nąć wykorzystania wód geoter-
malnych w lecznictwie. 

Jak Pana zdaniem rozwi-
nie się w Polsce wykorzy-
stanie odnawialnych zaso-
bów energii?

W ostatnich latach w wo-
jewództwie małopolskim za-
uważyć można znaczny wzrost 
udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w bilan-
sie energetycznym. Strategia 
Rozwoju Energetyki Odnawial-
nej z września 2000 r. zakłada, 
że do końca 2010 r. 7,5 % całej 
energii zużywanej w Polsce po-
chodzić będzie ze źródeł odna-
wialnych. Pod względem wyko-
rzystania odnawialnych źródeł 
energii województwo małopol-
skie zajmuje czwartą pozycję 

w kraju.  Ważną rolę do odegrania w 
rozwoju OZE  mają samorządy lokal-
ne, których potencjał w tym zakresie 
jest ogromny. Wydaje się konieczną 
ogólnopolska kampania i debata na 
rzecz rozwoju technologii wykorzy-
stujących odnawialne zasoby energii. 
Rosnące ceny energii wymuszą od-
powiednie działania na rządzących 
w kierunku zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego opartego na rozpro-
szonej energetyce. 

Rozmawiała ZS

Po raz pierwszy na świecie, 4 lipca 
1904 r. w Larderello/Włochy/ książę 
Piero  Ginori  Conti przeprowadził 
eksperyment wytworzenia energii 
elektrycznej wykorzystując gorącą 
ciecz z Ziemi. Po fazie wstępnych do-
świadczeń i eksperymentów w 1913 
roku zbudowano prawdziwą, pierw-
szą na świecie elektrownię geoter-
malną o mocy 250 kW, która zaopatry-
wała w energię elektryczną najpierw 
wszystkie zakłady chemiczne i najlud-
niejsze ośrodki regionu Larderello.
W ciągu kolejnych lat stale rosła moc 
zainstalowana, a Włochy pozostawa-
ły jedynym na świecie krajem rozwi-
jającym tego typu technologię aż do 
roku 1958, kiedy to w Nowej Zelandii 
zainstalowano pierwszy blok ener-
getyczny stosujący energię geoter-
malną. Niezależnie, również w kilku 
innych krajach zaczęto wykorzysty-
wać złoża  geotermalne do produkcji 
energii elektrycznej. Istotny wzrost 
tego rodzaju zastosowań odnotowa-
no w latach 1980-2000 ( o blisko 1000 
MW co pięć lat ). Obecnie całkowita 
moc w 24 krajach wynosi około 8000 
MW, a roczna produkcja energii elek-
trycznej sięga 50000 GWh.
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Już po koncercie spotkałem się z 
Franciszkiem Muckiem, keyboardzistą 
mającym za sobą już całkiem pokaźną 
muzyczną przeszłość. Rozmawialiśmy o 
planach zespołu, warunkach, w jakich 
się konsoliduje i sztuce poruszania się 
na brutalnym rynku muzycznym. 

Jesteście na szerszym rynku ka-
pelą jeszcze mało znaną. Jednak 
grzechem byłoby określić was mia-
nem amatorskiego zespołu. Czy 
czujecie się już profesjonalista-
mi? Wszak za koncerty pobieracie 
skromne, ale jednak, pieniądze. 

Gdybym powiedział, że jesteśmy 
amatorami, obraziłbym kolegów z ze-
społu i samego siebie. Każdy z nas już 
wiele potrafi i na pewnym etapie roz-
woju coś tam w muzyce osiągnął. Krzy-
siek Mucha (gitara) i Paweł Brydniak 
(perkusja) to podpory nieistniejącego 
już, niestety, Skafandra z Bochni. Syl-
wek Łabuzek (gitara basowa) to mu-
zyk, którego niejeden zespół widziałby 
w swoim składzie. Nasze wokalistki, 
Monika Pilarczyk i Magda Szumilas 
maja już na tyle znaną markę, że są 
w tej chwili rozchwytywane. Śpiewają 
z nami, ale i z kapelami krakowskimi. 
Koncertują praktycznie trzy razy w 
tygodniu. Często można je usłyszeć w 
krakowskim klubie Lizard King. Z jed-
nej strony można się z tego cieszyć, ale 

z drugiej koliduje to z próbami naszego 
zespołu. Ja też mam za sobą wiele do-
świadczeń w różnych formacjach i kon-
figuracjach. 

Gramy za honoraria, bo w pewnym 
sensie jest to praca, która – owszem 
– sprawia nam przyjemność. Skoro 
pracujemy, to należy nam się wyna-
grodzenie. Ja sam przekroczyłem już 
trzydziestkę i dość już w życiu nagra-
łem się za darmo. Uważamy, że to co 
robimy, musi nam przynosić też satys-
fakcję materialną. W końcu ponosimy 
niemałe koszty związane z przygotowy-
waniem się do koncertów. Próby mamy 
w Bochni, Krzysiek i Paweł przyjeżdża-
ją na nie specjalnie z Krakowa, podob-
nie jak dziewczyny. Sylwek dojeżdża z 
Krzeszowic, ja z Brzeska. A poza tym 
prezentujemy na tyle wysoki poziom, że 
daje on nam wystarczająca przepustkę 
do negocjowania warunków przed kon-
certami. Aczkolwiek nie stronimy od 
udziału w koncertach o charakterze 
charytatywnym, pod warunkiem, że 
nie ma w nich żadnych, nazwijmy to, 
„podtekstów”. 

Sześć osób w zespole to sytuacja, 
w której może dochodzić do kon-
fliktów. Ktoś musi temu zespołowi 
szefować. Zapewne jesteś liderem. 

Każdy z nas ma na tyle mocną oso-
bowość, ale i umiejętność pracy w gru-

pie, że nie potrzebujemy lidera. Niemal 
wszystkie decyzje podejmujemy wspól-
nie. Krzysiek Mucha pełni u nas rolę 
swego rodzaju kierownika, ale przede 
wszystkim w sprawach organizacyj-
nych. Jak w piłce nożnej są grający tre-
nerzy, on jest grającym menadżerem i 
robi to bardzo dobrze. 

Czy granie coverów to dobry 
sposób na przebicie się w herme-
tycznej branży muzycznej? Lepiej 
uprawiać komercję niż postawić 
na oryginalne projekty? 

W muzyce jest tak jak w każdej bran-
ży. Jeśli to, co robisz, jest wykonywane 
sumiennie i na odpowiednio wysokim 
poziomie, to nie masz się czego wsty-
dzić. Gramy covery, ale z dużą dbałoś-
cią o to, aby były profesjonalnie zaaran-
żowane i wykonane. Nieraz widziałem 
w akcji tarnowski Cafe z Pawłem Ma-
zurem i jestem pełen uznania dla tego, 
co ta kapela robi, a przecież gra covery, 
które publiczność przyjmuje z entuzja-
zmem. Nam też to się zdarza, mówię 
o reakcjach słuchaczy. To jest dla nas 
wskazówka, że podążamy dobrą drogą. 
Dzięki pewnej pozycji, którą sobie sami 
wypracowaliśmy, i dzięki działaniom 
Krzyśka, wiemy już co będziemy robić 
przez najbliższe pół roku. Mamy kon-
certy rozpisane na każdy weekend aż 
do końca września. To o czymś świad-
czy. Zapraszani jesteśmy na imprezy 
plenerowe z wyższej półki, ale i na ban-
kiety organizowane przez duże firmy. 
Przyjdzie czas, że zaczniemy realizo-
wać autorskie, oryginalne projekty. 

Ale kiedy?
Drzemie w nas na tyle duży potencjał, 

że jesteśmy w stanie z powodzeniem re-
alizować własne pomysły, z oryginalną 
muzyką. W tym składzie koncertujemy 
dopiero od czterech, pięciu miesięcy, a 
już wypracowaliśmy własny styl, który 
rozpoznawalny jest nawet przy cove-
rach. Teraz z uwagi na natłok termi-
nów nie bardzo jest na to czas. Ale pla-
nujemy wziąć się za autorski materiał 
na przełomie jesieni i zimy. 

Czy można spodziewać się  
w tych projektach jakichś wpły-
wów z Wysp Brytyjskich? Spędzi-
łeś tam około czterech lat. Miałeś 
tam kontakt z muzyką, czy też był 
to typowy wyjazd za chlebem?

Miałem to szczęście, że żyłem tam 
głównie z muzyki. Zagrałem mnóstwo 
koncertów w północnej Anglii, ale 
przede wszystkim w Szkocji, głównie 
w Edynburgu i Glasgow, z brytyjski-
mi muzykami. Pewnego dnia brałem 
udział w koncercie z udziałem bodajże 

FUN FIRE – coverowa doskonałość
Wąska grupa fanów, a właściwie przyjaciół, uczestniczyła w koncercie grupy Fun Fire, który 

odbył się w drugi czwartek marca w Brzeskiej Piwnicy. W podziemiach Miejskiego Ośrodka 
Kultury zaprezentował się zespół, który zasługuje na znacznie szersze audytorium. Grupę 
tworzy sześcioro młodych muzyków, którzy mimo młodego wieku mają już spore doświadcze-
nie, a plany koncertowe mają sprecyzowane już na co najmniej pół roku z góry. 
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trzech kapel. W jednej z nich śpiewała 
Kirty Burden, wokalistka bardzo tam 
popularna. Tego samego dnia zdecydo-
waliśmy się na stałą współpracę, dzięki 
czemu zwiedziłem niemal całą Wielką 
Brytanię. Grany przez nas repertuar 
pozwolił mi na uprawianie muzyki o 
szerokim spektrum. Graliśmy standar-
dy i autorskie utwory Kirty – jazz, blu-
es, rythm-and-blues. To było kolejne 
cenne doświadczenie. 

Gdziekolwiek jesteś, towarzyszy 
Ci muzyka. Długą przerwę miałeś 
po powrocie do kraju?

Dość szybko odnowiłem stare i nawią-
załem nowe kontakty muzyczne, a po-
mógł mi w tym Paweł Lekki, bocheński 
muzyk. W ten sposób trafiłem na kole-
gów z byłego Skafandra, a oni ściągnęli 
dziewczyny i tak to się zaczęło. 

Ja osobiście pamiętam Cię z kon-
certu w dość nietypowym duecie. 
Ty na klawiszach i Krzysiek Szyd-
łowski na perkusji. Nie tęsknisz za 
tą współpracą?

Z Krzyśkiem najpierw grałem w ka-

peli Frunee, a ten duet to było takie 
incydentalne wydarzenie, które jed-
nak miło wspominam. To, co proponuje 
Krzysiek, to niesamowita muzyka, do 
końca nieodkryta. Gdyby ktoś odwa-
żył się postawić na projekty Krzyśka, 
to byłoby to coś wspaniałego i opłacal-
nego. W tej muzyce tkwi spora siła od-
działywania na odbiorcę. Dostrzegam 
w niej wpływy Petera Gabriela, ale 
przede wszystkim jest ona oryginalna. 
Z Krzyśkiem rozstaliśmy się z powodu 
mojego wyjazdu, ale nadal chętnie się 
spotykamy i godzinami dyskutujemy o 
muzyce. Wierzę, że jeszcze razem stwo-
rzymy coś, co sprawi nam sporą satys-
fakcję. 

Jak to właściwie jest z tym od-
krywaniem. Czy świadomość, że 
jest się dobrym przy jednoczesnym 
braku reakcji ze strony muzycz-
nych decydentów nie powoduje 
zniechęcenia? 

To faktycznie bolączka młodych zdol-
nych muzyków. Na etapie gry w ma-
łych środowiskach, kiedy człowiek musi 

utrzymać rodzinę, a więc wykonywać 
pracę w zawodzie niezwiązanym z mu-
zyką, sam artysta nie jest w stanie po-
radzić sobie z marketingiem i sprzedażą 
swojego wizerunku. Komercja powodu-
je, że organizatorzy imprez widzą u sie-
bie tylko zespoły o nazwach kojarzonych 
z mediów. Sama publiczność niepotrzeb-
nie sceptycznie nastawia się do muzy-
ków „bez nazwisk”. Szkoda, że ci, jak 
powiedziałeś, decydenci, nie mają odwa-
gi postawić na młodych muzyków, który 
chcą wprowadzić na rynek coś nowego, 
co w rezultacie pewnie kiedyś i tak sta-
nie się komercją, a więc tym, co przynosi 
im zyski. Przykładem z naszego podwór-
ka jest choćby przykład Krzyśka Szyd-
łowskiego, czy Skafandra, który rozpadł 
się z powodu ... zbyt licznego składu. 
Oni grali w dziewiątkę i mało kto gotów 
był wyłożyć choćby tysiąc złotych na ze-
spół, który wart był wielokrotnie więcej. 
My w Fun Fire gorąco wierzymy w to, 
że zostaniemy dostrzeżeni i docenieni. 
Wierz mi, ciężko, ale z radością, na to 
pracujemy. Rozmawiał DUDA

W prowadzonej przez Stowarzyszenie 
Krzewienia Kultu Świętego Stanisława 
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Zie-

mi Szczepanowskiej świetlicy od stycznia 
prowadzone są nowe, atrakcyjne zajęcia. 
Dzieci i młodzież uczą się, jak w sytuacjach 
bezpośredniego zagrożenia umiejętnie za-

stosować taekwondo. Kolejna grupa bierze 
udział w kursie tańca towarzyskiego. Pod-
opieczni świetlicy bardzo aktywnie spędza-

li ferie, młodsi uczestnicy 
na zimowisku w Czchowie, 
starsi zaś na obozie sporto-
wo-rekreacyjnym w Buko-
winie Tatrzańskiej. 

Stowarzyszenie Krzewie-
nia Kultu Świętego Stani-
sława i Ochrony Dziedzi-
ctwa Kulturowego Ziemi 
Szczepanowskiej powstało 
w 2004 roku i zrzesza około 
40 osób. Swoją siedzibę ma 
w Domu Pielgrzyma.

-Stowarzyszenie prowadzi 
wieloraką działalność, jed-
nak do sztandarowych za-
liczamy organizację imprez 
kulturalnych i oświatowych 
oraz pomoc dla dzieci z ro-
dzin zagrożonych dysfunk-
cjami. Z naszej oferty korzy-
sta wiele dzieci i młodzieży 
ze Szczepanowa – mówi wi-
ceprezes Stowarzyszenia 
Kazimiera Glonek.

-W  naszym środowisku istnieje duże za-
potrzebowanie na działalność profilaktycz-
ną wyjaśnia prezes Stowarzyszenia, ksiądz 
Władysław Pasiut. -Wiąże się to z proble-

mem spożywania alkoholu przez młodzież. 
Dlatego podjęliśmy działania zmierzające 
do utworzenia Ośrodka Profilaktycznego, 
zajęcia w nim prowadzone cieszą się dużą 
popularnością wśród dzieci i młodzieży z 
gimnazjów i szkół średnich. 

Głównym celem Ośrodka jest zapobiega-
nie wykluczeniu młodzieży niedostosowa-
nej społecznie i ponowne jej integrowanie 
ze środowiskiem rówieśników. Instruk-
torzy i nauczyciele prowadzący zajęcia 
uświadamiają, jak bez nałogów spędzać 
wolny czas.

-Wykluczenie z grupy rówieśniczej jest 
bardzo bolesne dla nastolatka i prowadzi 
do narastania jego problemów i konfliktów 
z otoczeniem. Początki takiego zjawiska 
są z reguły niezauważalne. Na przykład 
chłopak, który lubi się napić początkowo 
jest idolem dla swoich kolegów. Jednak z 
czasem staje się dla nich uciążliwy i mło-
dzi, którzy nie są zwolennikami alkoholu 
odrzucają go. Taka osoba, wykluczona z 
kręgu znajomych popada w coraz większe 
tarapaty, z reguły uzależnia się od alko-
holu bądź narkotyków – mówi Kazimiera 
Glonek.

-Najlepsze efekty pracy z młodzieżą 
osiągane są poprzez długotrwałe oddziały-
wanie – dodaje prezes Władysław Pasiut. 
- Ważne jest także, aby zajęcia były atrak-
cyjne z punktu widzenia młodzieży i pro-
wadziły do zdobywania cenionych przez 
nią umiejętności. 

ZS

W Szczepanowie ćwiczą taekwondo
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 Problem nadużywania alkoholu w 
gminie Brzesko jest dość poważny. Ko-
misja Antyalkoholowa w zeszłym roku 
rozpatrywała aż 97 wniosków  o skiero-
wanie na leczenie odwykowe – 83 wo-
bec mężczyzn i 14 wobec kobiet. Blisko 
połowa tych wniosków złożona została 
przez Komendę Powiatową Policji. W 
23 przypadkach zdecydowano o skiero-
waniu spraw do Sądu Rejonowego, aby 
ten wydał orzeczenie o przymusowym 
leczeniu odwykowym. 47 spraw zostało 
umorzonych z uwagi na to, że zainte-
resowani zobowiązali się dobrowolnie 
poddać leczeniu. 

Komisja opiniuje też wnioski o wy-
danie zezwolenia na sprzedaż alkoho-
lu. W ubiegłym roku pozytywną opinię 

Profilaktyka podsumowana
Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest profilaktyka przeciwalkoholowa rea-

lizowana w Brzesku przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Zwalczania Narkomanii. Zakres działań komisji jest bardzo szeroki. 

PRZY MIEJSKIM O RODKU POMOCY SPO ECZNEJ dzia a Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny, do którego zada  nale y m.in. udzielanie informacji na temat mo liwo ci
podejmowania terapii, motywowanie i kierowanie na leczenie, a tak e udzielanie 
wsparcia i pomocy psychologicznej osobom uzale nionym i ich rodzinom po 
zako czonej kuracji odwykowej. 
W Punkcie dy ury pe ni  prawnik (w poniedzia ki od 12.00 do 15.00) oraz psycholog i 
pracownik socjalny (w rody od 7.30 do 15.30).
Przy Punkcie funkcjonuje te  telefon zaufania – 68 64 977 i 68 64 988. 

Podzia rodków pomi dzy organizacje pozarz dowe i instytucje realizuj ce zadania z 
zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2008 roku 
Organizacja (instytucja) Kwota (w z )
Klub Abstynentów „Szansa”   23 000 

wietlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy parafii w. Jakuba   55 000 
wietlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy parafii Mi osierdzia Bo ego   45 000 

M odzie owy Klub Profilaktyczno-Wychowawczy w Jasieniu   15 000 
Miejski O rodek Kultury   30 000 
Katolicki Klub Sportowy „Olimp”   15 200 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w. Stanis awa Biskupa w Szczepanowie     8 700 
Okr g Polskiego Zwi zku W dkarskiego w Tarnowie – oddzia  Brzesko     3 100 
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju M odzie y „Wzrastanie”     2 200 
Polski Zwi zek Emerytów Rencistów i Inwalidów      1 300 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Matki Ko cio a i w. Jakuba   13 200 
Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Bucze     4 500 
Stowarzyszenie Spo eczno-Kulturalne wsi Mokrzyska     5 000 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w. Prokopa Opata w Jadownikach     3 800 
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Samarytanin”     2 600 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Mi osierdzia Bo ego   12 000 
Stowarzyszenia Nasze Gimnazjum w Jadownikach   19 000 
Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie     4 300 
Stowarzyszenie :Ostoja”     4 500 
Mi dzyszkolny Klub Sportowy Gryf Brzesko     7 700 
Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni”     4 300 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w. Jakuba     5 000 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. M.B. Cz stochowskiej     4 600 
Okocimski Klub Sportowy     4 400 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultu wi tego Stanis awa w Szczepanowie     3 200 
Por bskie Towarzystwo Spo eczno-Kulturalne     4 200 
Razem 273 800
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zyskało 120 wniosków, tylko jeden 
spotkał się z odmową. Budujące jest to, 
że sprzedający alkohol przestrzegają 
obowiązków wynikających z ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości. Żadna z 32 
przeprowadzonych w ubiegłym roku 
kontroli nie stwierdziła uchybień ze 
strony sprzedających. 

Do dyspozycji Komisji pozostają 
pieniądze uzyskane z opłat za zezwo-
lenia na sprzedaż alkoholu. Środki te 
przeznaczone są głównie na organiza-
cję zajęć dla dzieci nie tylko z rodzin 
zagrożonych alkoholizmem. Szeroko 
rozumiana profilaktyka to działalność 
mająca na celu zapewnienie dzieciom i 
młodzieży możliwości spędzania wolne-
go czasu w jak najbardziej atrakcyjny 

sposób. Stąd szereg konkursów, imprez 
sportowych i kulturalnych, wycieczek 
i innych działań, których organizacja 
finansowana jest z przeciwalkoholo-
wego funduszu. Spora część pieniędzy 
trafia na konta organizacji pozarządo-
wych i instytucji zajmujących się na co 
dzień pracą z młodzieżą (podział tych 
środków w 2008 roku przedstawiamy 
w osobnej tabelce). Pieniądze wykorzy-
stywane są na pokrycie kosztów orga-
nizacji zajęć, w tym wynagrodzenia dla 
instruktorów i wychowawców, którzy 
przechodzą regularne szkolenia podno-
szące ich kwalifikacje w zakresie profi-
laktyki. DUDA, ZS

Każda gmina zobowiązana jest ustawami 
o samorządzie oraz o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
do ustalenia limitu punktów sprzedaży al-
koholu od 4,5 do 18 procent oraz powyżej 
18 procent. Poniżej 4,5 procent ustalanie 
limitu nie jest wymagane. 

W gminie Brzesko zgodnie z uchwałą Nr 
XVI/104/2004 obowiązuje limit 60 punk-
tów prowadzących sprzedaż detaliczną i 
45 lokali gastronomicznych mogących po-
dawać alkohol wysokoprocentowy (powy-
żej 4,5 procent). W pierwszym przypadku 
limit jest w całości wyczerpany, natomiast 
istnieje kilka wolnych miejsc w przypad-
ku gastronomii. 

Aktualnie w gminie Brzesko funkcjo-
nuje 128 sklepów i 44 punkty gastrono-
miczne sprzedające alkohol. Są to punkty 
sprzedające napoje o różnej zawartości 
alkoholu. 

Również usytuowanie miejsc sprzedaży 
alkoholu uregulowane jest ustawą. Nie 
można wydać zezwolenia na uruchomie-
nie takiego punktu w bezpośrednim są-
siedztwie szkół, placówek oświatowych, 
obiektów służby zdrowia, domów dziecka, 
kościołów, obiektów sportowych, dworców 
PKP i PKS, przystanków autobusowych a 
także targowisk. Ustawa nie precyzuje, w 
jakich odległościach od tych miejsc sprze-
daż alkoholu jest niedopuszczalna. Jest za 
to mowa w ustawie, jakie czynniki wpły-
wają na to, że sąsiedztwo punktu sprze-
dającego alkohol nie jest dla tych miejsc 
uciążliwe. Po zmianach wprowadzonych 
do ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
przy wydawaniu zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu opinia sąsiadów nie musi być dla 
wydającego takie zezwolenie istotna. 

W ostatnich latach każdego roku z ty-
tułu opłat za zezwolenia na sprzedaż al-
koholu wpływa do budżetu gminy od 400 
do 500 tysięcy złotych. Pieniądze te prze-
znaczane są na realizację zadań z zakresu 
profilaktyki przeciwalkoholowej.
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Brzeski cmentarz wyróżnia się tym 
od innych wojennych nekropolii poło-
żonych w tym rejonie, że jako cmen-
tarz okręgowy zajmuje największą 
powierzchnię, a wykonano go nie ża-
łując pracy i kosztów, aby nadać mu 
specjalną oprawę architektoniczną. 

Pochowanych tutaj jest 512 żołnie-
rzy – 445 z armii austro-węgierskiej, 
64 z armii rosyjskiej i 3 z armii nie-
mieckiej. Spoczy-
wają w 400 gro-
bach pojedynczych 
i 26 masowych. 
Większość zna-
nych pochówków 
miało miejsce w 
pierwszych dwóch 
latach wojny. Groby usytuowane 
zostały w czterech tzw. kwartałach 
przedzielonych alejkami. Wszystkie 
mogiły pokryte zostały charaktery-
stycznymi dla tamtego okresu beto-
nowymi nagrobkami ze stosowanymi 
wówczas  żeliwnymi krzyżami. 

Każdy kwartał otoczony był ży-
wopłotem, który umożliwiał wejście 
tylko od strony alejek biegnących 
wzdłuż ogrodzenia, co miało stwo-
rzyć bardziej kameralny charakter 
tego miejsca. 

Cmentarz otoczony jest kamien-
nym murem, na narożach wykonany 
z regularnych ciosów, a na łukach 
poddany specjalnej obróbce. Mur po-
krywają ciężkie betonowe płyty. W 
ciągu muru znajduje się 12 słupów. 
Każdy element z betonu został wyko-
nany tak, aby imitował piaskowiec. 

Wejście na cmentarz stanowi 
trzyczłonowa brama, której dwa ze-
wnętrzne elementy wykonane zo-
stały na wzór kordegard. Brama to 
właściwie rodzaj budynku, w którym 
znajdują się ławki służące do spo-
czynku dla odwiedzających to miej-
sce. Pośrodku stoi sporych rozmia-
rów portal z bramą składającą się z 
dwu skrzydeł wypełnionych wykona-
nymi z artyzmem kratami. Specja-
liści zwracają uwagę na kamienne 
reliefy w obu kordegardach, mające 
wysoką wartość artystyczną. 

Tylna część muru jest nieco wyż-

sza od pozostałych części ogrodzenia. 
Jest to swego rodzaju ściana pomni-
kowa, którą wieńczy betonowy krzyż 
z datami 1914-1915. Poniżej krzyża 
wmurowana została inskrypcyjna 
tablica z napisem w językach niemie-
ckim i polskim. Prawdopodobnie jest 
to jedyna taka tablica, jaką można 
spotkać na wojennych cmentarzach 
położonych w dawnej zachodniej Ga-

licji. Napis w języku polskim brzmi: 
Wy coście padli za ojczyznę w boju, 
wróg czy przyjaciel – dokonawszy 
czynu, śpijcie złączeni w tej ziemi 
pokoju, zarówno zdobi was wieniec 
wawrzynu. 

W samym centrum cmentarza znaj-
duje się główny pomnik z betonu ma-
jący kształt pergoli. Pomnik zaopa-
trzono w trzy inskrypcyjne tablice z 
napisami w języku niemieckim. Ich 
dowolne tłumaczenie na język polski 
brzmi: „Na zachodniogalicyjskich 
polach bitew w latach wojny świa-
towej 1916-1917 zbudowano przez 
c. i k. komendanturę wojskową pod 
kierownictwem feldmarszałka-po-
rucznika Brandnera Edel von Wolf-
szahn 378 cmentarzy wojennych, z 
tego na terenie c.k. starostwa Brze-
sko 42 cmentarze” (I); „Wspólna nam 
wszystkim jedna była myśl i jedna 
popychała nas ku śmierci tęsknota: 
Tryumf prawa” (II); „Nie smućcie się, 
że zamilkły nasze usta. Nasze mogi-
ły teraz do was przemawiać mają o 
miłości ojczyzny” (III). 

Cmentarz po zmianach 
Izabela Chlost w opracowani po-

święconym brzeskiemu cmentarzowi 
wojennemu zwraca uwagę na cztery 
kategorie zmian, jakim poddana zo-
stała ta nekropolia. Fachowiec bez 
problemu dostrzeże drobne różnice 
w porównaniu do stanu pierwotnego. 

Na przykład niezachowane zostały 
rzeczywiste wymiary mogił na archi-
walnym planie. Wiele prac prowa-
dzonych było też bez posiłkowania 
się odpowiednią dokumentacją. Spo-
ro zmian nastąpiło w sposób natu-
ralny, a spowodowane zostało to nie-
uchronnym procesem starzenia się 
materiałów użytych niegdyś do budo-
wy cmentarza. Brak należytej opieki 
to przyczyna zapadnięcia mogił, co 
doprowadziło do zaniku ich pierwot-
nych konturów. Wiele zmian zostało 
wprowadzonych w wyniku celowych 
działań, aczkolwiek razić może cha-
otyczność tych prac. Na przykład z 
niezrozumiałych powodów wielokrot-
nie przemieszczano te same nagrob-
ki w inne części cmentarza. Izabela 

Chlost sugeruje, 
że tych zmian 
mogli dokonać 
Niemcy już pod-
czas II wojny 
światowej przy-
gotowując w ten 
sposób miejsca 

pod ewentualne pochówki. W wyni-
ku tych działań usunięto nagrobki z  
powierzchni cmentarza. Zastanawia-
jące jest to, że na temat tych zmian 
nie ostała się ani jedna wzmianka w 
historycznych dokumentach. Nie ma 
też ani śladu w archiwach na temat 
ewentualnych ekshumacji, które były 
zawsze dokładnie odnotowywane. 

Nic nie wiadomo też, aby ekshu-
macje czy też przemieszczenia gro-
bów miały miejsce po II wojnie świa-
towej. A przecież już w czasach PRL 
wzniesiono na cmentarzu dwa po-
mniki – jeden poświęcony poległym 
w czasie wojny i drugi (symboliczny) 
poświęcony funkcjonariuszom UB i 
ORMO. 

Niestety, sporo zmian nastąpiło na 
cmentarzu w wyniku bezmyślnego 
działania wandali i zwykłych chuli-
ganów. Ich ulubionym zajęciem było 
wyłamywanie  żeliwnych krzyży, 
dewastowanie nagrobnych tablic i 
zanieczyszczanie pomieszczeń w bu-
dynkach bramy. 

Izabela Chlost opracowała szcze-
gółowy plan prac związanych z reno-
wacją brzeskiej nekropolii. Każdego 
roku władze miejskie przeznaczają 
około 10 tysięcy złotych na prace 
remontowe. Wszystko odbywa się 
zgodnie z zaleceniami specjalistów. 
Sporo prac zostało już wykonanych. 

DUDA

Cmentarz wojenny w Brzesku
W północnej części Brzeska znajduje się cmentarz z grobami żołnierzy poległych 

w czasie I wojny światowej. Ogrodzony solidnym murem z kamienia przylega bez-
pośrednio do cmentarza żydowskiego. Jak większość nekropolii z tamtego okresu 
zaprojektowany został przez porucznika Roberta Motkę.

„...Pochowanych tutaj jest 512 żołnierzy – 445 
z armii austro-węgierskiej, 64 z armii rosyj-
skiej i 3 z armii niemieckiej. Spoczywają w 
400 grobach pojedynczych i 26 masowych. ...”
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„Obowiązek uzyskania opinii rady 
gminy o lokalizacji ośrodka gier wy-
nika z art. 32 ust. 1 pkt. 15 ustawy 
z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i 
zakładach wzajemnych. (...) Zgodnie z 
tym przepisem wniosek o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie działal-
ności w zakresie gier cylindrycznych, 
gier w karty, gier w kości, gry bingo 
pieniężne, zakładów wzajemnych, gier 
na automatach oraz gier na automa-
tach o niskich wygranych powinien 
zawierać opinię rady gminy o loka-
lizacji ośrodka gier. Lokalizacja pla-
nowanego salonu gier na automatach 
winna znajdować się w miejscach, dla 
których proponowana działalność nie 

stanowiłaby uciążliwości względem 
terenów sąsiednich, w szczególności 
dla osób zamieszkujących te tereny” – 
czytamy w uzasadnieniu do uchwały, 
która ostatecznie nie została podjęta. 

Więcej głosów przeciwnych
Radni próbują rozgryźć problem 

praktycznie od początku tego roku, 
czyli od dnia, w którym wpłynęła 
propozycja otwarcia salonu. O ile po-
czątkowo niemal zdecydowanie byli 
przeciwni tej ofercie, teraz nie potra-
fią sami jednoznacznie podjąć decyzji. 
Swoje zdanie uzależniają od uchwały 
zebrania mieszkańców osiedla Oko-
cimskie, które ma się niebawem od-

być. Salon miałby powstać przy ulicy 
Mickiewicza, na terenie, na którym 
znajduje się kilka przedsiębiorstw. 
Budynków mieszkalnych tutaj właś-
ciwie nie ma, jeśli nie liczyć domu 
socjalnego, który według perspekty-
wicznych planów ma być przeniesiony 
w inne miejsce. Najbliżej stąd do blo-
ków mieszkalnych osiedla Browarna. 
Mieszkająca tam na co dzień radna 

Jadwiga Kramer sta-
nowczo sprzeciwia się 
powstaniu salonu: - Za 
tym idą prostytucja, nar-
kotyki, mafia i wpędza-
nie ludzi w biedę. Mniej 
radykalny jest przewod-
niczący zarządu osiedla 
Okocimskie Krzysztof 
Stępak, który wpraw-
dzie również dostrzega 

spore zagrożenia społeczne, zastana-
wiając się przy tym, jakie będą zacho-
wania sfrustrowanych przegranych, 
jednak decyzję w tej sprawie chciałby 
pozostawić mieszkańcom. 

Tak się złożyło, że w ostatnich cza-
sach prasa doniosła o dwóch wydarze-
niach mających bezpośredni związek 
z hazardem. W okolicach Limanowej 
samobójstwo popełnił mężczyzna, któ-
ry z powodu hazardu popadł w długi. 
W Nowym Sączu czynione są starania 
o utworzenie poradni dla osób uza-
leżnionych od hazardowych gier. Nie 
omieszkał o tym przypomnieć prze-
wodniczący rady Krzysztof Ojczyk, 
którego wypowiedzi w tej sprawie są 
bardziej stonowane („Być może na 
początku dyskusji ten problem został 
zbyt przejaskrawiony”). Przewodni-
czący zwraca uwagę na pewne korzy-
ści płynące z funkcjonowania salonu. 
Miałyby to być wpływy z podatku CIT 
i 36 procent z podatku PIT od sześ-
ciu zatrudnionych tu osób, które – jak 
deklaruje oferent – mają być miesz-
kańcami naszej gminy. Firma Casino 
Vegas deklaruje też wspieranie róż-
nego rodzaju przedsięwzięć charyta-
tywnych. 

Prezes przekonuje 
Jerzy Kołodziej – prezes zarzą-

du Casino Vegas – przyznaje, że i on 
zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie 
niesie za sobą hazard, jednak: - Od-
rzucenie naszej oferty będzie fawory-
zowaniem operatorów obsługujących 

Brzesko jaskinią hazardu
W Brzesku mógłby powstać salon gier hazardowych. Jest w mieście przedsiębior-

ca, który dysponuje lokalem o odpowiednio dużej powierzchni. Jest też warszawska 
firma Casino Vegas, która gotowa jest zainwestować i ulokować swoje automaty  
w tym lokalu. Ale są też radni, którzy zgodnie z ustawą zobligowani są zaopiniować 
lokalizację takiego przybytku. I chociaż większość z nich widzi w „kasynie” więcej 
zagrożeń niż pożytku, do tej pory decyzja w tej sprawie nie zapadła, chociaż pro-
jekt uchwały w tej sprawie był już przygotowany na ostatnią sesję. 

HAZARD W POLSCE dzieli się na trzy kategorie – mały hazard, salony gier i kasyna.
Z małym hazardem można spotkać się na co dzień w lokalach gastronomicznych, w których można  

maksymalnie postawić trzy maszyny o niskich wygranych. 
Salony gier to lokale, w których hazard jest podstawową działalnością. Mieści się w nich z reguły około 20 

automatów o zróżnicowanych wygranych.
Jak twierdzi prezes Casino Vegas Jerzy Kołodziej, w 2007 roku w naszym kraju funkcjonowały 32 kasyna (o 

3 mniej w stosunku do poprzedniego roku), 272 salony gier (o 22 więcej) i około 18 tysięcy lokali oferujących 
tzw. mały hazard (o około 6 tysięcy więcej).
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automaty o niskich wygranych. W 
nasze miejsce pojawią się firmy, któ-
re nie zostawią dla miasta nic. Spółki 
prowadzące salony gier płacą podatki 
w wysokości 45 procent od obrotów. 
Wprawdzie ten podatek trafia do kasy 
państwa, ale niejednokrotnie wystę-
powaliśmy do rządu, aby część tych 
pieniędzy trafiała do gmin, na tere-
nie których takie salony funkcjonują. 

Te pieniądze mogą w pewnej części 
być wykorzystane na leczenie uza-
leżnień. Przecież w każdym mieście 
sprzedawany jest alkohol, działają 
kolektury totolotka. To też są miejsca 
niosące zagrożenie uzależnieniami. 
Czy należałoby w tym przypadku co-
fać wydane wcześniej koncesje? Dane 
statystyczne na temat hazardu właś-
ciwie nie istnieją. Gwarantuję, że w 

przypadku negatywnej opinii radnych 
w tym miejscu pojawi się tzw. mały 
hazard. Zapewniam, że w naszych 
lokalach osoby niepełnoletnie nie 
mają prawa bytu. Jeśli radni zaopi-
niują nasz wniosek pozytywnie, ale 
postawią warunek, żeby obsługiwać 
osoby od 21 roku życia, jesteśmy go-
towi przystać na takie rozwiązanie. 
Zresztą nasze salony są przeznaczone 
dla pewnej grupy wiekowej, gwaran-
tują też pełne bezpieczeństwo swoim 
klientom. U nas działa pełny moni-
toring. Jeśli chodzi o uzależnienie, to 
u każdego człowieka liczy się umysł i 
wolna wola. 

Radny Marek Adamczyk ma takie 
zdanie: - Salon gier czy też kasyno to 
nie towarzystwo modlitewne. To dre-
naż kieszeni i żerowanie na ludzkich 
słabościach. Tych, co mają pieniądze i 
sami zapewniają sobie rozrywkę, nie 
musimy na siłę uszczęśliwiać. 

Zaproszenie na wycieczkę 
Już wcześniej prezes Kołodziej pró-

bował przekonać radnych w inny spo-
sób. Proponował wspólny wyjazd do 
Żor, gdzie taki salon już funkcjonuje. 
Wprawdzie niejednogłośnie, jednak 
radni z zaproszenia nie skorzystali. 

- Ubolewam, że ta propozycja zo-
stała odrzucona. Zobaczyliby państwo 
wystrój lokalu, klientów, otocznie, 
sposób spożywania alkoholu. Byłaby 
to też okazja do spotkania z żorskimi 
radnymi, którzy mogliby przekazać 
swoje spostrzeżenia na temat funk-
cjonowania salonu – mówił prezes 
podczas marcowej sesji. 

Krzysztof Ojczyk próbował w imie-
niu radnych zasięgnąć języka u władz 
gmin, na terenie których takie lokale 
już istnieją. Rozesłał pisma z zapyta-
niami o opinie do sześciu samorządów. 
Pięć nie odpowiedziało, natomiast ode-
zwał się tylko jeden, jednak nie wniósł 
do sprawy niczego nowego. Odpowiedź 
była lakoniczna i – można powiedzieć 
– wymijająca. Ów samorząd odpowie-
dział, że nie może wypowiadać się w 
tej kwestii, bo mógłby być posądzony o 
brak obiektywizmu bez względu na to, 
jakiej odpowiedzi by udzielił. 

Na razie sprawa ewentualnego ot-
warcia salonu gier utkwiła w próżni. 
Radni czekać będą na wspólne zda-
nie mieszkańców osiedla Okocimskie. 
Przysłuchujący się dyskusji radnych 
burmistrz Grzegorz Wawryka uwa-
ża jednak, że jest to sprawa dotycząca 
wszystkich mieszkańców gminy. 

DUDA, ZS

W OPINII MIESZKAŃCÓW - Hazard w Brzesku
Janusz (lat 50): Osobiście nie mam nic przeciwko powstaniu salonu gier. Zdaję 

sobie sprawę, że zagrożenie uzależnieniem jest duże. Sam kilka lat temu wpadłem 
w „szpony hazardu”. Grałem codziennie. Mogłem nie mieć na jedzenie, ale na grę 
zawsze coś miałem odłożone. Aż nadszedł dzień, kiedy przegrałem sporą jak – na 
mnie sumę – i przyszło opamiętanie. Teraz gry są mi zupełnie obojętne. Z hazar-
dem jest jak z alkoholem. Jedni piją dużo i na umór, inni z umiarem. 

Barbara (lat 44): Absolutnie jestem przeciwna. Mam pełnoletniego syna, który 
wieczorami wychodzi z kolegami do lokali. Nie wiem, co tam robi, na pewno wypije 
piwko, czasem dwa. Wolałabym jednak, żeby salonu gier w Brzesku nie było. Co 
innego pub, a co innego miejsce, w którym można nabawić się poważnej społecznej 
choroby. 

Wiesław (lat 26): Hazard w Brzesku? Nie rozumiem, o co ten hałas. Przecież 
hazard w naszym mieście istnieje już od wielu lat. W każdej knajpie stoją ma-
szyny. Sam czasem przy piwku zainwestuję dziesiątkę. Wygram dwadzieścia, to 
wypłacam. Przegram, to siadam grzecznie przy stoliku i dalej sączę piwko. Jak 
otworzą ten salon, to pójdę z czystej ciekawości. Nawet poświęcę jedną „dychę” na 
grę. Ale więcej na pewno nie. 

Barbara (lat 19): Chodzę czasem z moim chłopakiem do pubu. Posiedzi chwilę 
ze mną, a potem się wiesza na maszynie. Nie dość, że siedzę sama, to jeszcze mu-
szę potem patrzeć, jak on wraca z pustymi kieszeniami i z kwaśną mina. Salon 
gier? Jestem przeciwna. 

Antoni (lat 57, mieszkaniec ul. Browarnej): Zgadzam się z radną Kramer. 
Takie miejsca jak salony gier to wylęgarnie samego zła. W czasach, kiedy w na-
szej policji są niewykorzystane wakaty, a pieniędzy na bezpieczeństwo jest coraz 
mniej, potrzeba nam czego innego niż salony gier. Kto nas będzie przed tym chro-
nić, skoro policja nie ma pieniędzy na paliwo?

Krystyna (lat 22): Najpierw niech nam wybudują kino, a potem niech myślą o 
hazardzie. Skoro ja mogę jeździć do kina do Krakowa, to hazardziści też mogą jeź-
dzić. Słyszałam zresztą, że niedługo taki salon otworzą w Bochni (W sierpniu ubie-
głego roku radni bocheńscy podjęli uchwałę o lokalizacji salonu gier w tamtejszym 
hoteli Millenium – przyp. DUDA). Chyba starczy tam miejsca dla brzeszczan. 

Stanisław (lat 63): Jak byłem młody, to o legalnym hazardzie nikt w ogóle nie 
słyszał. A teraz jestem już na to za stary. Mnie to nie dotyczy. Jeśli będzie spokój, 
to niech sobie naiwni chodzą grać. Co mi do ich portfeli? 

O tym czy w Brzesku powstanie salon gier radni mają zdecydować  
na sesji zaplanowanej na 31 marca
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W tym roku odbył się w konwencji 
balu przebierańców. Były więc wróż-
ki, pielęgniarki, królewny, anioły i 
diabły. Wszystkie kostiumy wykona-
ne z niezwykłą starannością, zyskały 
uznanie specjalnie do ich oceniania 
powołanego jury. Konkurs na najlep-
sze przebranie wygrała para anioł i 

diabeł, czyli Zofia i Piotr Wolakowie, 
studenci pedagogiki specjalnej. Każde 
przebranie zostało docenione upomin-
kami, a każdy zakupiony bilet wziął 
udział w losowaniu nagród. To tylko 
kilka z licznych atrakcji przygoto-
wanych przez Radę Uczelnianą Sa-
morządu Studenckiego Małopolskiej 

Szkoły Wyższej w Brzesku, która już 
po raz IV była organizatorem Studen-
ckiego Balu Karnawałowego. W tym 
roku bal odbywał się w Sali Konfe-
rencyjnej Ochotniczych Hufców Pracy 
w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 27, 
gdzie mieści się siedziba otwartego 
w ubiegłym roku Wydziału Nauk Sto-
sowanych MSzW. 

Uroczystego rozpoczęcia balu doko-
nał rektor uczelni prof. zw. dr hab. 
Stanisław Lis a tuż po nim na scenę 
wkroczył zespół tańca nowoczesnego 
„Voices”, którego opiekunem jest Pa-
weł Potępa. Przy świecach i dźwię-
kach muzyki uczestnicy balu biesiado-
wali przy suto zastawionych stołach. 
Największą atrakcją wieczoru  były 
tradycyjne już wybory królowej i króla 
balu. Królową została dr Małgorzata 
Stępa a królem Piotr Wolak.

DJ Paweł Potępa i DJ Paweł Pólko-
szek (studenci MSzW w Brzesku) za-
dbali o oprawę muzyczną oraz o licz-
ne konkursy. Nagrody w konkursach 
ufundowane zostały przez Hutę Szkła 
„Wrześniak” oraz firmę „ Biuro-Part-
ner z Brzeska. red

Ach, co to był za bal...

Ekonomia menedżerska to nowa 
i unikalna w Polsce dziedzina wiedzy 
ekonomicznej a zarazem wielka szansa 
nabycia realnych umiejętności zarzą-
dzania sektorem prywatnym i publicz-
nym. Niewiele uczelni w kraju posiada 
w swojej ofercie taki właśnie kieru-
nek. Od nowego roku akademickiego 
2009/2010 studenci z terenu powiatu 
brzeskiego i kilku sąsiednich chcą-
cy studiować ten kierunek nie będą 
musieli wyjeżdżać do innych miast. 
Kierunek ten znajdować się będzie w 
najnowszej ofercie Małopolskiej Szkoły 
Wyższej. 

-Ekonomia menedżerska  wyposaża 
absolwenta w kwalifikacje, które po-
zwolą mu na prowadzenie samodziel-
nej działalności gospodarczej i otrzy-
manie atrakcyjnej pracy w obszarze 
sektora publicznego. W toku studiów 
szczególny nacisk jest położony na 
przedmioty praktyczne przygotowujące 
do zawodu m.in. takie jak; zarządza-
nie firmą, rachunkowość zarządcza, 
finanse przedsiębiorstw oraz zarzą-
dzanie strategiczne. Ponadto student 
będzie przygotowany do kierowania 
procesami społecznymi i zespołem 
pracowników, prowadzenia skutecznej 
polityki konkurencyjności firmy wobec 

otoczenia krajowego i zagranicznego. 
Studia na tej specjalności umożliwia-
ją studentom eksplorację wiedzy eko-
nomicznej wzbogaconej przedmiotami 
praktycznymi z zakresu zarządzania 
i marketingu. Szczególny nacisk poło-
żony będzie na wykształcenie umiejęt-
ności podejmowania przez przyszłych 
menedżerów decyzji dotyczących za-
rządzania firmą w warunkach niepew-
ności i ryzyka na rynkach krajowych 
i międzynarodowych – mówi rektor 
Małopolskiej Szkoły Wyższej, profesor 
Stanisław Lis. 

-W trakcie studiów student nabędzie 
umiejętności oceny sytuacji gospodar-
czej na rynku wewnętrznym i zagra-
nicznym, pozyskiwania i szkolenia pra-
cowników, wykorzystywania technik 
informatycznych, negocjowania umów 
z kontrahentami, tworzenia strategii 
rozwoju przedsiębiorstw i instytucji 
publicznych. Studia na tej specjalno-
ści kształtują takie cechy jak: zdolno-
ści kierownicze, zdolności współdzia-
łania, komunikatywność, wytrwałość, 
dokładność, wyobraźnia i twórcze my-
ślenie.  Studia w specjalności ekono-
mia menedżerska są hitem na polskim 
rynku edukacyjnym – dodaje kanclerz 
uczelni. Bożena Szołtysek. red

Nowocześnie w Małopolskiej Szkole Wyższej

W dniach 27-28 czerwca br. 
podczas Dni Brzeska, Miejski 
Ośrodek Kultury i Urząd Miej-
ski, pragną zainicjować impre-
zę o charakterze jarmarku ar-
tystycznego, podczas którego 
mogliby prezentować i sprze-
dawać swoje dzieła i wytwory 
plastycy (malarstwo, rzeźba, 
grafika, ceramika, tkactwo), 
rzemieślnicy (kowalstwo arty-
styczne, wikliniarstwo, garn-
carstwo, hafciarstwo, itp.) 
oraz kolekcjonerzy („starocie”, 
militaria, numizmaty, rzemio-
sło artystyczne, etnografia, 
książki, pocztówki, itp.).

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt z organizatorem 
imprezy Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Brzesku, ul. Koś-
ciuszki 7, tel. 0-14 68-496-
60, tel./fax (o-14) 68 496 61. 
e-mail: kultura1@poczta.onet.pl

JARMARK
KULTURALNY
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Rok 2009 – jaki on będzie dla wojewódz-
twa małopolskiego, w szczególności dla gmi-
ny Brzesko i powiatu brzeskiego?

Grubo ponad miliard na inwesty-
cje to plan bardzo ambitny i trudno 
w tym miejscu wymienić wszystkie 
inwestycje jakie będą wykonywa-
ne w tym roku. Duże kwoty zostały 
rozdysponowane  na inwestycje dro-
gowe. W Brzesku z wielkim rozma-
chem zmodernizowana zostanie ulica 
Solskiego wraz z całą infrastrukturą. 
W ramach Programu Żwirownie sa-
morząd województwa małopolskiego 
zabezpieczył także środki na przebu-
dowę 6 kilometrowego odcinka drogi 
powiatowej (odcinek Bielcza – Dęb-
no), której koszt realizacji szacuje 
się na kwotę 6,8 miliona złotych. Na 
2010 rok przewidziano także moder-
nizacje dróg powiatowych Bielcza 
– Borzęcin Górny – Borzęcin Dolny 
(ponad 9 km), oraz Zaborów-Gór-
ka których wartość szacuje się na 
ponad 12 milionów złotych. Długo 
oczekiwana inwestycja budowy Cen-
trum Edukacyjno – Bibliotecznego 
w Brzesku doczeka się również rea-
lizacji. Jej realizacja będzie możliwa 
w szczególności dzięki przychylności 
marszałka Marka Nawary i Zarzą-
du, który w partnerstwie realizuje 
niniejsze przedsięwzięcie. Całkowi-
ta kwota projektu opiewa na 17,6 
miliona złotych, natomiast dotacja 
wyniesie 13 mln. Warto wspomnieć, 
że gmina Brzesko w ubiegłym roku 
otrzymała z budżetu województwa 
małopolskiego znaczące środki na 
sporządzenie niezbędnej dokumen-
tacji projektowej. Również powiat 
brzeski jest beneficjentem środków z 
budżetu województwa małopolskiego 
m.in. na budowę hali sportowej wraz 
z zapleczem przy Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. 
Na wsparcie może także liczyć brze-
ski szpital, który w tym roku  otrzy-
ma prawie 2,5 miliona złotych. 

Nie obawia się Pan, że bieżąca sytuacja 
ekonomiczna i groźba wieloletniego kryzysu 
wpłynie na zahamowanie bądź wstrzymanie 
zaplanowanych zadań?

Paradoksalnie, z jednej strony kry-
zys ekonomiczny i związany z tym 
szalony wzrost cen walut obcych w 
tym euro przy spadku wartości zło-
tówki może stanowić w krótkim okre-
sie szansę na większe środki finanso-
we w regionie. Cena euro przeliczana 
wg stałego wskaźnika urzędowego 
przy realizacji projektu jest obecnie 
dużo niższa, niż cena rynkowa walu-
ty europejskiej w Polsce. Przy takim 
samym kwotowym finansowaniu in-
westycji w euro ilość złotówek jaką 
możemy otrzymać za wymianę wa-
luty jest większa, w porównaniu z 
pierwotnymi kalkulacjami. Wzrośnie 
tym samym ilość dofinansowanych 
zadań z budżetu województwa, co w 
pewnym sensie może wpłynąć na po-
prawę sytuacji w  regionie. 

Z drugiej strony  kryzys finansowy 
będzie  tworzyć problem z mniejszy-
mi subwencjami do budżetu samo-
rządów lokalnych z budżetu central-
nego, oddziałując negatywnie na 
ich płynność finansową. W sytuacji 
znacznego zadłużenia samorządów 
pojawią się trudności realizacji in-
westycji z powodu braku  środków 
własnych. To z pewnością będzie 
mieć wpływ na spowolnienie tem-
pa rozwoju. Kryzys zatem na pew-
no będzie miał oczywisty wpływ na 
przychody samorządów lokalnych i 
regionalnych, a w sytuacji  wypadku 
pogorszenia koniunktury lub recesji 
skutki będą w pierwszej kolejności 
odczuwane nie tylko na szczeblu lo-
kalnym ale też  regionalnym. Stąd 
też staje się konieczna interwencja 
ze strony Rządu RP jak również Par-
lamentu aby ograniczyć rozszerza-
nie się kryzysu na sferę gospodarki, 
rynek pracy, a zwłaszcza na małe i 
średnie przedsiębiorstwa. Myślę, że 
w pierwszej kolejności zasadnym 
staje się poszukiwanie oszczędności, 

bynajmniej nie kosztem samorządów 
i społeczeństwa lecz w Sejmie, Se-
nacie, instytucjach rządowych i pod-
ległych agencjach. Pojawiające się 
pomysły ograniczenia liczby posłów, 
likwidacja Senatu lub ograniczenie 
dotacji na prowadzenie biur uznaję 
za bardzo zasadne. Jestem przeko-
nany, że bez Senatu i z mniejszą o 
2/3 liczą posłów jesteśmy w stanie 
dobrze funkcjonować.

z Adamem Kwaśniakiem, radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Modernizacji Terenów Wiejskich, członek Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego rozmawia Zofia Sitarz

Rekordowe wydatki na inwestycje

Dzień Kobiet
na basenie

Jest już tradycją, że pra-
cownicy Brzeskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji wraz ze 
sponsorami przygotowują wie-
le atrakcji dla pań odwiedza-
jących basen 8 marca. Pierw-
sze sto pań, które odwiedziły 
tego dnia pływalnię dostały 
tulipany, których sponsorem 
była właścicielka kwiaciarni 
Bazzar, Katarzyna Pacewicz-
Pyrek. Dla wszystkich klientek 
zainteresowanych pływaniem 
i relaksem w solankowym ja-
cuzzi, były dostępne promocyj-
ne bilety całodzienne w cenie 5 
złotych  oraz możliwość udzia-
łu w loterii fantowej z atrak-
cyjnymi nagrodami. 

Były także inne atrakcje - za-
proszenie do na sauny, karnet 
wejściowy na fitness lub aqua 
aerobic – wszystko po okazyj-
nych cenach. I jak nietrudno 
się domyślić, 8 marca basen 
pękał w szwach. Ale pływały 
nie tylko panie.                   zs
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W ubiegłym roku na osiedlu Kopali-
ny-Jagiełły zakończono kilka inwesty-
cji poprawiających bezpieczeństwo na 
drogach i ulicach. Przewodniczący Za-
rządu osiedla, Edward Knaga  do naj-
ważniejszych zalicza dokończenie chod-
nika przy ulicy Królowej Jadwigi oraz 
chodnika na skrzyżowaniu ulic Wiej-
skiej, Czarnowiejskiej i Jana Pawła II. 
Kontynuowano budowę parkingu dla 
samochodów osobowych, na który wy-
datkowano prawie 25 tysięcy złotych.

-Szczególnie cieszy fakt, że osiedle jest 
monitorowane, notuje się spadek liczby 
wybryków chuligańskich, mieszkańcy 
czują się bezpieczniej – mówi przewod-
niczący Knaga.

Znacznie poprawiły się warunki do 
uprawiania sportu i rekreacji na świe-
żym powietrzu, odkąd powstał kom-
pleks boisk w ramach programu „Or-
lik 2012”. Korzystają z niego nie tylko 

Sport i bezpieczeństwo
uczniowie kompleksu szkół ale także 
mieszkańcy osiedla, którzy cenią sobie 
aktywny wypoczynek. 

-Pieniądze, jakimi dysponuje Zarząd 
Osiedla nie są zbyt duże, ale stara-
my się każdego roku rozdysponować 
je zgodnie z największymi potrzebami 
mieszkańców. I tak w ubiegłym roku 
trójce dzieci niepełnosprawnych opłaci-
liśmy udział w turnusach rehabilitacyj-
nych. 35 dzieci z rodzin najuboższych 
obdarowaliśmy paczkami mikołajko-
wymi. Współpracujemy ze Szkołą Pod-
stawową nr 2, ufundowaliśmy nagrody  
w kilu konkursach, a także dofinanso-
waliśmy wyjazdy do kina i teatru – do-
daje przewodniczący.

Zarząd Osiedla  i wszyscy mieszkań-
cy osiedla czekają na inwestycje zmie-
rzające do poprawy infrastruktury dro-
gowej i ochrony środowiska. 

-Mam tu na myśli kanalizację pół-
nocno-zachodniej części osiedla oraz 
ciąg drogowy od ulicy Kossaka do 
skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwi-
gi i Ogrodową. Jest konieczne, aby 
rozpocząć remont zdewastowanej ulicy 
Leśnej. Kanalizacja to ogromne przed-
sięwzięcie, które kosztować będzie kil-
kanaście milionów złotych. Mamy jed-
nak ogromną nadzieję, że zostanie ono 
wsparte środkami z funduszy europej-
skich – mówi przewodniczący.        red

Policja bez paliwa?
Czy budżetowe cięcia we 

wszystkich rządowych resor-
tach mogą zagrozić jakości 
pracy Komendy Powiatowej 
Policji w Brzesku? Z wypowie-
dzi komendanta Biernata wy-
nika, że ten rok dla brzeskich 
funkcjonariuszy będzie bardzo 
ciężki.  Tegoroczny budżet KPP 
Brzesko to zaledwie 53 procent 
tego z ubiegłego roku. 

- My już praktycznie nie mamy na 
czym oszczędzać – alarmuje komen-
dant Biernat – Obcięliśmy wydatki na 
telefony, wodę, oświetlenie i papier. 

Już niedługo może się dać zaobser-
wować zmniejszenie częstotliwości 
zmotoryzowanych patroli policyjnych. 
W zeszłym roku brzeska policja miała 
do dyspozycji 200 tysięcy złotych na 
paliwo do służbowych samochodów. 

Ta kwota i tak nie starczyła na cały 
rok, bo już w październiku zaczęły 
się gromadzić zaległości, które trzeba 
było uregulować z tegorocznej dotacji, 
która została zmniejszona o połowę, 
czyli do 100 tysięcy złotych. Komen-
dant przyznaje, że już do końca lute-
go wydatki na paliwo pochłonęły 50 
tysięcy złotych. I niewiele tutaj wniósł 
optymizmu fakt, że na początku roku 
Komenda Powiatowa Policji w Brze-
sku otrzymała cztery samochody kia, 
dzięki którym na kołkach postawiono 
„paliwożerne” polonezy. Prawdopodob-
nie już po pierwszym kwartale pienię-
dzy na paliwo zabraknie. Komendant 
zapowiada, że na pewno będzie zwra-
cać się do gmin z prośbą o finansowe 
wsparcie. Już teraz dwa samorządy 
wsparły brzeską policję dotacjami po 
trzy tysiące złotych. DUDA

ZŁOTY MIKST

Jeszcze trwa pierwszy kwar-
tał bieżącego roku, a Brzesko 
może pochwalić się kolejnymi 
po Wojciechu Wojdaku (pływa-
nie) mistrzami Polski juniorów. 
W Gostyniu podczas krajowego 
czempionatu w kręglach złoty 
medal wywalczyła mieszana para 
reprezentująca TKKF Sokół Brze-
sko. Jadwiga Baran i Krzysztof 
Zuzia zostali mistrzami Polski w 
mikście.

Początek nie zwiastował tak po-
myślnego rezultatu. W elimina-
cjach Jadzia i Krzysztof sporo się 
namęczyli, by dopiero po dogryw-
ce zwanej też „rzutami śmierci” 
pokonać parę Anna Szymoniak/ 
Marcin Nowak (TKKF Platan 
Pleszew). Z pojedynku na poje-
dynek brzeski duet czuł się coraz 
pewniej. W półfinale brzeszcza-
nie zwyciężyli z Martą Woźniak 
i Jakubem Machniowskim (Dzie-
wiątka Wronki). Wreszcie w fina-
le nie dali szans mikstowi Judyta 
Jóźwiak/Dawid Strzelczak z KS 
Alfa Vector Tarnowo Podgórne, 
a więc najmocniejszego aktualnie 
klubu w Polsce. Alfa Vector to 
lider rozgrywek męskiej Ekstra-
ligi, w której TKKF Sokół Brze-
sko zajmuje 7. miejsce (stan na 1 
marca). DUDA

Jadwiga Baran i Krzysztof Zuzia
z TKKF SOKÓŁ BRZESKO 

- mistrzowie Polski juniorów
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Mistrz ortografii 2009
Szkoła Podstawowa w Buczu 

już po raz ósmy była organiza-
torem konkursu ortograficzne-
go dla uczniów klas V i VI ze 
wszystkich placówek z terenu 
gminy. Patronat nad konkursem 
objął burmistrz Brzeska Grze-
gorz Wawryka, który ufundował 
nagrody książkowe, pamiątkowe 
dyplomy dla uczestników i na-
uczycieli przygotowujących ucz-
niów oraz pracujących w komisji 
konkursowej. Konkurs przygoto-
wały i przeprowadziły: Maria Ko-
ryga i Dorota Bałut – nauczyciel-
ki PSP w Buczu. 

Uczniowie biorący udział w kon-
kursie pisali dyktando oraz test. 
W dyktandzie zmagali się z opi-
sem bieszczadzkiego strumyka, 
który oprócz swojej bezsprzecz-
nej urody pełen był niespodzia-
nek i trudności ortograficznych. 
Mistrzem ortografii została An-
dżelika Jeziorek z PSP nr 2 w 
Brzesku, II miejsce zajęła Agata 
Kubala  z PSP w Jasieniu, III 
miejsce Ida Mikulińska z PSP nr 

3 w Brzesku.
Do rywalizacji stanęli także na-

uczyciele. Pisali bardzo trudne 
dyktando, pełne pułapek i trud-
ności ortograficznych i walczyli  
o „złote pióro”. Opisywali wę-
drówkę charyzmatycznego Hu-
berta i jego narzeczonej po bez-
drożach górskich i nadmorskich. 
Złote pióro trafiło już drugi raz do 
Agaty Basaraby, dyrektora PSP 
w Buczu. 

-Gminny konkurs ortograficzny 
to duże przedsięwzięcie organiza-
cyjne dla szkoły. Na stałe wszedł 
do kalendarza naszych imprez 
oraz działań gminy. Cieszy się 
dużym powodzeniem wśród 
uczestników. Konkurs to nie tylko 
zabawa, posiada on duże walo-
ry merytoryczne i wychowawcze. 
Promuje wiadomości i umiejętno-
ści uczniów – mówi dyrektor PSP 
w Buczu, Agata Basaraba. 

W rozdaniu nagród uczestni-
czył wiceburmistrz Brzeska Jerzy 
Tyrkiel i naczelnik WEKiS, Józef 
Cierniak.                                  zs

-Pod względem wykonanych in-
westycji, ubiegły rok był dla Ja-
downik rekordowy. Mieszkańcy 
doczekali się wykonania zadań, 
które bardzo ułatwiają im ży-
cie i poprawiają bezpieczeństwo 
– mówi sołtys Jadownik Jerzy 
Gawiak.

We wsi dokończono oznako-
wanie ulic, przy kilku traktach 
– ulicach Witosa, Środkowej, 
Wschodniej i Podgórskiej uzu-
pełniono oświetlenie. Wyremon-
towane zostały dwa przystan-

Drogi, chodniki, remonty
ki autobusowe – na Gawrońcu  
i obok Domu Ludowego. Wzdłuż 
ulicy Witosa i obok Domu Ludo-
wego wybudowane zostały chod-
niki, nową nawierzchnię asfal-
tową zyskała ulica Staropolska. 
Dzięki zabiegom sołtysa Gawiaka  
w świetlicy wiejskiej zamontowa-
no dwa komputery z dostępem 
do szerokopasmowego internetu,  
z których bezpłatnie mogą korzy-
stać mieszkańcy wsi. Po blisko 
20 latach przerwy działalność 
wznowiło Koło Gospodyń Wiej-
skich. Panie, a przychodzi ich na 
spotkania już kilkadziesiąt, mają 
wiele pomysłów. 

-Najbardziej cieszy nas to, że 
gotowa jest już dokumentacja 
techniczna na remont Domu Lu-
dowego. Po remoncie stanie się 
on prawdziwym centrum kultu-
ry. Na ten rok zaplanowanych 
jest także wiele innych zadań 
– remonty chodników i ulic – do-
daje sołtys Gawiak. red

WOŚP ZAPRASZA

-To ogromny sukces, który bardzo 
nas cieszy, ale nie zamierzamy spo-
czywać na laurach. Wciąż są jeszcze 
szkoły, w których dzieci nie potrafią 
udzielać pierwszej pomocy i nie wiedzą 
jak zachować się w sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia. Chcemy to zmienić - 
mówi koordynator Programu Ratujemy 
i Uczymy Ratować - Jacek Pawuska.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy w ramach prowadzonego od 
2006 roku programu edukacyjnego Ra-
tujemy i Uczymy Ratować przeszkoliła 
już ponad milion dzieci!

Instruktorzy WOŚP każdego tygo-
dnia przeprowadzają 6 szkoleń na te-
renie całej Polski. Biorą w nich udział 
nauczyciele nauczania początkowe-
go, którzy następnie zdobytą wiedzę 
przekazują uczniom. Fundacja, oprócz 
nauki, zapewnia także wszystkie ma-
teriały dydaktyczne do prowadzenia 
zajęć wśród uczniów. Każda ze szkół 
biorących udział w programie otrzy-
muje profesjonalne fantomy – maneki-
ny do ćwiczeń, podręczniki dla ucznia, 
podręcznik dla nauczyciela, płyty DVD, 
a także tekturowe telefony dla dzieci.

Akcję Ratujemy i Uczymy Ratować 
Fundacja WOŚP rozpoczęła w 2006 
roku. Do dnia dzisiejszego w ramach 
Programu przeszkolonych zostało 14 
467 nauczycieli z 7 589 szkół podsta-
wowych. Oznacza to, że Programem 
objętych jest już ponad milion polskich 
dzieci! W styczniu 2008 Program „Ra-
tujemy i Uczymy Ratować” został ob-
jęty honorowym patronatem Minister 
Edukacji Narodowej Katarzyny Hall.  
Program został doceniony także przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej  
i środowisko nauczycielskie. 

Wszelkich informacji udziela rzecz-
nik prasowy WOŚP - Krzysztof Dobies: 
rzecznik@wosp.org.pl, tel. 695 87 00 20. 
Fundacja WOŚP, Biuro Prasowe, www: 
www.wosp.org.pl, adres e-mail: prasa@
wosp.org.pl, tel. 0 695 870 020
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W gminie Brzesko od wielu lat obo-
wiązuje uchwała o utrzymaniu porząd-
ku. Nazywana potocznie „śmieciową” 
precyzyjnie określa zasady, którym 
podlega każdy mieszkaniec gminy. 
Niestety, to tylko teoria. Mimo narzu-
conych bowiem obowiązków, w gminie  
w dalszym ciągu jest dość spory odsetek 
mieszkańców, którzy nie mają podpisa-
nej umowy z firmą odbierającą śmieci. 
Inny przykład to wylewanie zawarto-
ści przydomowych szamb. Wystarczy 
przejść się na spacer w sobotnie popo-
łudnie ulicą Wiejską by przekonać się,  
z których domów szamba wylewane są 
na łąki i pola. Coraz więcej i częściej 
mówi się o szkodliwości spalania odpa-
dów z tworzyw sztucznych. To jak bicie 
grochem o ścianę. W większości domów 
na wsiach spalanie plastikowych bute-
lek i worków foliowych to codzienność. 

Sobota jest dniem, kiedy większość 
mieszkańców robi porządki. Pod poję-
ciem tym mieści się także opróżnienia 
szamba, które napełniło się przez cały 
tydzień. Faktem jest, że są domy, pod 
które podjeżdżają szambiarki, ale tych 
jest niewiele. Na większości posesji do 
szamba podłączone są pompy głębino-
we. Długi wąż pozwala na  odprowadze-
nie ścieków nawet kilkadziesiąt metrów 
od domu. Przez wieś nie da się przejść, 
smród, uciążliwy szczególnie w lecie, 
wdziera się do domów mimo szczelnie 
zamkniętych okien. 

-Nie stać mnie, żeby co tydzień płacić 
za wywóz szamba – tłumaczy się miesz-
kająca na obrzeżach miasta kobieta. -W 
BZK biorą za taką usługę 90 złotych, 
bez względu na to, ile zabierają. Raz na 
jakiś czas płacę, żeby mieć rachunek. 
Tak robią wszyscy sąsiedzi.

W wiosce leżącej blisko lasu łatwo 
ukryć śmieci. Wystarczy wykopać dołek, 
a kiedy wypełni się odpadami, zakopuje 
się go i po sprawie. Potem następny do-
łek, i tak w nieskończoność. 

-Mieszkam sama, mam małą rentę, 
nie stać mnie na wywóz śmieci. Nie 
mam podpisanej umowy, ale przecież 
ja śmieci dużo nie mam. Parę butelek, 
jakieś opakowania, obierki z jarzyn. 
Jak zakopię w lesie, to nawet nie widać, 
przecież nic złego się nie dzieje – mówi 
kobieta mieszkająca w jednej z podbrze-
skich wiosek.

Już drugi rok wszyscy mieszańcy 
chcący segregować odpady muszą kupić 
do tego celu worki. Niestety, od tego też 

Niebezpieczne spalanie
czasu wzrosła ilość dzikich wysypisk  
i odpadów spalanych w domach.  
W jednej z wiosek ludzie mają poro-
bione specjalne paleniska, na których 
płoną plastiki i folie. Jeden z pomysło-
wych mieszkańców używa do tego celu 
metalowej beczki bez dna. Postawił ją 
na kilku cegłach, a po to, żeby plastiki 
lepiej się paliły, najpierw rozpala parę 
drewienek. Smród nie do wytrzymania, 
ściele się wiele kilometrów od domu. W 
innym domu, w którym wodę do kąpieli 
ogrzewa się specjalnym piecem, plastiki 
i folie używane są do tego właśnie celu.

-Spalę parę butelek i trochę śmieci 
i mogę się kąpać, zupełnie za darmo – 
wyjaśnia mieszkaniec jednej z wiosek. 

-Palenie odpadów z tworzyw sztucz-
nych to najgorszy z możliwych sposo-
bów pozbywania się tego rodzaju śmieci 
– mówi Henryk Piela, kierownik refe-
ratu ds. ochrony środowiska w urzędzie 
Miejskim. - Podczas procesu spalania 
takich tworzyw jak np. plastikowe opa-
kowania, folia czy gumy uwalnia się do 
powietrza wiele szkodliwych i trujących 
substancji, które wcześniej były wyko-
rzystywane w produkcji tych tworzyw 
jako barwniki, stabilizatory czy utwar-

dzacze. Oprócz tego w czasie spalania 
plastików uwalniają się także metale 
ciężkie, ale najgroźniejsze ze wszyst-
kich substancji to dioksyny. 

Dioksyny należą do najbardziej 
trujących, rakotwórczych substancji 
na świecie, są 10 000 razy bardziej 
trujące od cyjanku potasu, lecz ich 
działanie nie jest natychmiastowe.  
Toksyczne działanie dioksyn polega 
na powolnym, ale skutecznym uszka-
dzaniu narządów wewnętrznych: wą-
troby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego 
lub kory mózgowej, są odpowiedzialne 
za częste występowanie nowotworów. 
Szczególnie narażone na chorobotwór-
cze działanie metali ciężkich, furanów 
i dioksyn są osoby mało odporne a 
zwłaszcza dzieci. Płód zostaje uszko-
dzony już w łonie matki, co może się 
objawiać później trwałym kalectwem u 
nowo narodzonego dziecka. Badania do-
wodzą, że najwięcej dioksyn dostaje się 
do środowiska nie z produkcji przemy-
słowej, lecz podczas spalania odpadów 
w gospodarstwach domowych. 

-A więc kto lekkomyślnie spala pla-
stik, oleje, gumy w palenisku domo-
wym lub na swojej posesji, bezpośred-
nio na powierzchni ziemi, truje siebie, 
środowisko i nas wszystkich. Im bliżej 
źródła spalania, tym stężenie trucizn 
w powietrzu i na gruncie jest większe. 
Przeprowadzone badania naukowe wy-
kazały, że stężenie dioksyn jest o wiele 
wyższe na terenach wiejskich, a więc 
tam, gdzie najmniej gospodarstw do-
mowych korzysta z legalnego sposobu 
pozbywania się odpadów. Dla naszego 
wspólnego dobra, a zwłaszcza dla dobra 
naszych dzieci pamiętajmy, że spalanie 
tworzyw sztucznych nie powoduje ich 
zniknięcia, lecz prowadzi tylko do zmia-
ny postaci w bardzo niebezpieczne sub-
stancje, które przez pewien czas krążą 
w powietrzu (skąd je wszyscy wdycha-
my), a potem opadają również do gleby, 
z której przechodzą do roślin, zwierząt 
i w końcu z żywnością trafiają na nasze 
talerze – apeluje Henryk Piela. 

Władze gminy przygotowują porozu-
mienie, na mocy którego kilku policjan-
tów pracowałoby na zlecenie Urzędu 
Miejskiego wykonując zadania Straży 
Miejskiej.

-Żarty się skończyły – ostrzega kie-
rownik Piela. -Był czas na edukację, 
teraz przyszedł czas na egzekucję obo-
wiązujących przepisów. Policjanci będą 
wystawić mandaty za brak umów na 
wywóz śmieci, za wylewane na pola 
szamba i za spalanie odpadów. Kary dla 
mieszkańców mogą być uciążliwe. ZS
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Z Jadownik do kadry

Przygoda Sergiusza ze sportem za-
częła się z chwilą otwarcia w Brzesku 
krytej pływalni, co dało asumpt do zało-
żenia Klubu Sportowego Wiking. Mło-
dy sportowiec początkowo skupił się 
na pływaniu. Miał jednak to szczęście, 
że na jego drodze pojawił się Marcin 
Kacer, szkoleniowiec wywodzący się z 
rodziny, w której pięciobój nowoczesny 
odgrywa ważną rolę. Trener, widząc 
olbrzymie zaangażowanie w treningi 
ze strony swojego podopiecznego, bar-
dzo szybko pojął, że ma do czynienia z 
kandydatem na przyszłego zwycięzcę. 
Nie trzeba było specjalnych zabiegów, 
by namówić Sergiusza na uprawianie 
sportu bardziej wszechstronnego niż 
tylko samo pływanie.  

Serek, bo tak mówią do niego ko-
ledzy, w stosunkowo krótkim czasie 
przeszedł wszystkie szczeble rozwoju 
wieloboisty i przebojem wdarł się do 
krajowej czołówki w swojej kategorii 
wiekowej. Najpierw był dwubój, czyli 
pływanie i bieg. Później doszło do tego 
strzelanie. Sergiusz na zawodach rangi 
krajowej regularnie zajmował wysokie 
miejsca. Dla kolegów może być wzorem 
do naśladowania. Gotowy do morder-

czego treningu wszystko podporządko-
wał sportowi. Zastanawiać może, jak 
on był w stanie pogodzić systematyczne 
treningi z nauką w szkole, bo ocenami, 
jakie uzyskiwał, niejeden mógłby się 
pochwalić. 

Sergiusz w zeszłym roku ukończył 
Gimnazjum nr 1 w Brzesku. Już wcześ-
niej było wiadomo, że taki talent długo 
w rodzinnych stronach miejsca nie za-
grzeje. Aktualnie uczy się w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Łomiankach 
koło Warszawy. Reprezentuje stołeczną 
Legię, która zawsze posiadała w swojej 
kadrze najwybitniejszych polskich pię-
cioboistów. Już znalazł się w szerokiej 
kadrze Polski juniorów. Ciekawostką 
jest fakt, że zarówno w Legii jak i w 
reprezentacji kraju występują bracia 

Marcina Kacera, Maciej i Michał. Całą 
trójką jako koordynator opiekuje się Jan 
Żółkiewski. Wszyscy w Jadownikach są 
przekonani, że ten skromny chłopak 
nie zapomniał o swoich korzeniach i 
nadal czuje się jednym z nich. Podobnie 
myślą jego koledzy z Wikinga.

 - Sergiusz jest naprawdę niezwykłą 
osobowością obdarzoną charakterem. 
Jest przykładem tego, że marzenia się 
spełniają. Aby osiągnąć w życiu wielki 
sukces, trzeba umieć marzyć jak szale-
niec i pracować jak wół. Sergiusz opano-
wał obydwie sztuki do perfekcji. Wszy-
scy, którzy byli przy nim w czasie jego 
brzeskiej kariery sportowej, są bardzo 
dumni z osiągnięć Serka. Wierzymy, że 
już niedługo taka sama duma i radość 
stanie się udziałem wszystkich miesz-
kańców. Teraz nasz Serek jest zawod-
nikiem Legii Warszawa. To normalne. 
Tam może w pełni rozwijać swój talent 
i kształtować osobowość. Pierwsze kro-
ki stawiał jednak w Brzesku. Dzięki 
talentowi i pracowitości można zajść 
w życiu na sam szczyt, ale człowiek 
szlachetny nigdy nie zapomni źródła, z 
którego zaczerpnął pierwszy łyk wody 
– mówi Jan Waresiak, dyrektor BOSiR, 
przy którym działa klub Wiking. 

W zeszłym miesiącu Serek po raz 
pierwszy miał okazję sprawdzić się w 
silnej międzynarodowej stawce podczas 
I Sprawdzianu Kadr Związku Pięciobo-
ju Nowoczesnego. W Drzonkowie koło 
Zielonej Góry rywalizowano w czterech 
konkurencjach. 

Po pierwszych dwóch konkurencjach 
– szermierce i pływaniu – Sergiusz 
zajmował ósme miejsce. Bardzo do-
brze spisał się jednak podczas crossu 
i strzelania (po raz pierwszy te dwie 
konkurencje były ze sobą połączone), 
co pozwoliło mu zakończyć zawody na 
wysokiej trzeciej pozycji. 

Już poza konkursem zorganizowano 
juniorom test z jazdy konnej. I tutaj 
Serek błysnął formą zdobywając 1144 
punkty pięciobojowe (przy 1200 możli-
wych do uzyskania).

To pozwala Sergiuszowi i jego trene-
rom z optymizmem patrzeć w jego spor-
tową przyszłość.                         DUDA

Pięciobój nowoczesny to dyscyplina, z którą Polacy wiążą wiele wspaniałych wspo-
mnień. Takie nazwiska jak Dorota Idzi, Janusz Peciak, czy Arkadiusz Skrzypaszek na 
trwałe zapisały się w historii światowego sportu. Mieszkańcy Jadownik gorąco wierzą 
w to, że do tej plejady gwiazd dołączy w przyszłości ich krajan, Sergiusz Sorys, który 
już ponad pół roku reprezentuje barwy Legii Warszawa. 

Przyjęcia, wesela, 
uroczystości rodzinne
„Alex” 
Brzesko ul. Topolowa 3
Tel. (14) 68 62 870 
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„Japończyki” na Białej Górze

Założycielami Brzeskiego Klubu Mo-
tocrossowego zrzeszonego w Polskim 
Związku Motorowym są bracia Paweł  
i Tomasz Banysiowie, Filip Góra i 
Piotr Lis. Od początku wspiera ich 
sołtys Bucza Stanisław Milewski, 
który między innymi przyczynił się 
do pomyślnego zakończenia rozmów 
z władzami gminy w kwestii wydzier-
żawienia terenu pod budowę profe-
sjonalnego toru. Dzierżawią go już od 
czterech lat, umowa zawarta została 
na dekadę, ale oni są dobrej myśli. 
Uważają, że władze docenią trud, któ-
ry włożyli w budowę toru i Biała Góra 
pozostanie w ich rękach na kolejne 
długie lata, a pomysłów i zapału mają 
wystarczająco dużo, żeby uczynić z 
tego miejsca rozpoznawalną wizytów-
kę gminy Brzesko w całym kraju. 

Prace nad budową toru zajęły im 
trzy ostatnie lata, podczas których 
nie szczędzili własnych pieniędzy, by 
uczynić go jak najbardziej atrakcyj-
nym dla wytrawnych motocrossow-
ców. Sporą część kosztów pokryli z 
członkowskich  składek, które każdy 
z członków regularnie wpłaca w wy-
sokości 300 złotych rocznie. Dziś mają 
świadomość, że nie były to pieniądze 
wyrzucone w błoto. Tor ma długość, 
która usatysfakcjonuje każdego, który 

chciałby się tutaj sprawdzić – rekord 
jednego okrążenia to 1:00,52 min. 
Szerokość wynosi 8 metrów. Na trasie 
usytuowanych zostało pięć skoczni o 
szerokości od 5 do 10 metrów. Teraz 
dążą do zrealizowania najważniej-
szego celu, czyli zdobycia homologa-
cji upoważniającej do organizacji za-
wodów rangi ogólnokrajowej, nawet 
Mistrzostw Polski. Korzystali już z 
konsultacji z byłym trenerem repre-
zentacji kraju Mariana Zupy, który 
osobiście wizytował tor i wystawił mu 
wysoką ocenę. Jedyne jego zastrzeże-
nia dotyczą szerokości przeszkód. Do 
tego dojdzie jeszcze wydatek około 5 
tysięcy złotych – tyle kosztuje ma-
szyna startowa, bez której PZMot nie 
zgodzi się na organizację zawodów 
firmowanych przez związek. Tych 
wydatków jest znacznie więcej – na 
przykład dwa razy w miesiącu muszą 
dokonać niezbędnej kosmetyki toru, 
jedno równanie kosztuje 500 złotych, 
czyli w ciągu roku wydają na to 12 
000 złotych. Jeśli członkowie BKM 
uporają się z tym problemem, nic już 
nie stanie na przeszkodzie, by homo-
logację otrzymać. A wtedy do Bucza 
zawitają największe tuzy polskich 
sportów motorowych, może nawet 
sam Rafał Sonik. Taki tor to także 

szansa ujrzenia w akcji tarnowskich 
... żużlowców, dla których motocross 
jako sport wymagający żelaznej kon-
dycji, jest jednym ze stałych elemen-
tów treningu. 

Na motorze od dziecka
24-letni Filip Góra, główny inicjator 

powstania Brzeskiego Klubu Moto-
crossowego już we wczesnym dzieciń-
stwie interesował się motocyklami. W 
wieku kilkunastu lat podjął pierwsze 
próby na torach w Raciechowicach i 
Tarnowie. O założeniu klubu zaczął 
poważnie myśleć, kiedy dołączył do 
niego mieszkający niemal po sąsiedz-
ku Paweł Banyś. A ponieważ mieli to 
szczęście, że motoryzacją w wydaniu 
sportowym interesuje się również soł-
tys Milewski, ich marzenia bardzo 
szybko zaczęły stawać się coraz bar-
dziej realne. Filip studiuje, ale każ-
dy wolny czas poświęca swojej pasji. 
Wraz z kolegami prawie każdego dnia 
udoskonalają zbudowany własnymi 
siłami tor. Tor, na którym udało im 
się zorganizować już kilka mniej lub 
bardziej znaczących imprez, w tym 
trzy edycje Zawodów Motocrossowych 
„Biała Góra”. Od strony organizacyj-
nej zawsze pomaga im sołtys, potra-
fili też przyciągnąć do siebie sponso-
rów, jednak marzy im się firma, która 
wspierałaby finansowo ich bieżącą 
działalność. Ostatnio deklarację sta-
łej współpracy złożyli im przedstawi-
ciele Browaru Okocim. 

Sport elitarny 
Każdy z 30 członków klubu posiada 

własny motocykl, w większości są to 
„japończyki”. Filip za swój pierwszy 
motocykl zapłacił około 10 tysięcy zło-
tych. Kupił go za oszczędności poczy-
nione w czasach, kiedy zarabiał jako 
kierowca tira na międzynarodowych 
trasach. Teraz ściga się i trenuje na 
hondzie CR 250. 

- Nie ma co ukrywać, motocross to 
sport kosztowny. Można powiedzieć, 
że dla elit. Gwarantuję jednak, że je-
śli ktoś mający jakiekolwiek pojęcie o 
jeździe na motocyklu spróbuje jazdy 
na torze, to będzie gotowy do takich 
poświęceń, że prędzej czy później 
uzbiera pieniądze na odpowiedniej 
klasy sprzęt. My dysponujemy moto-
cyklami, których nie powstydziłaby 
się krajowa czołówka. Pieniądze trze-
ba mieć nie tylko na zakup motocy-
kla. Te maszyny niemiłosiernie żrą 
paliwo. Trzeba też mieć pieniądze na 
ewentualne wpisowe, jeśli chce się 

Jeśli wszystko ułoży się po myśli Filipa Góry i grupy jego trzydziestu przyjaciół zrzeszonych 
w Brzeskim Klubie Motocrossowym, to gmina Brzesko będzie w maju gościć najlepszych w 
Polsce specjalistów od motocyklowej jazdy w terenie. Aby spełniło się to „wszystko” brakuje 
jeszcze jednego najistotniejszego elementu – homologacji toru, który sami skonstruowali na 
Białej Górze, dzierżawionym od gminy terenie położonym między Buczem a Mokrzyskami. 
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ścigać na zawodach. Mimo to warto 
zapisać się do klubu. Te wszystkie 
wydatki wynagrodzą każdemu nieza-
pomniane przeżycia doznane podczas 
jazdy – mówi Filip. 

Argumentów na to, że warto przy-
wdziać kombinezon zrzeszonego w 
klubie motocrossowca, jest wiele. Naj-
ważniejszy jest taki, że uprawianie 
tego sportu w zorganizowanej grupie 
uwalnia od niepotrzebnych konfliktów 
z prawem. Niechlubną praktyką są 
przejażdżki po lesie urządzane przez 
niezrzeszonych „ścigantów”. Na to 
żadne prawo na świecie nie zezwala, 
a kary są surowe. Doświadczył tego 
jeden z kolegów Filipa, kiedy jeszcze 
nie był członkiem klubu. Podczas ta-
kiej zabronionej przejażdżki namie-
rzyli go strażnicy leśni i w rezultacie 
musiał zapłacić grzywnę w wysokości 
5 tysięcy złotych. Kara za jazdę może 
być jeszcze bardziej surowa i wymier-
na. Jazda na trasie nieprzygotowanej 
do profesjonalnego uprawiania moto-
crossu może skończyć się poważnym 
wypadkiem. Skoro mowa o niebezpie-
czeństwach to motocross jest znako-
mitą lekcją pokory dla tych, którzy 
być może z braku wyobraźni tych za-
grożeń wcześniej nie dostrzegali. 

- Staramy się zawsze jeździć na 
maksa, ale w zgodzie ze zdrowym roz-
sądkiem,. Wynik jest ważny ale nie 
za wszelka cenę. Doświadczeni cros-
sowcy przenoszą pozytywne nawyki 
na szosę. Sam jeżdżę na co dzień sa-
mochodem i wiedząc, czym może się 
zakończyć zbytnia brawura, zawsze 
jeżdżę stosując się do przepisów – tłu-
maczy Filip. 

Motocross uczy też koncentracji. 

Udany skok przez przeszkodę to wy-
padkowa kilku czynników, między 
innymi odpowiednio dopasowanej 
prędkości i sporej kondycji fizycznej. 
Tę nabywają crossowcy na siłowni, na 
basenie i podczas wyczerpujących bie-
gów po lesie. 

Cztery tory
Zarówno Filip jak i jego koledzy, 

uważają, że są wśród nich tacy, któ-
rych stać na doszlusowanie do krajo-
wej elity i osiąganie sukcesów. Mo-
tocross za ich sprawą ma w okolicy 
coraz więcej zwolenników i cieszy 
się sporą, zasłużoną popularnością. 
Doświadczali tego już wielokrotnie, 
z satysfakcją goszcząc ustawionych 
wzdłuż trasy kibiców. Tor tętni swo-
im życiem właściwie przez siedem dni 
w tygodniu. Przyjeżdżają tu amato-
rzy sportów motorowych z całej oko-
licy i bardziej odległych zakątków. 
To stwarza możliwości pozyskiwania 
dodatkowych pieniędzy na systema-
tyczną modernizację toru. Wśród od-
wiedzających są profesjonaliści, ale 
nie brak także amatorów jeżdżących 
quadami lub motocyklami. Opłata za 
skorzystanie z toru jest praktycznie 
symboliczna – za jedyne 20 złotych 
można się ścigać przez cały dzień. Ob-
serwatorzy fenomenu, z jakim mamy 
do czynienia w Buczu, są zgodni – w 
ten klub warto inwestować, bo jest to 
doskonała możliwość promocji, a poza 
tym okazja, aby przyczynić się do dal-
szego rozwoju w gminie i poszerzenia 
jego zakresu o nową dziedzinę. 

Uzyskanie wymarzonej homologa-
cji to kwestia najbliższych tygodni. 
Czas nagli, bo motocrossowcy z Bu-

UWAGA
Wszelkie informacje na temat 
Brzeskiego Klubu Motocrossowe-
go można uzyskać dzwoniąc pod 
numer telefonu 0 605 052 730 lub 
pisząc na adres mailowy bkm@mo-
tocrossbrzesko.com

cza przygotowują się do organizacji 
drugiej eliminacji Pucharu Czterech 
Torów, imprezy przez nich zainicjo-
wanej, a mającej odbyć się pod pa-
tronatem burmistrza. Eliminacja w 
Buczu zaplanowana została na 10 
maja, ale jej zorganizowanie uzależ-
nione jest od posiadania homologacji. 
W BKM starają się, aby wszystko w 
tym celu zostało zapięte na ostatni 
guzik w najbliższym czasie. Pierw-
sze zawody cyklu Pucharu Czterech 
Torów odbędą się już 19 kwietnia w 
Konarach, wiosce położonej w gmi-
nie Wodzisław Śląski. Konary jeszcze 
do niedawna nie miały homologacji, 
a jednak uporali się ze spełnieniem 
wszelkich wymagań stawianych przez 
centralne władze PZMot. Na 17 maja 
motocrossowcy wyznaczyli sobie spot-
kanie w Bliżynie leżącym w powiecie 
Skarżysko-Kamienna. Ostatnia eli-
minacja ma się odbyć tydzień później 
na nowoczesnym torze wyposażonym 
w wypożyczalnię sprzętu motorowe-
go i bogatą bazę gastronomiczną, w 
Kłobucku oddalonym o 20 kilometrów 
od Częstochowy. Jeszcze w tym roku 
ma się odbyć druga edycja Pucharu 
Czterech Torów. Kolejne eliminacje 
przeprowadzone zostaną kolejno w 
Częstochowie (13 września), w Bliży-
nie (20 września), w Buczu (27 wrześ-
nia) i w Konarach (4 października). 
W programie zawodów uwzględnione 
zostały wyścigi w klasach: mini (dla 
zawodników do 12 roku życia), 50cc/
65cc, MX 1, MX 2, licencja, weteran 
oraz quady (2K i 4K). 

Motocross jest dyscypliną sportu,  
w którą warto inwestować. Jego popu-
larność z roku na rok wzrasta w ciągu 
geometrycznym. Wystarczy wejść na 
stronę internetową PZMot, by prze-
konać się, jak wiele klubów związek 
zrzesza, jak wiele imprez w ciągu roku 
jest organizowanych w Polsce. Na tej 
mapie dzięki grupie pozytywnych za-
paleńców znajduje się Bucze, a więc 
gmina Brzesko, w końcu powiat brze-
ski. Już w maju będziemy mogli się 
przekonać, że popularność tego spor-
tu na „Białej Górze” przerasta nasze 
wyobrażenia. DUDA, ZS
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Browar Okocim, w którym warzo-
ne jest piwo Okocim to ponad 160 lat 
imponującej historii piwowarstwa. 
Jan Ewangelista Goetz, założyciel 
browaru, przyjął zasadę „najlepsze  
z najlepszego” – wytwarzanie tego, co 
najlepsze z najlepszych dostępnych 
surowców. Zasadzie tej hołdowały na-
stępne pokolenia właścicieli browaru. 
Sprowadzano najlepszy jęcz-
mień i chmiel - pomimo wyso-
kich kosztów, stosowano naj-
lepsze drożdże. Wszystko to 
– w połączeniu z wiedzą  eks-
percką i pasją okocimskich 
piwowarów - budowało markę 
produktu wśród odbiorców.

Okocim Premium Pils, jak 
również pozostałe warianty 
marki, dostępne będą w uni-
kalnej oprawie – ergonomicz-
nej, bezzwrotnej butelce z 
dedykowaną grawerką, pod-
kreślającą ponad 160 letnią 
tradycję pielęgnowania sma-
ku piwa w Browarze Okocim. 

-Dewiza założycieli Browa-
ru Okocim – ‘najlepsze z najlepszego’ 
i jego znakomita tradycja były dla 
nas źródłem inspiracji przy pracy 
nad nową odsłoną Okocimia. Stara-
liśmy się podkreślić to, co w tej marce 
najlepsze – rodowód, autentyzm, ale  
i jej wyjątkowy i bardzo indywidual-
ny charakter. Nowe, szlachetne, do-
pracowane w szczegółach opakowanie,  
w których dostępne będą wszystkie wa-
rianty tej marki jest obietnicą równie 
szlachetnego i dopracowanego smaku. 
Jego gwarancją jest okocimska recep-
tura, której sekret stanowią najlepsze 
składniki dobrane w idealnych pro-
porcjach. Wierzymy, że powrót legen-
dy okocimskiego smaku w nowym wy-
daniu przywróci tej szlachetnej marce 
z tradycjami należne jej miejsce na 
polskim rynku piwnym – mówi Piotr 
Chęcielewski, wiceprezes Zarządu ds. 
Marketingu w Carlsberg Polska.

Poza unikalną, specjalnie dla mar-
ki zaprojektowaną grawerką, wspól-
nym elementem nowych, bezzwrot-
nych butelek jest również krawatka. 
Ozdobiona odświeżonym logo Okocim,  
z wizerunkiem koziołka – tradycyj-
nego herbu marki, swoim kolorem 
komunikuje wariant piwa. Krawatka 
Okocimia Premium Pils przybrała od-

cień tradycyjnej, świeżej okocimskiej 
zieleni, czarna krawatka podkreśla 
moc i wyrazisty smak Okocimia Moc-
nego, a żółto – złota na opakowaniu 
Okocim Pszenicznego przywodzi na 
myśl naturalne kolory pszenicznych 
łanów.

Okocim Premium Pils oraz Okocim 
Premium Mocne dostępne będą także 
w puszkach 0,5 l. Nowe puszki, wy-
różniające się stylową szatą graficzną 
pojawią się w charakterystycznych 
dla każdego z wariantów barwach: 
Okocim Premium Pils w barwach zie-
leni, a Okocim Premium Mocne trady-
cyjnie w czerni. 

-Zdecydowaliśmy się na ważny i hi-
storyczny dla nas krok – wprowadze-
nie marki Okocim Premium Pils do 
ogólnopolskiej dystrybucji, w unikal-
nym na polskim rynku opakowaniu. 
Pierwsza wśród polskich marek piw-

nych segmentu Premium grawerowa-
na butelka podkreśla pełny, wyważony 
smak piwa Okocim. Nawiązuje  ona do 
najlepszych tradycji browarniczych, 
przez lata kultywowanych także przez 
Browar Okocim – sygnowania butelek 
nazwą browaru, stanowiącą gwaran-
cję najwyższej jakości i piwowarskiego 
kunsztu. Jednocześnie ergonomiczny 
kształt butelki oraz odświeżone logo 
marki podkreślają jej współczesność. 
Prowadzone w czasie całego procesu 
przygotowań badania konsumenckie 
pozwalają nam wierzyć, że smak Oko-
cimia w nowej oprawie spotka się  
z bardzo dobrym przyjęciem rynku  
i marka Okocim triumfalnie powró-
ci na należne jej miejsce – mówi Al-
dona Szczerba, Marketing Manager  

w Carlsberg Polska. 
-Okocim to ikona smaku 

polskiego piwa. Z myślą  
o piwnych koneserach, ko-
chających delektować się 
chwilą, wprowadzamy na 
rynek piwo Okocim Premium 
Pils. Charakteryzuje je do-
skonale wyważony smak, 
wyczuwalna goryczka, do-
skonały aromat i świetlista, 
kremowa piana. Mamy na-
dzieję, że momenty spędzone 
przy Okocimiu będą jedyną 
w swoim rodzaju męską 
przyjemnością oraz pozwo-
lą na chwilę zwolnić tempo 
codziennej gonitwy i poczuć 

prawdziwy, wyważony smak piwa i… 
życia – mówi Dariusz Deszczka, Se-
nior Brand Manager marki Okocim  
w Carlsberg Polska. 

Autorem koncepcji wizualizacji  
i opracowania graficznego nowych 
opakowań marki Okocim jest lon-
dyńska agencja LFH Illuminating 
Brands.

-Okocimska receptura, której sekret 
stanowią najlepsze składniki dobrane 
w idealnych proporcjach, grawerowana 
butelka nawiązująca do najlepszych tra-
dycji browarniczych przez lata kultywo-
wanych przez Browar Okocim, wiedza  
i pasja naszych piwowarów – wszystko 
to pozwala nam wierzyć, iż smak Oko-
cimia w nowej oprawie przywróci tej 
szlachetnej marce z tradycjami należne 
jej miejsce na polskim rynku piwnym 
- mówi z przekonaniem Tomasz Malec, 
dyrektor Browaru Okocim. brow

Prawdziwy smak piwa powraca
Legenda Okocimia, Okocim Premium Pils powraca na polski rynek! Tym  

samym marka Okocim wraca do swoich korzeni, do bogatej historii Browaru 
Okocim i dewizy jego założycieli – „najlepsze z najlepszego”. Gwarancją szla-
chetnego smaku jest okocimska receptura, której sekret stanowią najlepsze 
składniki dobrane w idealnych proporcjach. Obok Okocim Premium Pils, rodzinę 
marki Okocim tworzyć będą doskonale znane konsumentom i wielokrotnie na-
gradzane piwo Okocim Mocne, jak również nowy wariant marki – koneserskie 
piwo Okocim Pszeniczne. 
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W pierwszej lidze niemal w stu procentach 
powtórzyła się sytuacja sprzed roku. Kolej-
ność na dwóch pierwszych miejscach była 
taka sama – wygrał Leś przed Akropolem. 
Zmiana nastąpiła na trzecim miejscu i stało 

się to w ostatniej kolejce, w której Pub Eden 
wygrał 8:6 z Imexem, mimo że przegrywał 
0:3 (w zeszłym roku kolejność na miejscach 
trzecim i czwartym była odwrotna). Leś ko-
ronę mistrzowską wywalczył przede wszyst-
kim dzięki lepszym rezultatom uzyskanym 
w bezpośrednich konfrontacjach z Akropo-
lem, w których wygrał 5:3 i zremisował 2:2. 
Piłkarze Akropolu, którzy mają w swoim 

dorobku szereg trofeów i z powodzeniem wy-
stępują w II małopolskiej lidze futsalu, nie 
potrafili do tej pory wygrać PLHPN, chociaż 
próbowali tej sztuki czterokrotnie za każ-
dym razem plasując się w ścisłej czołówce. 

Leś naszpikowany gwiazdami po wyczerpu-
jącym sezonie obronił wywalczony rok temu 
mistrzowski tytuł. W przyszłym roku będzie 
chciał przejść do historii ligi jako pierwszy 
zespół, który zdobyłby mistrzostwo trzy razy 
z rzędu. Z pierwszej ligi spadają Oknolux i 
WAW, a Arak Janina walczyć będzie o utrzy-
manie w barażach, które rozegrane zostaną 
w październiku tuż przed rozpoczęciem siód-

mego sezonu PLHPN. 
W barażach wystąpią ponadto wicemi-

strzowie dwóch grup II ligi – Sułtan Boch-

nia i Meblux. Ta druga drużyna jeszcze w 
ostatnim meczu mogła wywalczyć pierwsze 
miejsce. Musiała jednak wygrać z Restau-
rację Grecja, której do wywalczenia awansu 
wystarczał remis. Mecz ułożył się po myśli 
Grecji, która zremisowała 3:3 i utrzymała 
dwupunktową przewagę nad Mebluxem. W 
grupie A II ligi zwyciężyła ekipa Turaczy.

Podczas ceremonii zakończenia tegorocz-
nego sezonu nagrody najlepszym zespołom 
i zawodnikom wręczali starosta brzeski Ry-
szard Ożóg i burmistrz Grzegorz Wawryka, 
za którego kadencji w roli starosty powstała 
idea organizacji Powiatowej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej. Skoro mowa o organizacji, to 
warto wspomnieć, że pomysł zrodził się w 
nieistniejącym już barze Sabotage, a wpadła 
na niego grupa młodych piłkarzy reprezen-
tujących w większości FC Sprzedam Mecz. 
Od początku wszelkimi sprawami organiza-
cyjnymi zajmuje się Paweł Ciura, pracownik 
starostwa zajmujący się sportem. W dowód 
uznania otrzymał specjalną statuetkę ufun-
dowaną przez burmistrza Brzeska. 

***
Dwa tygodnie wcześniej odbył się na hali 

sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 charytatywny turniej halowej 
piłki nożnej o puchar starosty brzeskiego. 
Wystartowało w nim 28 drużyn, a zwycięży-
ła drużyna Zubr (trzeci zespół tegorocznego 
sezonu w grupie A II ligi), która w finale do-
piero w rzutach karnych pokonała Offsiders 
Bochnia. Trzecie miejsce zajął CSF Akropol 
Czchów, a czwarte Myrland (5. miejsce w 
grupie B II ligi). Uczestnicy zawodów prze-
kazali na rzecz pomocy Mai Oleksy ponad 7 
tysięcy złotych, które przeznaczone zostały 
na leczenie kilkumiesięcznej dziewczynki z 
Okocimia. DUDA

Leś mistrzem powiatu
Towarzyski mecz pomiędzy Lesiem a Tad-Bud/Seat Team był ostatnim akcentem 

szóstej już edycji rozgrywek Powiatowej Ligi Halowej Piłki Nożnej, do których orga-
nizacji włączył się w tym roku Urząd Miejski. Zwyciężyli świeżo upieczeni mistrzowie 
powiatu brzeskiego, którzy po bramkach Daniela Kotarby i Tomasza Klicha pokonali 
najlepszą tarnowską drużynę 2:0.  Tytuł króla strzelców wywalczył w imponującym 
stylu Bogumił Szafrański (CSF Akropol Czchów), a najlepszym bramkarzem uznano 
Błażeja Kubalę (Leś). Drugoligowy Defibrylator zwyciężył w klasyfikacji Fair Play. 

SKŁADY trzech czołowych drużyn I ligi
Leś: Mateusz Kądziołka, Tomasz Klich, Daniel Kotarba, Leszek Kraczkiewicz, Błażej Kubala, 
Artur Legutko, Marcin Manelski, Rafał Policht, Artur Prokop, Tomasz Prokop, Robert Sako-
wicz, Grzegorz Witek.

CSF Akropol Czchów: Adam Chochliński, Łukasz Dziedzic, Bartłomiej Kuraś, Michał Kusiak, 
Jakub Loryś, Paweł Maciaś, Marek Olszewski, Robert Płachno, Artur Rusin, Dariusz Sobczyk, 
Filip Stawiarski, Bogumił Szafrański, Mateusz Tyrkiel, Wojciech Wróbel. 

Pub Eden: Krzysztof Dadej, Mariusz Karcz, Igor Kostecki, Andrzej Kukulski, Grzegorz Płach-
ta, Dawid Rogóż, Tomasz Rogóż, Arkadiusz Śliwa, Jarosław Święch, Arkadiusz Zydroń, To-
masz Żak. 
Mistrzowie II ligi

Turaczy: Tomasz Gurgul, Adam Habura, Kamil Kozdrój, Bartłomiej Książek, Mateusz Mazur, 
Bartłomiej Nicpoń, Damian Pleszyński, Maciej Strąg.
Restauracja Grecja: Mateusz Baba, Łukasz Cierniak, Paweł Duda, Janusz Grochola, Krzysz-
tof Gurgul, Mirosław Janiszewski, Łukasz Kądziołka, Przemysław Kądziołka, Tomasz Kupiec, 
Damian Książek, Dariusz Kubic, Paweł Woda, Piotr Wójtowicz, Patryk Wróbel, Józef Żurek.

MECZE VI edycji Powiatowej Ligi  
Halowej Piłki Nożnej sędziowali:
Andrzej Brzyk, Jakub Czekaj, Adrian 
Maślanka, Henryk Matras, Michał 
Mrzygłód, Krzysztof Pietras, Piotr Pyt-
ka, Mariusz Stolarz.

NAJLEPSI strzelcy
I liga: Bogumił Szafrański (CSF Akropol Czchów) 44, Mateusz Tyrkiel (CSF Akro-
pol Czchów) 22, Mariusz Marek (Imex) 20, Seweryn Kozub (Imex) 19, Daniel Ko-
tarba (Leś) 18, Tomasz Klich (Leś) 18, Dawid Mleczko (MWM) 17, Michał Kusiak 
(Leś) 16, Mariusz Karcz (Pub Eden) 15, Adam Peters-Musiał (MWM) 15. 

II liga Grupa A: Maciej Skowronek (Skorpion Bochnia) 36, Bartłomiej Kądziołka 
(Zubr) 34, Dariusz Krzywacki (Can-Pack) 33, Rafał Seidler (Can-Pack) 30, Dariusz 
Imioło (Zubr) 29, Kamil Kozdrój (Turaczy) 28, Damian Pleszyński (Turaczy) 25, 
Artur Mendlewski (FC Sprzedam Mecz) 24, Michał Kuchno (Sułtan Bochnia) 19, 
Mariusz Zych (Swallows Poręba Spytkowska) 19. 

II liga Grupa B: Paweł Duda (Restauracja Grecja) 33, Tomasz Kita (Meblux) 30, 
Dawid Wójcik (Myrland) 29, Piotr Jędras (Royal) 28, Grzegorz Góra (Wajs) 26, 
Piotr Wójtowicz (Restauracja Grecja) 25, Krzysztof Gurgul (Restauracja Grecja) 
16, Łukasz Kulig (Wajs) 16, Mariusz Mlastek (Wajs) 15, Konrad Imioło (Błysk 
Słotwina) 13, Krzysztof Węgrzyn (Sokół Maszkienice) 13.

DOTYCHCZASOWI 
mistrzowie PLHPN

2003/2004 - Imex
2004/2005 - Imex
2005/2006 - Meblux
2006/2007 - Meblux
2007/2008 - Leś
2008/2009 - Leś
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Najwięcej pieniędzy wydają kluby na 
wynagrodzenia dla kadry instruktor-
skiej. Dysponujący najwyższą dotacją 
Okocimski Klub Sportowy zatrudnia 
8 instruktorów w trzech dyscyplinach. 
Drugi pod względem wysokości dotacji 
jest Gryf Brzesko, w którym również 
ośmiu instruktorów prowadzi zajęcia. 
Szeroką działalność prowadzi Aslan 
Jadowniki, najmłodszy klub w gmi-
nie. Czterech instruktorów organizuje 
uczniom czas pozalekcyjny proponując 
im rozwijanie się w piłce nożnej, ko-
szykówce i siatkówce. Pozostałe kluby 

zatrudniają od jednego do dwóch in-
struktorów, tylko Vocovia Wokowice 
nie opłaca szkoleniowca. 

Sporą część budżetów przeznaczają 
kluby na zakup sprzętu, głównie stro-
jów, piłek i siatek. Po Okocimskim w 
czołówce znajduje się pod tym wzglę-
dem Jadowniczanka, która w zeszłym 
roku wydała na ten cel równe 10 tysię-
cy złotych. Tylko trzy kluby część do-
tacji przeznaczają na opłatę mediów. 
Cztery w swoim zestawieniu kosztów 
wykazują wydatki związane z organi-
zacją sportowych imprez. 

Każdy z klubów ma obowiązek rozli-
czyć się z przekazanych dotacji w wy-
znaczonym terminie, który w tym roku 
ustalony został na 5 stycznia. Ciekawe, 
że zarządy klubów zwlekają z tym do 
ostatniej chwili. Aż 12 z 14 stowarzy-
szeń przedstawiło rozliczenia w ostat-
nim dniu. Tylko Olimp Brzesko doko-
nał tego przed końcem ubiegłego roku, 
jednak pracownicy Wydziału Edukacji 
Kultury i Sportu, który rozdysponowu-
je środki na sport, zwrócili uwagę, że 
klub zatrudniał instruktora pływania, 
a tej dyscypliny w Olimpie się nie upra-
wia. Z kolei TKKF Sokół Brzesko nie 
rozliczył się z dotacji do tej pory. 

Dotacje pod lupę
Czy kluby w rzetelny sposób rozli-

czają się z powierzonych pieniędzy? Ze 
złożonych przez nie sprawozdań wy-
nika, że tak. Jednak sekretarz gminy 
Stanisław Sułek zapowiada, że osobi-
ście weźmie udział w pracach komisji, 
która skontroluje działalność stowarzy-
szeń. Wysokość przyznawanych dotacji 
zależy w głównej mierze od zasięgu 
działalności danego klubu, osiąganych 
wyników, liczebności trenerów i zawod-
ników oraz od częstotliwości prowadzo-
nych zajęć. 

- Każdy klub starający się o dota-
cję przeznacza nam szczegółowy har-
monogram, w którym określa liczbę 
trenujących, trenerów i częstotliwość 
prowadzonych zajęć. Będziemy się przy-
glądać, czy tak jest w rzeczywistości. 
Jeśli stwierdzimy, że w rzeczywistości 
jest inaczej niż w harmonogramach, to 
będziemy wyciągać konsekwencje. Je-
śli raz stwierdzimy nieprawidłowość, 
to uznamy, że jest to jednostkowy przy-
padek. Jeśli sytuacja się powtórzy, bę-
dziemy podejmować stanowcze decyzje 
– zapowiada sekretarz. 

Nie każdy chce
Zarówno burmistrz Grzegorz Wawry-

ka jak i naczelnik WEKiS Józef Cier-
niak podkreślają, że z roku na rok co-
raz lepiej układa się współpraca władz 
z przedstawicielami klubów, choć nadal 
jeszcze zdarzają się przypadki zbyt lek-
kiego podejścia do zagadnienia. Naczel-
nik Cierniak skarży się, że niektórych 
prezesów klubów trzeba wręcz prosić, 
żeby złożyli wnioski. Są tacy prezesi, 
którzy wypełniają je tak nieudolnie, że 
ze względów formalnych nie przecho-
dzą one przez kwalifikacyjne sito. 

 - Przykre jest to, że organizujemy 
szkolenia w zakresie pozyskiwania 
środków na działalność sportową. Po-

Sport na garnuszku gminy
Boks, tenis stołowy, kolarstwo górskie, siatkówka, piłka nożna, tenis ziemny, tenis 

stołowy, pływanie, koszykówka, kręgle i narciarstwo – to są dyscypliny, których upra-
wianie oferują dzieciom i młodzieży stowarzyszenia sportowe korzystające z gminnych 
dotacji. Wśród tych stowarzyszeń jest również Ostoja, która wprawdzie działalności stric-
te sportowej nie prowadzi, jednak zajmuje się rehabilitacją młodych niepełnosprawnych 
osób. W 2008 roku gmina przeznaczyła na działalność tych stowarzyszeń 567 tysięcy 
złotych. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób te pieniądze są wykorzystywane. 

Zestawienie wydatków stowarzysze  sportowych za 2008 rok 
Klub Org.

zawodów
Op aty
s dziów 

Op ata
kadry

Transport Obozy Zakup 
sprz tu

Media Inne Razem  

Stra ak Mokrzyska   1 500   18 000   4 000   6 500   30 000 
Stowarzyszenie Ostoja     2 400     2 400 
Okocimski Brzesko 83 000 35 000 105 000 40 500   6 000 22 000 19 000 2 000 312 500 
Magic Boxing     5 000   5 000   3 500   13 500 
Jadowniczanka   2 000   5 000     8 000   5 000 10 000   4 500   34 500 
MKS Gryf Brzesko   2 500   26 000   8 500 11 000   5 000 2 000   55 000 
Stow. Ziemi Okocims.   1 400     3 600      600   4 000    400   10 000 
Aslan Jadowniki     6 500   4 500   11 000 
OKN Brzesko   1 000   1 000     2 000   4 500   4 000   5 500   18 000 
LKS Por. Spytkowska   2 800     1 200   1 200   4 800   10 000 
Vocovia Wokowice   2 500   2 500 1 000     6 000 
Sokó  Brzesko      300     7 000   7 900   2 000   3 700    500   21 400 
Olimpia Bucze   2 800   10 000   5 000   2 000   4 600   1 900 3 700   30 000 
Olimp Sokó     4 200   4 000   4 500   12 700 
Razem 87 400 50 900 198 900 88 700 25 000 81 100 25 400 9 600 567 000 
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nosimy w związku z tym koszty, a za-
interesowanie takimi szkoleniami jest 
minimalne – mówi burmistrz Wawry-
ka. 

W ubiegłym roku nie wszystkie sto-
warzyszenia przystąpiły do konkursu 
ofert. W związku z tym zarządzono 
drugą rundę. W jej wyniku Iskra Szcze-
panów, która po latach zastoju reakty-
wuje działalność, otrzymała 8 tysięcy 
złotych, ale przeznaczyła je na ogrodze-
nie dewastowanego przez dziki boiska. 

Sołtys Szczepanowa Anna Lubowiecka 
podkreśla, że wiele prac związanych z 
budową ogrodzenia wykonano społecz-
nie. Z optymizmem też opowiada o gru-
pie młodych ludzi, dzięki którym piłka 
nożna w ligowym wymiarze zostanie 
tutaj wskrzeszona. Na dotację w wyso-
kości 5 tysięcy złotych mogło też liczyć 
Stowarzyszenie Krzewienia Świętego 
Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej, 
ale nie podpisało umowy na realizację 
postawionego sobie zadania. Zupełnie 
niezrozumiała jest postawa działaczy 
klubu Wiking, w którym trenuje prze-
cież aktualny mistrz Polski w pływaniu 
Wojciech Wojdak. Komisja weryfikują-
ca wnioski przyznała klubowi 4,2 tys. 
zł na ubiegły rok, ale pieniądze ...  po-
zostały w kasie miejskiej, bo przedsta-
wiciele Wikinga stwierdzili, że jest to 
stanowczo za mało w stosunku do po-
trzeb. Dziwna to postawa, jeśli zważyć, 
że zawodnicy tego klubu regularnie 
biorą udział w prestiżowych zawodach 

na koszt swoich rodziców. 

Mimo to ...
... sport w gminie Brzesko ma się do-

brze. Na brak utalentowanej sportowo 
młodzieży narzekać nie możemy. Mamy 
mistrzów Polski w pływaniu i w kręglach. 
Edmund Kubisiak (Magic Boxing) wycho-
wał już całą grupę dobrze rokujących na 
przyszłość pięściarzy. Gryf Brzesko staje 
się kuźnią siatkarskich talentów. Olimpia 
Bucze wykonuje wspaniałą pracę z ping-
pongistami. Nie sposób pominąć działań 
Okocimskiego Klubu Narciarskiego, któ-
rego działacze z Kazimierzem Brzykiem 
na czele zajmują się nie tylko krzewie-
niem popularnego w gminie narciarstwa, 
ale wspierają także kręglarzy i tenisistów 
ziemnych. Dysponujemy coraz lepszą bazą 
sportową i coraz lepiej wyszkoloną kadrą 
instruktorską. Jeśli niektórzy działacze 
dorównają swoim poziomem do tego, który 
prezentują ich podopieczni, to o sportowy 
rozwój naszej młodzieży możemy być spo-
kojni. DUDA

Stan kadry i zawodników w klubach w 2008 roku 
Klub Liczba 

instruktorów  
Liczba 
zawodników

Stra ak Mokrzyska   2   80 
Stowarzyszenie Ostoja   1   60 
Okocimski Brzesko   8 220
Magic Boxing Brzesko   1   20 
Jadowniczanka   2   55 
MKS Gryf Brzesko   8 200
Stow. Ziemi Okocimskiej   1   20 
Aslan Jadowniki   4 122
OKN Brzesko   2   70 
LKS Por ba Spytkowska   1   20 
Vocovia Wokowice   20 
Sokó  Brzesko   1   40 
Olimpia Bucze   2   70 
Olimp Brzesko   1   50 
Razem 34 967

Od 18 do 21 marca w Zawierciu 
rozegrane zostały finały Mistrzostw 
Polski Juniorów w boksie, w których 
wystartował zawodnik klubu Magic 
Boxing Brzesko, Mateusz Górka. 
Podopieczny Edmunda Kubisiaka 
awans do finałów wywalczył po ko-
niec lutego podczas okręgowych eli-
minacji w Krakowie. 

Zawody w Zawierciu odbyły się 
już po oddaniu bieżącego wydania 
BIM-u do druku, dlatego relację z ich 
przebiegu przekażemy w następnym 
numerze. Z reporterskiego obowiąz-
ku dodajmy, że w Krakowie Mate-
usz Górka nie miał sobie równego, 
a przepustkę do udziału w mistrzo-
stwach wywalczył po pokonaniu w 

finale Piotra Pajdaka z Górnika Wie-
liczka. 

Do Mistrzostw Polski z okręgu ma-
łopolskiego zakwalifikowali się: 51 

kg – Dawid Potoczek (Golden Team 
Nowy Sącz), 54 kg – Jakub Tokarz 
(Golden Team Nowy Sącz), 57 kg – 
Mateusz Kostecki (Górnik Wielicz-
ka), 60 kg – Łukasz Pis (Pałac Mło

dzieży Tarnów), 64 kg – Milan Sob-
czyk (Superfighter Nowy Sącz), 69 
kg – Mateusz Górka (Magic Boxing 
Brzesko), 75 kg – Mateusz Górow-
ski (Golden Team Nowy Sącz), 81 
kg – Tomasz Jawor (Wanda Nowy 
Sącz), 91 kg – Bartłomiej Liszka 

(Golden Team Nowy Sącz), + 91 
kg – Krzysztof Tomaszek (Golden 
Team Nowy Sącz). 

DUDA

Mateusz w gronie najlepszych
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Cała impreza przebiegła w spor-
towej atmosferze, a frekwencja 
nakazuje zarządowi klubu z op-
tymizmem patrzeć w najbliższą 
przyszłość. Na trybunie zasiadło 
około 300 fanów Okocimskiego 
reprezentujących kilka pokoleń 
kibiców. Ci, którzy interesują się 
losami drużyny na co dzień, już 
na kilka tygodni przed galą znali 

skład, w jakim zespół przystępuje 
do rundy wiosennej. Przyszli jed-
nak, by przede wszystkim zade-
monstrować wierność klubowi i 
gotowość do dopingowania zespo-
łu, przed którym zarząd i trener 
postawili zadanie utrzymania się 
w gronie drugoligowców bez ko-
nieczności rozgrywania spotkań 
barażowych. Wszyscy podbudowa-

ni wspaniałą serią zwycięstw, jaka 
stała się udziałem Okocimskiego 
pod koniec rundy jesiennej. 

Piłkarze stawili się niemal w 
komplecie. Brakowało tylko tych, 
którzy leczą kontuzje, chociaż 
Paweł Piotrowicz, który pauzo-
wać będzie jeszcze kilka miesięcy, 

przyszedł przywitać się z kibica-
mi. Na parkiet hali przy ZSP 1 
Brzesko wchodzili pojedynczo wy-
woływani przez spikerów, każdy w 
towarzystwie jednego z Orlików, 
kadry najmłodszych futbolistów 
Okocimskiego, dla których marze-
niem jest gra w przyszłości w bia-
ło-zielonych barwach. 

Specjalnej prezentacji dokona-
li piłkarze, którzy weszli w skład 

Gala przed sezonem

Na dwa dni przed pierwszym wiosennym meczem w Łomży piłkarze Okocimskiego 
zaprezentowali się swoim kibicom podczas specjalnej gali, która odbyła się w hali 
sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku. Takiego otwarcia rundy 
jeszcze w historii klubu nie było. Organizatorzy imprezy mogą mieć powody do zado-
wolenia. Na trybunach mogących pomieścić około 300 kibiców zgromadził się komplet 
kibiców, w większości odzianych w barwy klubowe. 
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Zespołu podczas zimowej przerwy 
– Maciej Palczewski (przyszedł z 
Przeboju Wolbrom), Bartłomiej 
Łapuszek (Wisła Kraków – Mło-
dzieżowa Ekstraklasa), Tomasz 

Twardawa (Hetman Zamość), Da-
wid Dynarek (Cracovia) i Łukasz 
Popiela (Poprad Muszyna). Wszy-

scy zadeklarowali walkę o punkty 
w każdym meczu i zapewnienie 
drużynie bezpiecznego miejsca w 
tabeli, na pewno poza strefą spad-
kową, a w miarę sił poza strefą 

barażową. 
Jednym z punktów imprezy było 

losowanie klubowych upominków 

KADRA OKOCIMSKIEGO
Trener: Jerzy Wójcik
Asystent trenera: Jarosław Palej
Kierownik drużyny: Antoni Klupa
Masażysta: Krzysztof Żurawski
Bramkarze: Aleksander Kozioł (ur. 13.02.1992), Maciej Palczewski (1.02.1982), Jarosław Palej (1.11.1976)
Obrońcy: Michał Baruch (8.04.1988), Marek Drozd (28.09.1978), Sławomir Jagła (5.03.1980), Bartłomiej  
Łapuszek (24.03.1988), Bartłomiej Pachota, Mateusz Wawryka (8.06.1987), Marcin Zontek (6.03.1985). 
Pomocnicy: Dawid Dynarek (9.03.1989), Marcin Kajca (4.12.1986), Sergiusz Kostecki (17.01.1987), Tomasz 
Kozieł (15.07.1977), Sławomir Matras (30.03.1983), Tomasz Ogar (7.05.1985), Paweł Piotrowicz (31.12.1980),  
Łukasz Popiela (19.04.1985). 
Napastnicy: Dariusz Karwat (6.01.1985), Jarosław Krzak (5.01.1992), Łukasz Szczoczarz (19.01.1984).

(nagroda główna to karnet na 
wszystkie mecze „u siebie” w run-
dzie wiosennej). Trochę niezrozu-
miałe było to, że po kilka z nagród 
zgłosili się porządkowi Okocim-
skiego, którzy przed galą rozdawa-
li bilety upoważniające do udziału 
w losowaniu. Na pewno nie było to 
zachowanie godne dżentelmenów. 

Nie doszedł do skutku pokazo-
wy mecz, w którym mieli zagrać 
podopieczni Jerzego Wójcika. Re-
zygnacja z „pokazówki” wynikała 
stąd, że gala odbywała się na dwa 
dni przed meczem z ŁKS Łomża i 
trener obawiał się niepotrzebnej 
kontuzji u progu walki o ligowy 
byt. Dodajmy, że mecz w Łomży 
zakończył się wygraną Okocim-
skiego 2:0 po bramkach Łukasza 
Szczoczarza i Tomasza Ogara. 
Tak oto runda wiosenna rozpo-

częła się w Brzesku okazale nie 
tylko pod względem medialnym, 
ale i sportowym. Należy przypusz-
czać, że uczestnicząca w gali Ja-
goda Jastrzębska z Carlsberg Pol-
ska S.A. była zbudowana postawą 
brzeskich kibiców i organizacją 
całej imprezy, co powinno znaleźć 
odzwierciedlenie w dalszej współ-
pracy głównego sponsora z brze-
skim klubem. DUDA
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Sześć drużyn ze szkół podstawo-
wych z Okocimia, Jadownik, Mok-
rzysk, SP nr 2 z Brzeska i SP nr 3 
z Brzeska  wzięło udział w zorgani-
zowanych przez Urząd Miejski zawo-
dach, które odbyły się na sztucznym 
lodowisku znajdującym się na Placu 
Kazimierza Wielkiego. Sędzią głów-
nym zawodów był Szczepan Smoleń, 
honorowy patronat nad imprezą spra-

wował burmistrz Brzeska, 
Grzegorz Wawryka.

Zawodnicy popisywali się 
w kilku dyscyplinach, między 
innymi jeździe slalomem z ki-
jem hokejowym czy strzałami 
do bramki. Potem odbyły się 
mecze hokeja, w którym brały 
udział trzyosobowe drużyny. 

-Wygrali wszyscy uczestni-
cy – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka, który wręczył za-
wodnikom ufundowane przez 
siebie niespodzianki. -Widać, 

że dzieci i młodzież podszkoliły już 
formę odkąd w Brzesku czynne jest 
sztuczne lodowisko. W czasie ferii 
bardzo duża liczba dzieci brała udział 
w zajęciach odbywających sie pod 
opieką instruktora. Teraz, na sztucz-
nym lodowisku odbywają się niektóre 
lekcje wychowania fizycznego. 

Lodowisko czynne będzie do 7 kwiet-
nia, w godzinach od 9.00 do 21.00. 

Godzina jazdy na łyżwach kosztuje 2 
złote. 

Składy drużyn:
Szkoła Podstawowa nr 2 (chłopcy) 

– Krzysztof Ropek, Daniel Górka, Pa-
weł Pukal, Patryk Kusion. Opiekun 
Szczepan Smoleń.

Szkoła Podstawowa nr 1 Jadowniki 
- Julita Grodzka, Weronika Woźniak, 
Patrycja Legutko, Małgorzata Stole-
cka, Barbara Pukal. Opiekun Elżbie-
ta Baran.

Szkoła Podstawowa nr 2 Brzesko 
(dziewczęta) – Kinga Hasiak, Klaudia 
Hreściak, Anna Wawryka.

Szkoła Podstawowa Okocim – Da-
wid Fita, Michał Udalej. Opiekun Pa-
weł Olchawa.

Szkoła Podstawowa Mokrzyska 
– Wiktoria Pasula, Klaudia Pasula, 
Joanna Gładki, Natalia Woda. Opie-
kun Marek Bochenek,

Szkoła Podstawowa nr 3 Brzesko 
– Mariusz Styrna, Mikołaj Grzyb, 
Jakub Pabian. Opiekun Magdalena 
Czapkowicz.

red

Od przedszkola do mistrzostwa

Na stoku w Kluszkowcach odbyły się 
finały XIV Mistrzostw Polski amato-
rów w narciarstwie alpejskim i snow-
boardzie. Jak nakazuje tradycja, jedną 
z najliczniejszych reprezentacji była 
ekipa z Brzeska. W klasyfikacji druży-
nowej Izabela, Kazimierz i Przemysław 
Brzykowie otarli się o podium zajmując 
czwarte miejsce. W gronie 18 rodzin-
nych zespołów wysokie ósme miejsce 
zajęli Nina, Marek i Paweł Górscy. 
Wygrała rodzina Stańców ze Zwardo-
nia przed Parobkami z Liptovskego Mi-
kulasa (Słowacja) i rodziną Broekere z 
Zabrza.  Rodzina Brzyków wystartowa-
ła w Family Cup nie po raz pierwszy. 
Przed rokiem ukończyli rywalizację na 
piątym miejscu, podobnie w 2005 roku. 

W 2007 roku nie startowali. Najwyższe, 
drugie miejsce zajęli w 2006 roku. 

W konkurencji indywidualnej 
Kazimierz Brzyk zajął w swojej 
kategorii 17. miejsce. Katarzy-
na Brzyk była ósma, Katarzyna 
Gawenda jedenasta, a Paweł 
Górski trzynasty.

Wcześniej odbyły się Mistrzo-
stwa Małopolski będące elimi-
nacją do finałów Family Cup. 
Przeprowadzone w Wierchomli 
zawody zdominowane zostały 
przez reprezentantów Brze-
ska, którzy wywalczyli pięć mi-
strzowskich tytułów, trzy razy 

zajmowali drugie miejsce, a pięć razy 
trzecią lokatę. Zwyciężyli Sonia Pająk, 
Przemysław Brzyk oraz Nina, Marek 
i Paweł Górscy w narciarstwie alpej-
skim, a także Filip Kubala i Wojciech 
Curyło w snowboardzie. Drugie miej-
sca zajęli Anita Pająk, Katarzyna Ga-
wenda i Kazimierz Brzyk. Na trzecich 
miejscach zawody ukończyli Kacper 
Fijałkowski, Joanna Biernacka, Paweł 
Górski, Krzysztof Rembiasz oraz Boże-
na, Sonia i Marcin Pająkowie. Ponadto 
w zawodach Wierchomli wzięli udział 
Katarzyna Brzyk (7. miejsce), Małgo-
rzata Dziurgot (4), Dorota Fijałkowska 
(5), Nina Górska (4), Karolina Lambert 
(8), Bożena Pająk (6), Jirina Zachara 
(4), Jacek Biernacki (10), Ludwik Cyga 

(4), Kacper Cylka (5), Wojciech Fidelus 
(4), Marcin Fijałkowski (7), Wojciech 
Górski (5), Marcin Pająk (5), Krzysztof 
Rembiasz jr (10), Stanisław Ropek (5), 
Andrzej Szydek (14), Józef Zachara (7) 
i Paweł Zachara (12). 

W konkurencji rodzinnej poza Gór-
skimi i Pająkami w pierwszej ósemce 
znalazły się jeszcze cztery inne eki-
py z Brzeska – Jolanta, Krzysztof i 
Krzysztof jr Rembiaszowie (5. miej-
sce), Dorota, Kacper i Marcin Fijał-
kowscy (6) oraz Jirina, Józef i Paweł 
Zacharowie (8). 

***
Brzesko reprezentowane było także 

podczas VII Mistrzostw Polski Par-
lamentarzystów, Samorządowców i 
Pracowników Samorządowych w nar-
ciarstwie alpejskim, które tradycyjnie 
odbyły się w Szczyrku. Z naszych re-
prezentantów na podium stanął tylko 
Michał Kostecki, który zajął trzecie 
miejsce. Czwarta była Małgorzata Saj-
dak, również czwarte miejsce zajął Ka-
zimierz Brzyk, który walkę o brązowy 
medal przegrał różnicą 0,15 sekundy z 
Wojciechem Bydlińskim ojcem Macieja, 
jedynego polskiego alpejczyka, który w 
tym sezonie występował w zawodach 
Pucharu Świata. Na szóstym miejscu 
zawody ukończyła Joanna Hajdo. 

DUDA

Family Cup - Kluszkowce 2009
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PROJEKTOWANIE 
I MONTAŻ KOMINKÓW


