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W numerze:

Jaka przyszłość czeka pałac 
Goetzów?

Czy w Brzesku powstanie blok 
socjalny?

Bezrobocie nadal groźne.

Jak dzieci z Brzeska spędzają  
wakacje.

Wywiad z trenerem OKS Stanisła-
wem Palikiem.

Mali medaliści z klubu Wiking.

Korespondencja własna z Chin.

W tym roku Gmina wyda kilka 
milionów złotych na inwestycje.

Krakowska Kongregacja Kupiecka 
obchodziła jubileusz 70-lecia.

Zapowiedzi kulturalne.

Zapadł wyrok w sprawie Roberta 
K. - mordercy i gwałciciela.

Halina R. pracownica Banku BPH 
już wkrótce stanie przed sądem.

N
akład

 900 egz.
Hotspoty już działają

Od 1 lipca w gminie działa publiczna 
sieć bezprzewodowa, czyli popularnie 
zwane hotspoty. Teraz każdy zaopa-

Rozpoczęła się druga połowa roku i 
przyszedł czas podsumowań tego, co 
wydarzyło się w pierwszych sześciu 
miesiącach. Dlatego w najnowszym 
numerze BIM-u sporo statystyk, analiz 
i sprawozdań. Uważamy, że Czytelni-
ków zainteresuje, jak przedstawia się 
sytuacja na rynku pracy, czy na dro-
gach gminy Brzesko możemy się czuć 
bezpiecznie i jakiego tempa nabrały czy 
też nabierają inwestycje zaplanowane 
na ten rok. Policjanci z KPP Brzesko 
przedstawiają raport dotyczący sta-
nu szeroko pojętego bezpieczeństwa. I 
tymi informacjami postanowiliśmy się 
między innymi z Państwem podzie-
lić. Wyjątkowo dużo w tym wydaniu 
jest tematów sportowych, bo też wiele 
się w brzeskim sporcie ostatnio wy-
darzyło. Znakomita postawa piłkarzy 
Okocimskiego (zarówno seniorów jak 

i juniorów), sukcesy pływaków Klub 
Sportowego Wiking – tego po prostu 
nie sposób pominąć. Oprócz tego skupi-
liśmy się na sprawach, którymi ostat-
nio żyją mieszkańcy Brzeska, nie zapo-
minając o informacjach na temat tego, 
co nas czeka w najbliższym czasie. 
Naszym marzeniem jest wspólne szu-
kanie odpowiedzi na pytania dotyczące 
bieżących wydarzeń. Chętnie opubliku-
jemy Państwa opinie na każdy temat. 
Dlatego proponujemy na początek o 
nadsyłanie Waszych opinii na temat 
planowanej rewitalizacji brzeskiego 
Rynku. Czy, Waszym zdaniem, Rynek 
powinien pozostać w takim stanie, 
w jakim znajduje się obecnie, czy też 
zmiana wyjdzie jemu i mieszkańców na 
dobre? Czekamy na listy. Tymczasem 
zapraszamy do lektury. 

REDAKCJA

Zapraszamy do lektury

trzony w odpowiednio wyposażony 
laptop może w specjalnie oznakowa-
nych miejscach beza problemu sko-

rzystać z Internetu. W 
ten sposób Brzesko stało 
się jedną z pierwszych w 
Polsce gmin oferujących 
taką atrakcję. Z tego do-
brodziejstwa zadowoleni 
są na pewno nie tylko 
mieszkańcy gminy, ale i 
ci, którzy odwiedzają te 
strony i chcieliby połą-
czyć się na przykład ze 
swoimi bliskimi

Na zdjęciu: Radni Mi-
rosław Wiśniowski, Ewa 
Chmielarz i Krzysztof Oj-
czyk oraz miejski informa-
tyk Bogdan K. wypróbo-
wują działanie hotspotu.  
                Marek Kotfis
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Brzesko jako pierwsze w Małopol-
sce wystartowało z budową kompleksu 
boisk realizowanego w ramach rządowe-
go projektu Orlik 2012. Pierwszą łopatę 
w grunt, na którym kompleks powstanie 
- w miejsce boiska usytuowanego obok 
Gimnazjum nr 2 - wbił zaproszony spe-
cjalnie na tę okazję wicewojewoda Sta-
nisław Sorys, który przy okazji chwalił 
brzeskich samorządowców za to, że jako 
pierwsi przygotowali niezbędne doku-
menty, wyznaczyli teren pod budowę i 
ogłosili przetarg na wykonanie obiektu.

Boisko finansowane będzie w rów-
nych częściach wspólnie przez samorząd 
gminy, samorząd województwa i rząd. 

Według wstępnych założeń kompleks 
miał kosztować blisko milion złotych. Po 
rozstrzygnięciu przetargów i dokładnym 
obliczeniu kosztów okazało się jednak, 
że koszt inwestycji wzrośnie prawie o 50 
procent.

Pierwszy Orlik w Małopolsce
Brzesko jako pierwsze w Małopolsce wystartowało z budową kompleksu 

boisk realizowanego w ramach rządowego projektu Orlik 2012. Pierwszą ło-
patę w grunt, na którym kompleks powstanie - w miejsce boiska usytuowane-
go obok Gimnazjum nr 2 - wbił zaproszony specjalnie na tę okazję wicewo-
jewoda Stanisław Sorys, który przy okazji chwalił brzeskich samorządowców 
za to, że jako pierwsi przygotowali niezbędne dokumenty, wyznaczyli teren pod 
budowę i ogłosili przetarg na wykonanie obiektu.

- Zabezpieczyliśmy już w budże-
cie gminy całą kwotę potrzebną na 
budowę - mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka - Mamy już podpisane 
umowy z wojewodą i marszałkiem 
województwa na przekazanie kwot 
przewidzianych w założeniach 
projektu. Minister sportu podczas 
spotkania z samorządowcami za-
deklarował, że możemy liczyć na 
odliczenie podatku  VAT, czyli w 
naszym przypadku chodzi o kwotę 
około 266.400 tysięcy złotych.   

Wicewojewoda Stanisław Sorys do-
daje, że w związku z tym, iż z realizacji 
zadania wycofało się już kilka samo-
rządów, „zaoszczędzone" w ten spo-
sób pieniądze mogą zostać podzielone 
pomiędzy te gminy, w których koszt 
inwestycji będzie wyższy od wstępnie 
zaplanowanego.

Szacowany przez Ministerstwo Spor-
tu milion złotych to koszt samego tylko 
kompleksu, bez przyłączy. Jeżeli dołączy-
my koszt przyłączy i podatek VAT okazu-
je się, że realna cena inwestycji wzrosła o 
kilkadziesiąt procent - wyjaśnia inspektor 
Antoni Staszczyk

Przedstawiciel głównego wykonawcy 
obiektu - jest nim firma Uni-
pol ze Szczecina - deklaruje, 
że boiska zostaną oddane do 
użytku  tuż po rozpoczęciu 
roku szkolnego.

- Zapraszamy szkoły, klu-
by i stowarzyszenia spor-
towe do planowania zajęć 
na nowych boiskach. Mam 
nadzieję, że obiekt będzie 
tętnił życiem i będzie wyko-
rzystywany nie tylko przez 
dzieci i młodzież ale także 
przez dorosłych mieszkań-
ców gminy - deklaruje bur-

mistrz Wawryka.
Program „Orlik 2012”  uruchomiony  

został przez Ministerstwo Sportu na po-
czątku tego roku. O dotację na budowę 
mogły się starać te gminy, które dyspo-
nowały własnymi  działkami budow-

lanymi o odpowiedniej powierzchni, w 
rejonach o gęstym zaludnieniu. Gmi-
nom postawiono jeszcze jeden warunek - 
musiały się zobowiązać do wybudowania 
kompleksu do końca 2008 roku i pokrycia 
co najmniej jednej trzeciej kosztów przed-
sięwzięcia. Mając na uwadze fakt, że 
przewidziane przez_Ministerstwo Sportu 
środki są ograniczone i z programu będą 
mogły skorzystać tylko te gminy,' które 
szybko się zdecydują i spełnią stawiane 
wymogi, brzeski samorząd niezwłocznie 
zadeklarował chęć budowy kompleksu 
wskazując dwa miejsca, gdzie mogłyby 
one powstać. Na przełomie kwietnia i 
maja burmistrz otrzymał informację o 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na 
budowę obiektu przy Publicznym Gim-
nazjum nr 2. W szybkim tempie sporzą-
dzono projekt techniczny, na podstawie 
którego gmina uzyskała pozwolenie na 
budowę. Ogłoszono przetarg i już 3 lip-
ca została zawarta umowa z wykonawcą, 
w tym samym dniu nastąpiło przekaza-
nie placu budowy firmie Unipol. Podwy-
konawcą jest Przedsiębiorstwo Budomat 
Janusza Nalepy.

Prace budowlane trwają. W skład bu-
dowanego kompleksu będzie wchodzić 
boisko wielofunkcyjne (siatkówka, ko-
szykówka, piłka ręczna) z syntetycz-
ną nawierzchnią, a także boisko do piłki 
nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. 
W skład kompleksu będzie też  wchodził  
węzeł sanitarno-szatniowy, cały teren 
zostanie ogrodzony i oświetlony. Kom-
pleks wyposażony ma być w typowe 
urządzenia sportowe jak:  kosze, bramki, 
piłkochwyty. (kl)

Jak sprawić kłopot lokalnym samo-
rządom? Należy wystartować w wybo-
rach parlamentarnych i obiecać ludziom 
drugą Irlandię. Wygrać wybory. Po wy-
granych wyborach zaproponować spo-
łeczeństwu budowę sportowych boisk. 
Samorządom obiecać finansową pomoc 
w ich budowie. Poczekać, aż samorządy 
zorientują się, że koszty budowy będą 
mniej więcej o połowę większe, niż pier-
wotnie im sugerowano. Potem dać im do 
zrozumienia, że brakującą kwotę będą 
musiały same wysupłać. 

Donald Tusk Irlandię nam obiecał i 
słowa dotrzymał. Już niedługo Brzesko 
zamieni się w Zieloną Wyspę. Z tą jed-
nak różnicą, że Irlandia ma trawę praw-
dziwą, a my będziemy mieć sztuczną, 
za którą trzeba będzie zapłacić jak za 
zboże.                      

                                OBSERWATOR

Komentarz niezależny

Budowa boiska rozpoczęła się

Pierwsze łopaty wbite
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Problemy mieszkaniowe nękają gmi-
nę od lat. Dotykają sporą grupę ludzi, 
którzy nie mają na tyle zasobnych port-
feli, aby kupić lub wybudować własne 
lokum. Są nawet wielopokoleniowe 
rodziny, co widoczne jest szczególnie 
na dużych osiedlach mieszkaniowych, 
które gnieżdżą się na kilkudziesięciu 
metrach kwadratowych. Młodzi ludzie, 
którzy nie mają bogatych rodziców lub 
przynoszącej odpowiednie dochody pra-
cy, nie mają na mieszkanie szans. Dla-
tego od lat władze miasta starają się 
problem rozwiązać. 

W ubiegłym roku postanowiono, że 
wybudowany zostanie dom socjalny i 
zabezpieczono w budżecie pieniądze na 
ten cel. Rozpoczęto procedury związa-
ne z pozyskaniem na budowę pieniędzy 
unijnych. W Urzędzie Miejskim długo 
zastanawiano się nad lokalizacją  bu-
dynku. Wybór padł na będącą własnoś-
cią gminy działkę znajdującą się przy 
ulicy Rzeźniczej. Na wieść o tym miesz-
kańcy wpadli w popłoch. 

„My, mieszkańcy osiedla Zielonka 
protestujemy przeciwko budowie bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego 
socjalnego przy ulicy Rzeźniczej. Uwa-
żamy, że decyzja burmistrza o usytu-
owaniu tego typu budynku, wielokon-
dygnacyjnego bloku w centrum miasta, 
na osiedlu domów jednorodzinnych o 
zwartej budowie jest błędna. Dlacze-
go budynek o takim charakterze ma 

Brzesko będzie niedługo obchodzić pierwszą rocznicę wszczęcia fali protestów związanych 
z lokalizacją w mieście bloku socjalnego. Wydarzenie niezbyt chlubne, bo z całą ostrością i 
coraz wyraźniej odzwierciedla niezbyt zdrowe rozwarstwienie społeczne. Nie ma nic złego 
w tym, że każdy, kto doszedł do czegoś w życiu, stara się to chronić, ale szacunek należy 
się także tym mieszkańcom, którzy - pewnie ku własnemu niezadowoleniu, może czasem z 
własnego niechciejstwa - nie mogą poszczycić się eleganckim domem z pięknym ogrodem i 
drogim autem. 

być usytuowany w sąsiedztwie szko-
ły, do której uczęszcza tylu uczniów? 
Jaki wpływ na młodzież uczącą się w 
tej szkole, na nas i nasze dzieci będą 
mieli lokatorzy budynku socjalnego? 
Nie udawajmy, że będą to anioły. W po-
bliżu znajduje się również przedszkole 
– co z demoralizacją najmłodszych? Nie 
chcemy, aby złe wzorce były na wyciąg-
nięcie ręki – zadbajmy o jak najlepsze 
wychowanie naszych dzieci. Nie daj-
my rozszerzać się patologii, i tak dużo 
przemocy dziś doświadczamy” - to frag-
ment listu, jaki zaadresowali do Rady 
Miejskiej. 

Dodatkowo swoją argumentację pod-
parli obawami, że obniży się wartość 
domów, w których mieszkają. Założy-
li, że jeżeli blok powstanie, żyć będą 
w strachu o własne dzieci i dobytek. 
Narzekali, że na ich osiedlu znajduje 
się już hostel i noclegownia dla bez-
domnych, które niekoniecznie są sku-
piskiem aniołów. 

Są przekonani, że przynajmniej spo-
ra część lokatorów przyszłego bloku po-
chodzić będzie  z marginesu społeczne-
go. I zaproponowali, że „taki” budynek 
powinien być zlokalizowany na obrze-
żach miasta. 

Władze zastanawiały się i... pomysł 
budowy schowany został do lamusa. 
Stało się tak z powodu protestów ale 
także dlatego, że nie udały się starania 
o pozyskanie odpowiednio wysokich 

pieniędzy na ten cel. Teraz problem po-
wraca i podobnie jak rok temu nie brak 
niezadowolonych. 

- W budżecie gminy zabezpieczyli-
śmy pół miliona złotych tytułem zabez-
pieczenia wkładu własnego na budowę 
bloku socjalnego. Już wiemy, że na 
razie inwestycji tej nie jesteśmy w sta-
nie realizować, ale wymienioną kwotę 
przeznaczymy na cele mieszkaniowe. 
Padł pomysł, aby zakupić kontene-
ry mieszkalne i ustawić je na działce 
znajdującej się niedaleko Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Kontenery mają być podłączone 
do kanalizacji, sieci wodociągowej i 
elektrycznej. Teren zostanie oświetlo-
ny i ogrodzony. Zdaniem burmistrza 
znajduje się wystarczająco daleko od 
eleganckiego osiedla domków jednoro-
dzinnych. 

Ale mieszkańców to nie uspokaja. 
Mają za złe władzom, że te nie informo-
wały ich o swoich zamierzeniach a oni 
dowiadują się o tym pocztą pantoflową. 
I podobnie jak rok temu przy Rzeźniczej 
boją się o swój spokój, bezpieczeństwo i 
dobytek. Mają obawy, że mieszkańcami 
„baraków” będzie towarzystwo z mar-
ginesu, które zakłócić może ich błogi 
spokój. 

- Takie mieszkania muszą gdzieś po-
wstawać, bo wszystkich mieszkańców, 
bez względu na to, czy są biedni czy bo-
gaci, traktujemy tak samo. Ustawienie 
kontenerów zapewniłoby mieszkania 
dla kilkunastu rodzin znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji. Znalezienie 
dobrej lokalizacji dla bloku socjalnego 
jest trudne. Wszędzie znajdą się nie-
zadowoleni, którzy będą protestować i 
przekonywać do swoich racji  – dodaje 
burmistrz. 

Już niedaleka przyszłość pokaże, czy 
ci biedniejsi dostaną szansę. 

Zofia Sitarz 

  Czy w Brzesku powstanie blok socjalny?

No i porobiło się. Nie ma w mieście 
miejsca, gdzie można by postawić dom 
socjalny dla tych, którzy z różnych powo-
dów nie mają gdzie mieszkać. Mieszkań-
cy Brzeska podzieleni są teraz na dwie 
grupy. Pierwsza (działająca w podgru-
pach) protestuje przeciwko lokalizacji 
zjazdu z autostrady, który dowodziłby, 
że miasto jest symbolem nowoczesności 
i bogactwa. Druga (również w podgru-

pach) nie chce domu socjalnego, 
który świadczyłby o humanitary-
zmie i o tym, że również Brzesko 
nie jest wolne od biedy. Tą drugą 

grupą zapewne kieruje chęć przekła-
mania rzeczywistości. Po co obcy mają 
wiedzieć, że w Brzesku nie wszystkim 
dobrze się powodzi. 

„Dawniej w okolicach Bogatyni i Złoto-
ryi nie było domów dla biedoty. A dziś? 
Dziś nie ma biedoty” – śpiewał jakieś 
trzy dziesiątki lat temu Krzysztof Piase-
cki, a widownia tarzała się ze śmiechu w 
mig pojmując przewrotny dowcip. Znany 
krakowski satyryk w ten sposób kpił z 

socjalistycznej propagandy sukcesu. 
Wszystko wskazuje na to, że propa-

ganda sukcesu galopem do Brzeska po-
wraca. Skoro nie ma biedoty, to nazwij-
my wszystkie ciucholandy w Brzesku 
sklepami z markową odzieżą i dołóżmy 
do każdego z nich nazwisko jakiegoś 
znanego kreatora mody. Od dziś jadło-
dajnia przy ulicy Mickiewicza to Shera-
ton, a MOPS to brzeskie Ministerstwo 
Skarbu, noclegownia to Mariott. A po-
tem zawieźmy makietę Brzeska do Sev-
res pod Paryżem i złóżmy jako wzorzec 
zamożności. 

NIBYFELIETONISTA

Dziś nie ma biedoty
NIBYFELIETON
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Zhang Ming ma 7 lat i chodzi do szko-
ły podstawowej. Ubrany jest w typowy 
chiński mundurek szkolny, czyli ok-
ropny poliestrowy dresik i z o wiele za 
dużym, jak na swoje kruche ciałko, ple-
cakiem właśnie wraca do domu.  Jest 
uroczy, zresztą jak wszystkie chińskie 
dzieciaki. Dlatego nie odmawiam sobie 
przyjemności i kontynuuję z nim rozmo-

wę w autobusie. Szybko się jednak oka-
zuje, że po angielsku nie potrafi powie-
dzieć właściwie nic, poza magicznym, 
wyuczonym na pamięć zdaniem „Wel-
come to Beijing”. Za to bardzo chętnie 
odpowiada na moje pytania po chińsku. 
To przecież dla niego takie zabawne, że 
obcokrajowiec mówi po chińsku. Pytam 
go zatem, kto go nauczył tak ładnie 
witać zagranicznych gości. Odpowiedź 
jest krótka i rzeczowa: Laoshi (nauczy-
ciel). Nie mam jednak szansy zadać mu 
kolejnego pytania, bo to ja jestem za-
sypywana pytaniami od mojego małego 

znajomego. A skąd jesteś? A która olim-
pijska maskotka jest twoją ulubioną? A 
jaki jest twój ulubiony sport? A masz 
bilety na Olimpiadę? Przed wyjściem 
z autobusu  udaje mi się zadać jeszcze 
jedno pytanie, a mianowicie: Cieszysz 
się, że już niedługo będzie Olimpiada? I 
znowu pada krótka, szczera odpowiedź: 
NIE!!!! A dlaczego? Bo na Olimpiadzie 

nie ma dyscyplin dla dzieci! I nie mogę 
zdobyć złotego medalu. No tak. Złoty 
medal jest  w Igrzyskach zasadniczy…

Lot nad ptasim gniazdem
Kilka dni później razem ze znajomą 

sączymy zimną coca-colę, siedząc na 
ławce przy naszym uniwersyteckim  
sklepiku. Przybiegają do nas „nasze” 
uniwersyteckie dzieciaki. „Nasze”, bo 
mieszkające na terenie kampusu. Nie 
boją się obcokrajowców, w końcu od 
dzieciństwa są z nimi oswojone.  Bar-
dzo lubią zaczepiać zagranicznych 

studentów, ale tylko wtedy, kiedy nie 
mają za dużo zadań domowych albo za-
pomniały kart, w które namiętnie gry-
wają (wtedy zupełnie nic innego oprócz 
gry  ich nie obchodzi). Szczerze przepa-
dam za tymi łobuzami, bo są ciekawym 
źródłem informacji. Czego gazeta nie 
napisze, to dziecko ci powie, oczywiście 
zazwyczaj przez przypadek. Potwier-
dzenie? Yu Na ma 10 lat i nie podoba 
jej się słynny pekiński stadion olimpij-
ski zwany „ptasim gniazdem”, którym 
oficjalnie wszyscy się zachwycają. Dla-
czego? Bo pani w szkole powiedziała, 
że to nie Chińczyk go zaprojektował!!.  
Jej młodszy kolega Wang  pyta mnie, 
czy mój kraj ma szansę na jakiś medal? 
Mówię mu, że nie wiem, ale może na 
jakiś szansa jest. Yu Na w minutę robi 
się naburmuszona i oburzona moją od-
powiedzią. Krzyczy, że oszukuję, że na 
pewno nie będziemy  mieć nawet jed-
nego złotego medalu, bo to Chiny będą 
mieć wszystkie! Nie muszę pytać kto 
jej tak powiedział… przecież wiem, że 
złoty medal jest w Igrzyskach zasadni-
czy…

Marketingowa dziecięca armia
W ramach ostatniej lekcji chińskiego 

wybraliśmy się do znajdującej się nie-
opodal Uniwersytetu maleńkiej buddyj-
skiej świątyni. Mała i niepozorna z ze-
wnątrz okazała się nie być wcale  taka 
mała, a to co wewnątrz niej przyciąga-
ło uwagę, to znajdujący się na samym 
środku prawdziwy skarbiec. Coś, czego 
w żadnej galerii nie mogłabym zoba-
czyć. Coś, o istnieniu czego przeciętny 
obcokrajowiec przebywający w Pekinie 
nie wie i niekoniecznie ma możliwość 
się dowiedzieć. Prezentowana jest tam 
wystawa prac wykonanych przez ucz-
niów  pewnej szkoły podstawowej poło-
żonej w pekińskim dystrykcie Haidian, 
a dotyczących Olimpiady. Autorami 
prac są dzieci w wieku od 5 do 11 lat. 
Przecierałam oczy z zachwytu przez 
kilkanaście minut, bo nie potrafiłam 
uwierzyć, że te wszystkie genialne - bo 
takim przymiotnikiem należy określić 
owe prace - narysowały tak małe dzie-
ci.

Znajoma pracująca w chińskiej pod-
stawówce przygasiła jednak nieco moje 
niedowierzanie, mówiąc : Uwierz mi, 
chińskie dzieciaki pięknie rysują. Cho-
ciaż faktem jest, że zwykle nie potra-
fią robić tego spontanicznie, bo tutaj 
plastyka wygląda zupełnie inaczej. Na 
kartce nic nie jest przypadkowe. Jeżeli 
mają narysować maskotkę olimpijską, 
to nauczyciel, kreska po kresce, poka-

Welcome to Beijing
Korespondencja z Chin

Przed kilkoma tygodniami na przystanku autobusowym podszedł do mnie nieco speszony 
mały chłopiec i niepewnym głosem powiedział: Welcome to Beijing! Uśmiechnęłam się do 
niego serdecznie (bo to nie pierwszy dzieciak, który w ten sposób  wita mnie w Pekinie w 
ciągu ostatnich miesięcy) i po chińsku odpowiedziałam: Xie xie (dziękuję).  Moja odpowiedź 
wywołała na jego twarzy szeroki uśmiech, chichocząc pod nosem wyraził na głos swoje zasko-
czenie, jakby zapomniał, że go rozumiem: Ai ya, waiguoren hui shuo zhon guo hua! (Ojej, 
obcokrajowiec potrafi mówić po chińsku!).

Na każdym kroku czuć, że coraz bliżej do Olimpiady
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zuje im, jak należy to zrobić, żeby efekt 
końcowy był taki jak na pracach, które 
sama widziałaś.  Druga znajoma moje 
ochy i achy nad pracami dzieciaków 
podsumowała cynicznie: No i czym się 
Natalia zachwycasz?  Tym, że z dzie-
ci robią małą bezpłatną, olimpijską 
marketingową armię? Takich krótkich 
olimpijskich anegdotek uzbierałam 
przez rok całe mnóstwo. Trudno oddać 
w słowach to wszystko, co widzą oczy i 
co słyszą uszy.

I pomyśleć, że już za miesiąc rozpo-
czną się tak długo wyczekiwane przez 
Chińczyków Letnie Igrzyska Olimpij-
skie. Ich data, rzecz jasna, wcale nie 
jest dziełem przypadku – ósemka to 
szczęśliwa liczba w Chinach, a że Chiń-
czycy są przesądni, nie mogli wybrać 
innej daty niż właśnie 8.08.2008.

Malowanie trawy
Ponieważ oczy całego świata w cią-

gu tych kilkunastu sierpniowych dni 
mają być zwrócone na Pekin, gorączka 
przedolimpijskich przygotowań  trwa 
w stolicy Państwa Środka o wiele dłu-
żej niż ostatnie kilkanaście miesięcy. 
Ja przez ostatnie dziesięć miesięcy 
miałam okazję obserwować tę nerwów-
kę na własne oczy i swoim własnym 
termometrem emocji mogłam mierzyć 
panującą tutaj temperaturę. Przyzna-
ję – mimo, iż nie jestem super fanką 
i szalonym kibicem (szaloną kibicką?) 
- że czuję się uczestniczką tego ogrom-
nego przedsięwzięcia i cieszę się, że 
jest mi dane to wszystko przeżywać!

Powietrze w Pekinie jest tak gęste od 
emocji, a oczekiwania są tak wielkie, 
że strach pomyśleć, co się stanie, jeże-
li w sierpniu jednak niebo na chwilę 
się zachmurzy i kropla deszczu spad-
nie na ziemię. Bo przecież w sierpniu 
niebo ma być niebieskie, powietrze 
lekkie, a trawa zielona. Widok trzy-
dziestu paru kucających na trawniku 
o powierzchni 15x15m Chińczyków, 
przypominających (ze względu na 
swój strój) pomarańczowych krasnali 
nikogo - kto jest tu dłużej - nie dziwi. 
Niektórzy widzowie zachodzą w gło-
wę i zastanawiają się, co oni takiego 
z tą trawą robią? Nic takiego, oni tyl-
ko usuwają nieładne, żółte ździebełka, 
których nikt prawdopodobnie i tak by 
się nie dopatrzył.

Jednym zdaniem: atmosfera wokół 
Olimpiady jest w tym momencie pod-
kręcona do granic wytrzymałości. Je-
stem już trochę zmęczona  słuchaniem 
w kółko w telewizji i radiu olimpijskich 
pieśni. Jestem już trochę zmęczona 

tymi wszystkimi olimpijskimi rekla-
mami w gazetach i spoglądającymi na 
mnie zewsząd - z autobusu, z metra, 
ze sklepu, ze szkoły, z TV, z gazety, 
z butelki coca–coli, z woreczka z mle-
kiem, telefonu koleżanki i plecaka ko-
legi, a nawet z trawnika - maskotkami 
FUWA (Fuwa to maskotka Pekińskich 
Igrzysk Olimpijskich 2008. Ich kolo-
ry i znaczenie pochodzą od pięciu kół 
olimpijskich, chińskich krajobrazów i 
zwierząt najbardziej lubianych przez 
ludzi).  

Narodowa mobilizacja
Do tego – mimo, iż został zaledwie 

miesiąc-  wciąż trwa modernizacyjny 
szał miasta. „Wyburzmy kolejne hu-
tongi (bo przecież te tradycyjne za-
budowania do nowej twarzy Pekinu 
nijak się mają), wybudujmy kolejne 
hotele, otwórzmy jeszcze jeden dom 
handlowy i odmalujmy kolejny zaby-
tek. Nauczmy taksówkarzy angiel-
skiego, babcię emerytkę też. Aaaaa -  i 
podnieśmy trzykrotnie cenę za wyna-
jem mieszkania…”.

 Chińczycy ignorują jednak ogólnie 
wypowiadane obawy. Nie martwią 
się. Są przekonani, że zdążą. Wierzą, 
że rząd wie, co robi. Cena Igrzysk jest 
przecież zbyt wielka. Są przekonani, 
że  te rozgrywane u nich będą najlep-
sze, najwspanialsze i największe w 
historii świata.  Wierzyć im? Nie wie-
rzyć? 

Zaledwie od kilku miesięcy obser-
wuję na własne oczy tę narodową 
mobilizację. Kibicuję Chinom, choć 
to ostatnio w Polsce niepopularne. 
Uważam, mimo  wszystkich „ale”,  że 
zasłużyli na swoje Igrzyska. Chiny 
pomimo wszystkich zmian i swojej 
nowej twarzy naprawdę mają wiele 
do zaoferowania, a ich mieszkańcy to 
naród, którego kulturę warto zgłębiać. 
Choćby dlatego, że tyle w niej akcen-
tów obcych człowiekowi Zachodu. 

Tekst i foto Natalia Ożegalska

ODESZLI W MAJU
Stefania GARGUL (94, Brzesko)
Franciszka GURAK (90, Brzesko)
Anna SALA (87, Bucze)
Stanisława KOWALCZYK (87, Brze-
sko)
Zofia ZIMNY (83, Brzesko)
Emilia KASPRZYCKA (79, Jasień)
Franciszek GAŁEK (78, Jadowniki)
Józef MICHAŁEK (78, Okocim)
Ryszard SCHULZ (76, Brzesko)
Leon ŚLEDŹ (76, Poręba Spytk.)
Helena GĄDEK (73, Brzesko)
Eugeniusz DANIOŁ (69, Jasień)
Józef WIKTOROWICZ (69, Jadow-
niki)
Teresa KROKOSZ (65, Jasień)
Wiesław DERUS (65, Sterkowiec)
Leszek ZASIORA (63, Brzesko)
Barbara JEWUŁA (58, Brzesko)
Kazimierz ŚWIERAD (53, Brzesko)
Marek RAKOWSKI (49, Brzesko)
Agnieszka DZIEDZIC (27, Brzesko)
Józefa KORCYL (84, Wola Dęb.)
Jan ZELEK (73, Dobrociesz)
Tadeusz MASEŁKO (80, Strzelce 
Małe)
Kazimierz ĆWIKŁA (74, Sufczyn)
Franciszek NAPIERACZ (79, Strzel-
ce Wlk.)
Maria DRUŻKOWSKA (89, Suf-
czyn)
Władysław GZYL (80, Przyborów)
Jan KRÓL (81, Bielcza)
Genowefa KLĘK (86, Złota)
Jan MACZKA (75, Melsztyn)
Kazimierz MAGIERA (59, Maszkie-
nice)
Maria MŁYNARCZYK (84, Strzelce 
Wlk.)
Zbigniew DERENDAL (53, Łysa 
Góra)
Zyta KRUPA-STYRNA (45, Strzelce 
Wlk.)
Kunegunda KRAJ (89, Gnojnik)
Maria WITEK (78, Wola Dęb)

Chiny to kraj niezwykły o niepowtarzalnej architekturze
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Okradała swoich klientów
Pracownica banku stanie przed sądem

Komentarz niezależny

-Z zabezpieczonej dokumentacji wy-
nika, do czego sama oskarżona się 
przyznała, że kwota, jaką miała jeszcze 
zamiar zagarnąć z kont klientów BPH 
byłaby o około 180 tysięcy wyższa. Prze-
szkodziły jej w tym działania policji do-
daje rzecznik Wójciak - Na wyciągach 
bankowych transakcje te nie były w ża-
den sposób opisane. Brak było danych 
co do osoby zlecającej przelewy, jak też 
danych, na jakie konta były przelewane 
i kto je fizycznie odbierał. Jednocześnie, 
dla zakamuflowania swoje działalności 
Halina R. dokonywała nieuprawnio-
nych transferów pomiędzy rachunkami 
pokrzywdzonych klientów. 

Datę rozprawy, jaka odbędzie się 
przeciwko Halinie R., Sąd Rejonowy 
wyznaczył na 8 sierpnia. Halina R pod-
dała się dobrowolnie karze 2 lat pozba-
wienia wolności z warunkowym zawie-
szeniem na okres 4 lat, karę grzywny 
w wysokości 15 tysięcy złotych, 4-letni 
zakaz zajmowania stanowiska kasjera 

bankowego oraz do 
naprawienia szkód w 
okresie 3 lat od dat 
od daty uprawomoc-
nienia się wyroku.

- Oskarżona złoży-
ła wniosek o dobro-
wolne poddanie się 
karze. Prokuratura 
wyraziła na to zgodę. 
Sąd postanowi, czy 
obowiązki, które na 
siebie nałożyła, są 
sprawiedliwe. Jeżeli 
zainteresowane stro-
ny nie wniosą sprze-
ciwu, sąd zgodzi się 
na te warunki – wy-
jaśnia kierownik Wy-
działu Karnego przy 
brzeskim sądzie, Zbi-
gniew Małysa. 

Część przywłasz-
czonych pieniędzy 
oskarżona już oddała 
– ponad 100 tysięcy 

złotych. Na poczet ewentualnych rosz-
czeń klientów zabezpieczono także na-
leżące do niej nieruchomości. (kl)

- To była szanowana i obdarzona zaufaniem pracownica banku – mówi rzecz-
nik policji, Piotr Wójciak - Posiadając dostęp do pieczątek firmowych klientów, 
na których zlecenie niejednokrotnie wykonywała przelewy do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych czy do Urzędu Skarbowego miała możliwość opieczętowa-
nia dla własnych potrzeb dokumentów in blanco w postaci dowodów przelewu. 
Korzystała również z możliwości systemu informatycznego „profile” umoż-
liwiającego zlecenia dokonania transakcji przelewu. Działając w ten sposób, 
fałszując podpisy klientów, przelewała na konta różne kwoty od 1000 do 4000 
złotych, a nawet kwoty wyższe sięgające czasem 6000 złotych.

Halinie R., pracownicy brzeskiego oddziału Banku Przemysłowo-Handlowego 
policja i Prokuratura udowodniły łącznie prawie 500 przestępstw. Swój niecny 
proceder uprawiała od 2002 roku do października roku 2007. Jako dyspo-
nent bankowy mający nieograniczony praktycznie dostęp do pieniędzy swoich 
klientów, przelewała je na konta swoje i członków swojej rodziny. Ogółem 
przywłaszczyła sobie ponad pół miliona złotych. 

Jeżeli brzeski sąd przystanie na pro-
pozycję Haliny R. i za defraudację pół 
miliona złotych skaże ją na surową 
karę pozbawienia wolności na 2 lata z 
warunkowym zawieszeniem na 4 lata, 
wymierzy jej grzywnę w wysokości 15 
tysięcy złotych i nie pozwoli jej przez 4 
lata zajmować stanowiska bankowego 
kasjera, to na drugi dzień po ogłosze-

niu wyroku zacznę kraść. Ja jednak 
pójdę na całość. Na początek postaram 
się ukraść gdzieś okrągły milion i ulo-
kuję go na koncie. Potem będę czekać. 
Uda się, to pieniądze moje. Wpadnę, to 
dobrowolnie poddam się karze. Ukra-
dzione pieniądze oddam co do grosza, 
a odsetki zostaną dla mnie. Po czterech 
latach wykonywania zawodu spróbuję 

jeszcze raz. W końcu kiedyś musi mi 
się udać. 

 Panie kasjerki i panowie ka-
sjerzy! Na co czekacie? Zacznijcie kraść. 
Nie bójcie się. Wyrok w zawiasach to 
żaden wyrok. Dziś kradzież 500 tysięcy 
złotych może nie różnić się niczym od 
przywłaszczenia sobie roweru. 

OBSERWATOR
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- Działając z zamiarem zgwałcenia 
i pozbawienia życia wyciągnął nóż i 
straszył swoją ofiarę, że jeżeli nie zro-
bi tego, czego on chce, zabije ją. Rzucił 
dziewczynę na ziemię, położył się na 
niej, zaczął szarpać na niej ubranie. 
Dziewczyna mimo upomnień napastni-
ka wołała o pomoc. Wywołało to furię u 
mężczyzny, który zadał jej cios nożem 
w szyję, poranił jej także ręce i przed-
ramiona. Zamierzonego celu nie osiąg-
nął z powodu interwencji osób trzecich 
– tak brzmią główne zarzuty wobec Ro-

berta K. postawione przez brzeską pro-
kurator, Ewę Miciułę. Za próbę gwałtu 
i morderstwa żądała surowej kary – 25 
lat pozbawienia wolności. 

Tak się jednak nie stało. Proces K. 
rozpoczął się w lutym i w czasie jego 
trwania obrona obaliła zarzut doty-
czący próby morderstwa. Argumenty 
obrony, podparte zeznaniami lekarzy, 

którzy badali Annę W. po napadzie 
spowodowały, że sąd stwierdził, iż K. 
działał „jedynie” z zamiarem gwałtu, 
dopuścił się także uszkodzenia ciała 
poszkodowanej. 

Przeszłość więzienna Roberta K. jest 
dość bogata. Po raz pierwszy trafił za 
kraty w 1985 roku za próbę gwałtu. Z 
ośmiu lat, jakie mu przysądzono, odsie-
dział tylko cztery. Wyszedł z więzienia 
za...dobre sprawowanie. W 1989 roku 
zaatakował ponownie. 

-To, co wówczas przeżyliśmy to był 
istny horror. Trudno było w 
to uwierzyć, że młody chłopak 
z taką bezwzględnością mor-
duje swoją sąsiadkę. Baliśmy 
schodzić się do piwnicy, w mie-
ście zapanował strach. To była 
taka piękna i mądra dziewczy-
na, jedyne dziecko w rodzinie, 
do dzisiaj często o tym wszyst-
kim myślę – opowiada jedna 
z mieszkanek bloku 11 przy 
Ogrodowej.

K. wykorzystał moment, kie-
dy siedemnastolatka zeszła do 
piwnicy, zaciągnął ją w odległy 
kąt, zgwałcił ze szczególnym 
okrucieństwem i udusił. To 
wówczas przylgnął do niego 
przydomek „brzeski wampir”. 
Pokazowy proces, jaki Sąd 
Okręgowy z Tarnowa zafun-
dował mieszkańcom Brzeska 
trwał miesiącami i każdy mógł 
przyjść i posłuchać. A wampir 
z wielką dokładnością, nie-
mal wylewnością opowiadał o 

strasznej zbrodni jaką popełnił. Kiedy 
ogłoszono wyrok większość obserwato-
rów była zadowolona – morderca dostał 
25 lat więzienia. Jednak skazany zło-
żył apelację do Sądu Najwyższego a ten 
złagodził wymiar kary do 15 lat więzie-
nia. Wyszedł w 2004 roku, w czerwcu 
2007 roku tylko zbieg szczęśliwych wy-
padków spowodował, że Ania W. uszła 

z życiem. 
Biegli psychiatrzy i seksuolodzy, któ-

rzy wielokrotnie badali Roberta K. już 
blisko 20 lat temu stwierdzili u niego 
zboczenie seksualne zwane raptofilią. 
Rok temu do tej diagnozy dołączono 
kolejną niepokojącą opinię. Taką mia-
nowicie, że jego zboczenie pogłębia się 
i oscyluje w kierunku nekrosadyzmu. 
W chwili dokonywania przestępstwa 
u Roberta K. stwierdzano ograniczoną 
poczytalność. 

-Za 10 lat K. wyjdzie z więzienia i 
będzie jeszcze na tyle młody, żeby zno-
wu kogoś zgwałcić, czy zamordować. 
Mamy spokojnie na to czekać? - pyta 
zdenerwowana pani z bloku nr 11 przy 
Ogrodowej. (jk)

Kilkanaście dni temu przed Sądem Okręgowym w Tarnowie zapadł wyrok w sprawie Ro-
berta K. z Brzeska, który w czerwcu ubiegłego roku napadł na Annę W. z Jodłówki. Sąd 
zdecydował, że czterdziestodwuletni Robert K. pójdzie do więżenie na 10 lat. Oskarżyciele 
oskarżonego nie zgadzają się z wyrokiem, zapowiedzieli złożenie apelacji. Z wyrokiem tym 
nie zgadzają sie także mieszkańcy Brzeska, którzy z uwagą śledzili przebieg procesu. Spo-
dziewali się surowszej kary, tym bardziej, że nie był to pierwszy tego typu czyn, jakiego 
dopuścił się Robert K.  

10 lat więzienia dla raptofila

Gwałciciel wraca za kratki
Andrzej Duda
wiceminister sprawiedliwości:
Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest wpro-
wadzenie rozwiązań, które doprowadziłyby do 
ochrony ofiar przestępstw na tle seksualnym. 
Prawda jest jednak taka, że na wiele nas nie 
stać. Na przykład w Dani, w kraju, w którym 
panuje dość duża swoboda obyczajów, kary 
dla tego typu przestępców są niezwykle do-
tkliwe, stosuje się wobec nich tak zwaną ka-
strację farmakologiczną. Jest to rozwiązanie 
skuteczne, ma jednak ogromną wadę – jest 
bardzo kosztowne. Nie sądzę, żeby najbliższe 
lata przyniosły w Polsce konkretne rozwiąza-
nia tego problemu. W kraju liczba przestępstw 
seksualnych jest ogromna, porównywalna z 
krajami zachodnimi. U nich jednak większość 
znajduje finał w sądzie, u nas, zaledwie kilka 
procent. I dzieje się tak głównie z tego po-
wodu, że to ofiary mają ogromną niechęć do 
zgłaszania tego typu spraw na policję. W kilku 
więzieniach w Polsce prowadzone są działania 
terapeutyczne dla przestępców. Tak się jednak 
składa, że programem leczenia są oni objęci 
tylko w czasie, gdy odbywają karę, po wyjściu 
z więzienia zostają ze swoim problemem sami. 
Myślę, że dobrym początkiem w zapobieganiu 
przestępstwom o charakterze seksualnym by-
łoby stworzenie, na wzór USA, rejestru osób, 
które dopuściły się tego typu zbrodni. Być 
może dla niektórych byłoby to postępowanie 
zbyt drastyczne, jednak należy zadać sobie 
pytanie: czym wymiar sprawiedliwości  jest 
bardziej zainteresowany – losem ofiar, czy 
losem przestępców?
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Jeśli chodzi o naszą gminę to naj-
niebezpieczniej jest w samym mieście 
Brzesko, w którym w pierwszym pół-
roczu doszło do 21 wypadków (w wy-
niku których zginęła jedna osoba, a 21 
zostało rannych) i do 139 kolizji. Do 
wypadków dochodziło na ulicach Sol-
skiego (4 razy), Kościuszki i Legionów 
Piłsudskiego (po 3 razy), Czarnowiej-
skiej, Głowackiego i Okocimskiej (po 2 
razy) oraz Mickiewicza, Popiełuszki i 
Słonecznej (po 1 razie). Ten jeden wy-
padek śmiertelny zdarzył się na ulicy 
Kościuszki (pamiętajmy, że ulica Koś-
ciuszki ciągnie się aż do granic Jasie-
nia, a więc jej część wchodzi w skład 
krajowej „czwórki”). Najbardziej koli-
zyjna jest ulica Popiełuszki (38 takich 
zdarzeń – czyżby to efekt wadliwej or-
ganizacji ruchu i złej konfiguracji ron-
da?), a w dalszej kolejności Kościuszki 
(16) oraz Głowackiego i Mickiewicza 
(po 10). 

Poza Brzeskiem najbardziej niebez-
piecznie jest na drogach Jadownik (5 
wypadków i 27 kolizji), a po nich Jasień 
i Mokrzyska (po 2 wypadki i po 12 ko-
lizji). Najbezpieczniejsze są Sterkowiec 

Z raportu KPP Brzesko: W gminie Brzesko najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. 
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzesku dokonali analizy stanu bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu brzeskiego. Wynika z niej, że najniebez-
pieczniejszą jest gmina Brzesko, w której w ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku doszło do 
246 zdarzeń drogowych – 34 wypadków i 212 kolizji. Jest to połowa wszystkich zdarzeń. 
Trudno się temu dziwić, skoro tylko gmina Brzesko leży w naszym powiecie u styku dwóch 
dróg krajowych – K-4 i K-75, na których ze zrozumiałych względów ruch jest największy. 
Martwi jednak, że w porównaniu z 2007 rokiem zanotowano tendencję wzrostową – o 17,7 
procent. 

Najgroźniej na drogach krajowych
(2 kolizje) i Bucze (1 wypadek). Niepo-
kojące jest to, że w porównaniu z I pół-
roczem 2007 roku drastycznie wzrosły 
wszystkie wskaźniki – liczba wypad-
ków o 50 procent, rannych aż 66,7 pro-
cent, a kolizji o 21,7 procent. 

Uwaga na drogi krajowe
Z analizy stanu bezpieczeństwa na 

drogach całego powiatu wynika, że 
41,06 zdarzeń miało miejsce na krajo-
wych szlakach komunikacyjnych – K-4 

i K-75. 
„Czwórka” przebiega przez teryto-

rium dwóch gmin. W pierwszym półro-
czu doszło na niej do 11 wypadków i 94 
kolizji. Wypadki najczęściej zdarzały 
się w Jadownikach (3 razy) oraz w Ja-
sieniu i w Brzesku na ulicy Kościuszki 
(po 2 razy). Ani jednego wypadku nie 
zanotowano jedynie w Brzesku na ulicy 
Głowackiego i w Dębnie. Widać prze-
budowa „czwórki” w Dębnie przyniosła 
spodziewane efekty. Kolizje najczęściej 
zdarzały się, jak się łatwo domyślić, na 
ulicy Popiełuszki w Brzesku (37 razy, w 
tym 16 razy na rondzie). Drugie miejsce 
w tej niechlubnej klasyfikacji zajmują 
Jadowniki (15 kolizji), dalej Dębno (10) 
i Jasień (9). Niemal bezkolizyjnie (1 
przypadek) jest w Woli Dębińskiej. 

Na drodze K-75 przebiegającej przez 
terytorium trzech gmin najwięcej wy-
padków zanotowano w Czchowie (3) 
oraz w Okocimiu, Uszwi, Gnojniku i 
Wytrzyszczce (po 2). Na szczęście były to 
wypadki bez ofiar śmiertelnych. Wolna 
od wypadków były Zawada Uszewska, 
Tworkowa i Czchów-Zapora. Również 
w zestawieniu liczby kolizji przewodzi 
Czchów (19 przypadków). Warto rów-
nież uważać w Uszwi i Gnojniku.

Uwaga na poniedziałki 
Komenda Powiatowa Policji w Brze-

sku dokonała również analizy stanu 
bezpieczeństwa na drogach w układach 
czasowych – miesięcznym, tygodnio-
wym, dobowym, a nawet godzinnym. 
Wskazuje ona dobitnie, że najwięcej 
wypadków (22) miało miejsce w czerw-
cu, co wiąże się zapewne z początkiem 
sezonu urlopowego, a co za tym idzie 
ze wzmożonym ruchem drogowym. 
Najmniej wypadków (4) odnotowano 
w lutym. Ten miesiąc stał także pod 
znakiem najmniejszej liczby wypadków 
– 59. Najwięcej wydarzyło się w czerw-
cu - 73. Dla porównania – w I półroczu 

Na drogach w gminie Brzesko wydarzyły się 34 wypadki
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2008 roku najniebezpieczniejszym mie-
siącem pod względem liczby wypadków 
był kwiecień – odpowiednio 20 i 73. 

Jeśli chodzi o układ tygodniowy, 
to najwięcej wypadów zanotowano w 
poniedziałki – 17. Pod względem licz-
by kolizji poniedziałek także jest naj-
bardziej „wyróżniającym się” dniem. 
Najbezpieczniej jest oczywiście w nie-
dziele, kiedy ruch na drogach znacznie 
maleje. Między godziną 6.00 a 14.00 
doszło do 34 wypadków i 200 kolizji, 
między 14.00 a 22.00 do 40 wypadków i 
168 kolizji, a między 22.00 a 6.00 do 11 
wypadków i 39 kolizji. 

Ze statystyk wynika, że aby uniknąć 
wypadku, najlepiej nie siadać za kie-
rownicę między 12.00 a 12.59. Do wy-
padków nie dochodziło w ogóle między 
00.00 a 1.59 i między 6.00 a 6.59. Naj-
łatwiej o stłuczkę o między 9.00 a 9.59 

(39 takich zdarzeń). Najmniej kolizji 
ma miejsce między 1.00 a 5.59. 

Dlaczego?
To oczywiste, że o wiele więcej zda-

rzeń drogowych powodują kierowcy niż 
piesi. Zmotoryzowani byli w I półroczu 
sprawcami 392 zdarzeń, piesi sprokuro-
wali ich 10. Zanotowano też 21 zdarzeń 
spowodowanych przez nietrzeźwych 
kierowców i jeden, którego sprawcą był 
pieszy. 

Na koniec kilka zdań na temat przy-
czyn powstawania zdarzeń drogowych. 
W przypadku, gdy sprawcami byli 
kierowcy, 24 wypadki i 77 kolizji spo-
wodowanych było niedostosowaniem 
prędkości do warunków ruchu, 15 wy-
padków i 94 kolizje to efekt nieudzie-
lenia pierwszeństwa przejazdu, z kolei 
niezachowanie bezpiecznej odległości 

między pojazdami to przyczyna 5 wy-
padków i 84 kolizji. 

Piesi najczęściej doprowadzają do 
zdarzeń drogowych poprzez nieostroż-
ne wejście na jezdnię zza pojazdu lub 
przed jadący pojazd. Optymistyczne 
jest to, że podczas gdy w I półroczu 
2007 roku ujawniono 189 nietrzeźwych 
kierowców, to w analogicznym okresie 
roku bieżącego „tylko” 143. Ale połóż-
my nacisk na słowo „ujawniono”. Może 
faktycznie kierowcy stali się pod tym 
względem bardziej zdyscyplinowani? 
A może po prostu w tym roku więcej z 
nich miało „szczęście”?

Przytaczamy te dane, aby podziałały 
na wyobraźnie wszystkich użytkowni-
ków dróg. Sezon urlopowy w pełni, po-
jazdów na drogach będzie przybywać, 
dlatego szczególnie w lecie wskazana 
jest szczególna ostrożność. KiBi

Drugie rondo w Brzesku

Na remont ulicy Solskiego czekają 
kierowcy mniej więcej w takim samym 
stopniu jak na naprawę słynnej drogi 
Bielcza-Wola Dębińska. Dlatego ucie-
szy ich na pewno wiadomość, że remont 
ruszy jeszcze w tym roku. Potrwać ma 
do 2010 roku, a przewidziany zakres 
prac jest doprawdy imponujący. Od-
nowiona zostanie nawierzchnia jezdni 
na długości 2 kilometrów. Szerokość 
jezdni wynosić będzie co najmniej 8 
metrów – w miejscach, gdzie kierowcy 
będą zmuszeni wykonywać tzw. lewo-
skręt ta szerokość będzie większa. Wy-
remontowane zostaną chodniki i wybu-
dowana będzie kanalizacja deszczowa. 

Remonty dróg w gminie Brzesko
Sporo funduszy zarezerwowały władze gminy na remonty dróg. Najpoważniejszą i najbar-

dziej kosztowną będzie modernizacja ulicy Solskiego, która leży w ciągu drogi wojewódzkiej. Ale 
i na innych szlakach będzie można spotkać pracowników w pomarańczowych kamizelkach. 

Na skrzyżowaniu Solskiego z ulicami 
Szczepanowską i Okulickiego zostanie 
wybudowane rondo. Pierwotne plany 
przewidywały montaż instalacji świet-
lnej, jednak administrujący tą drogą 
Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowił, 
że jednak powstanie rondo. Pozostaje 
tylko mieć nadzieję, że będzie mniej 
kolizyjne od tego, które usytuowane 
jest w ciągu brzeskiej obwodnicy. Koszt 
całej inwestycji to około 8 milionów zło-
tych, ale gmina ze swojej kasy wyłoży 
tylko 2,5 mln zł. 

Inną inwestycją prowadzona przez 
gminę wspólnie z władzami wojewódz-
twa jest budowa chodników z kanaliza-

cją przy ulicy Wiślanej w Mokrzyskach 
i przy ulicy Kopernika w Brzesku

Gmina współpracuje też z powiatem 
brzeskim. Tak jest przy budowie trzech 
chodników – w Porębie Spytkowskiej 
na drodze w kierunku Bochni, przy 
drodze Mokrzyska-Radłów i przy ulicy 
Staropolskiej w Jadownikach. 

Na remont dróg gminnych wygospo-
darowano 830 tysięcy złotych. W samym 
Brzesku zmodernizowane zostaną ulice 
Boczna, Kopaliny, Pod Sadem, Zakątek 
oraz część ulic Brzeskiej i Zydronia. W 
kosztach remontu tej ostatniej partycy-
pować będą firmy, które przy tej ulicy 
się znajdują. 

Jeśli chodzi o sołectwa, to już oddane 
zostały do użytku ulice Kasprowicza w 
Jasieniu oraz Za Torem w Sterkowcu. 
Na swoją kolej czekają między innymi 
ulice Wiedeńska i Warszawska Boczna 
w Jasieniu oraz ulica Malownicza w Po-
rębie Spytkowskiej. W Buczu zostanie 
wyremontowany Grądzik oraz parking 
obok kościoła i szkoły. Remonty zapla-
nowano także na ulicach Stolarskiej w 
Mokrzyskach, Lubomirskiego w Szcze-
panowie oraz Staropolskiej Bocznej w 
Jadownikach. W planach jest także 
wykonanie dwóch parkingów – obok 
szkoły w Jadownikach i przy ulicy Gło-
wackiego w Brzesku (naprzeciw Urzę-
du Miejskiego). 

Ponadto gmina zaplanowała remon-
ty chodników, głównie w Brzesku. 
Amatorów spacerów po Ogródku Jor-
danowskim ucieszyć powinien fakt, że 
odnowione zostaną alejki, których stan 
pozostawia ostatnio wiele do życzenia. 
Na remonty chodników przeznaczono 
450 tysięcy złotych. (kl)

Już wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Solskiego
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Pomysł budowy takiego Centrum 
zrodził się jeszcze za kadencji burmi-
strza Jana Musiała. Nowy burmistrz 
kontynuuje zamierzenia i starania po-
przednika i wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Przetarg na wykonanie do-
kumentacji wygrało Biuro Projektowe 
ABIL z Nowego Sącza, którego przed-
stawiciele zaoferowali kwotę 347.700 
złotych brutto. Projekt budowlany już 
został wykonany, co stworzyło Urzędo-
wi Miejskiemu możliwość wystąpienia 
do Starostwa Powiatowego z wnio-
skiem o pozwolenie na budowę. Projekt 
wykonawczy jest jeszcze w realizacji. 

W magistracie już teraz trwają prace 
zmierzające do pozyskania pieniędzy 
na realizację projektu, który wpraw-
dzie jest dość kosztowny, ale gra warta 
jest świeczki, bo 17-tysięczne Brzesko 
już od dłuższego czasu pozbawione jest 
kina, a budynek Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej pęka w szwach, 
nie mówiąc już o jego stanie technicz-
nym. 

- Szacujemy, że koszt budowy Cen-
trum może wynieść nawet 15 milionów 

Jeśli wszystko przebiegać będzie po myśli samorządowców, to Centrum Kultural-
no-Biblioteczne w Brzesku otworzy swe podwoje już w czerwcu 2011 roku

Trzeba znaleźć 10 milionów

Wystarczy zamknąć oczy i wyobrazić sobie dwupiętrowy klimatyzowany budynek stojący obok Ogródka Jordanowskiego – tam, 
gdzie jeszcze kilka lat temu rozbrzmiewał gwar przekupek. Wewnątrz mieści się kompleks bibliotek miejskiej, powiatowej i peda-
gogicznej wyposażony w multimedialną czytelnię. Do tego jeszcze sala konferencyjno-kinowa mogąca pomieścić ponad 200 osób, 
mała kawiarenka i szereg pomieszczeń do działalności kulturalnej, w których prowadzone są zajęcia kół zainteresowań. Czy to jest 
tylko mrzonka? Wszystko wskazuje na to, że nie. Jest wielce prawdopodobne, że starania czynione jeszcze w poprzedniej kadencji 
zakończą się sukcesem. Przy sprzyjających okolicznościach i zaangażowaniu samorządowych władz Rejonowe Centrum Kulturalno-
Biblioteczne powinno powstać do połowy 2011 roku. 

złotych. Już teraz jednak prowadzimy 
starania o pozyskanie środków unij-
nych. Jest realna szansa na wsparcie 
projektu kwotą 10 milionów złotych 
– mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. 

Czynności związane z opracowaniem 
wniosku o przyznanie dotacji prowa-
dzone są równolegle z pracami mają-
cym na celu uregulowane wszelkich 
spraw formalno-prawnych, które mu-
szą być dołączone do wniosku. Wniosek 
musi zawierać takie dokumenty jak 
pozwolenie na budowę, wycena robót, 
studium wykonalności, zabezpieczenie 
gminnego udziału w finansowaniu za-
dania i wiele jeszcze innych. 

Gdy tylko dotacja zostanie przyzna-
na, zostanie ogłoszony przetarg na wy-
konanie inwestycji. 

- Zakładamy, że roboty budowlane 
będą mogły ruszyć już za rok, czyli w 
czerwcu 2009 roku. A ponieważ z do-
świadczenia wiemy, że budowa takiego 
obiektu trwa średnio 24 miesiące, to 
Centrum powinno być gotowe w czerw-
cu 2011 roku – deklaruje Antoni Stasz-
czyk, prowadzący zadanie inspektor 

Referatu Budownictwa i Inwestycji. 
- Ten obiekt jest w Brzesku wypa-

trywany przez wielu. Jego powstanie 
oznaczać będzie nie tylko uruchomienie 
nowego kina, nie tylko niecierpliwie 
wyczekiwanego przeniesienia Bibliote-
ki, ale i powiększy bazę lokalową Miej-
skiego Ośrodka Kultury, co spowoduje 
uatrakcyjnienie naszej oferty. My też 
borykamy się z kłopotami lokalowymi 
– powiedziała nam Małgorzata Cuber, 
dyrektor MOK-u. (KL)

ODESZLI W CZERWCU
Franciszek MACHOWSKI (89, Ja-
downiki)
Salomea GZYL (87, Bucze)
Izabela PRZYBYLSKA (86, Brzesko)
Józefa OKŁA (85, Brzesko)
Aniela ZYDROŃ (81, Okocim)
Maria KLIMEK (80, Brzesko)
Aleksandra FRANCZAK (80, Brze-
sko)
Mieczysław KONDOR (79, Brzesko)
Anna KUCZEK (78, Jadowniki)
Maria TOTA (76, Poręba Spytk.)
Anna DUDA (75, Brzesko)
Stanisława BIEL (75, Jasień)
Maria URBANIK (71, Jadowniki)
Maria BARAN (54, Brzesko)
Rozalia BYCHAWSKA (51, Jadowni-
ki)
Władysław WITOWSKI (51, Okocim)
Zofia NALEPA (47, Brzesko)
Maciej BUJAK (26, Brzesko)
Stanisław GURAK (24, Brzesko)
Józef PACYNA (91, Kwików)
Irena GOLEC (59, Zawada Uszew.)
Józefa WÓJSIK (70, Łysa Góra)
Leszek NIEĆ (56, Jurków)
Stefan REPETOWSKI (71, Porąbka 
Iwk.)
Helena HAMIELEC (82, Maszkieni-
ce)
Józef KOWALSKI (77, Borzęcin)
Apolonia OSUCH (70, Lipnica Muro-
wana)
Florian SMALUCH (90, Uszew)
Leokadia BĄK (78, Waryś)
Władysława SACHA (83, Dębno)
Józef GOLONKA (85, Zaborów)
Józefa KONSTANTY (78, Zawada 
Uszew.)
Stanisław WALOSEK (74, Jodłówka)
Bronisław WOJCIECHOWSKI (82, 
Brzesko)
Józef RYNDUCH (70, Jodłówka)
Anna PAŁUCKA (77, Doły)
Antonina BODURKA (82, Rajbrot)
Stanisław KUPIEC (45, Tymowa)
Władysław RYSAK (79, Jodłówka)
Adolf MROŻEK (83, Porąbka 
Uszew.)
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Przeczytałam ostatnio na stronach 
brzeskich portali internetowych o 
remoncie stacji PKP. Wielka radość 
mnie ogarnęła - stan estetyczny, nie 
mówiąc już o innych względach (np. 
technicznych), jest tragiczny. To ra-
czej zła wizytówka miasta i pasaże-
rowie legendarnego Orient Ekspre-
su, który niedawno przejechał przez 
Brzesko, mieli się na co napatrzeć. I 
tak szczęście w nieszczęściu, że nie 
wysiadali w naszym miasteczku, bo 
wstyd byłby większy. 

Negatywne wrażenie, jakie wywiera 
nasza stacja PKP już na samo dzień do-
bry trudno potem zatrzeć, mimo atrakcji, 
jakich nasze miasto nie jest przecież po-
zbawione. Powiało przez chwilę wielkim 
luksusem - eleganckie błyszczące, czyś-
ciutkie wagony, jakby co dopiero opuściły 
fabrykę, choć tak naprawdę stało się to w 
1883 roku.

Nasze pociągi, nawet najbardziej kom-
fortowe jak intercity, w niczym go nie 
przypominają. Zwykłe jednostki w jego 
towarzystwie kojarzą się raczej z ,,byd-
lęcymi” wagonami .Nie wiedzieć czemu, 
patrząc na luksusowy Orient Ekspres 
służący teraz pasażerom ekskluzywnych 
transeuropejskich wycieczek  przypo-
mniałam sobie oglądany sporo  lat temu 
film Radosława Piwowarskiego ,,Pociąg 
do Hollywood”. 

Tytułowa bohaterka, Mariolka Wafelek 
zwana Merlin, po obejrzeniu w dzieciń-
stwie w remizie strażackiej wyświetla-
nego przez objazdowe kino filmu  ,,Pół 
żartem, pół serio” z fantastyczną rolą Ma-
rylin Monroe postanawia zostać aktorką. 

Po latach pracuje jako bufetowa w pol-
skich pociągach, sprzedając głównie piwo.  
To mało atrakcyjne zajęcie umila sobie 

pisaniem listu do Billy'ego Wildera, reży-
sera filmu, jaki obejrzała w dzieciństwie. 
Wierzy, iż ma taki talent jak bohaterka 
filmu. Ma nadzieję, że pewnego  dnia za-
dzwoni wielki reżyser i zaproponuje jej 
główną rolę w jednym ze swych filmów. 

Czasem to, czego bardzo pragniemy, 
może się zdarzyć. Tak też było w przypad-
ku Mariolki. W końcowej scenie odbiera 
upragniony telefon od słynnego filmow-
ca.

Ja też sobie marzę np. o kinie, którego 
u nas niestety brak. Budynek, w którym 
kiedyś się mieściło, nie jest własnością 
gminy, a jego stan techniczny uniemożli-
wia podejmowanie tam działań kultural-
nych czy innych.

Wielu brzeszczan przechodząc obok 
wspomina czasy, kiedy do biletowej kasy 
ustawiała się spora kolejka kinomanów. 
Zdarzało się i tak, że nie dla wszystkich 
starczyło biletów. Jako mała dziewczynka 
chadzałam tam z rodzicami. Potem - gdy 
podrosłam - z koleżankami, wreszcie z 
pierwszym chłopakiem. Już jako mężat-
ka, jeszcze parę lat temu, odwiedzałam to 
niezbyt luksusowe miejsce.

Fotele skrzypiały, zapach w powietrzu 
był nieco dziwny, ale gdy gasło światło i 
zaczynał się seans, te drobne niedogodno-
ści przestawały mi przeszkadzać.

Teraz najbliższe kino jest w Bochni, 
ewentualnie mamy do dyspozycji multi-
pleksy w wielkich centrach handlowych  
w Krakowie.

Za tymi ostatnimi nie przepadam. 
Ludzie wpadają tam, często w przerwie 
zakupów, z torbami pełnymi nabytych 
właśnie po promocyjnych cenach towa-
rów i popcornem. Atmosfera jest mało 
filmowa, a repertuar często tylko komer-
cyjny. Brak w ich  repertuarze  klasyki, 
czy czegoś dla bardziej wymagających ki-
nomanów. Tradycyjne kino ma dla mnie 
niepowtarzalny urok i bardzo ubolewam 
nad tym, że powoli wypychają je z ryn-
ku zestawy kina domowego, multipleksy 
i nielegalne internetowe kopie najnow-
szych nawet tytułów.

W większych miastach jednak pojawia 
się dla nich szansa na przetrwanie, a na-
wet rozwój .Część z nich przekształca się  
w tzw. arthouse-y, czyli kina artystycz-
ne, które stawiają na ambitny repertuar 
i sprowadzają filmy, które często nie są 
w ogóle wyświetlane przez  konkurencję,  
czyli  klasykę i tak zwane ambitne kino.

Można ewentualnie zamówić do Brze-

ska kino objazdowe, jak za dawnych lat 
na wsiach bywało. Tyle, że obecne tego 
typu instytucje w niczym nie przypomi-
nają tych z czasów PRL-u. To wyposażone 
w drogie wielkie ekrany i inne atrakcje 
przedsiębiorstwa, których usługi sporo 
kosztują. Wiem doskonale, że nas na za-
proszenie  takich nie stać

Pojawiła się szansa na salę projekcyjną  
również dla Brzeska. Gdy powstanie Cen-
trum Edukacyjno-Biblioteczne, będziemy 
mogli  w jednym z pomieszczeń oglądać 
najnowsze hity i klasykę, jak sądzę. 

Jest podstawowe pytanie, kiedy to na-
stąpi, bo na razie wszystko odbywa się 
na etapie projektowania. Została nawet 
wybrana dla obiektu lokalizacja. Naj-
większy problem, jak w większości przy-
padków, stanowią fundusze. Apeluję tu 
do radnych powiatowych, by wzięli sobie 
do serca moje słowa i przyczynili się, kie-
rując środki finansowe, do budowy tego 
popularnie zwanego ,,biblioteką” budyn-
ku. To ma być przecież nie tylko miejsce, 
gdzie zgromadzą się spore zbiory Publicz-
nej Biblioteki, która - nota bene - pęka 
w szwach, ale również i właściwie przede 
wszystkim będzie pełnić rolę centrum  
kulturalnego nie tylko dla  miasta ale i 
dla powiatu. Można tam będzie również 
uruchomić muzeum Ziemi Brzeskiej.

Merlin marzyła o telefonie od Billy'ego 
Wildera,  a ja o tym, że centrum kultural-
ne stanie za kilka lat w Brzesku (kilka to 
dla mnie maksymalnie cztery). Podobno 
jak się czegoś bardzo pragnie i mocno w 
to wierzy, to się spełnia. Ja mam nadzie-
ję, żeż za jakiś czas zaprowadzę syna do 
brzeskiej sali kinowej, jak mnie kiedyś 
przed laty rodzice, by  pielęgnować w nim 
dobre przyzwyczajenia. 

Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
P.S Na razie, kiedy chcę obejrzeć film 
w kinie, nie pozostaje mi nic innego jak 
podróżowanie do sąsiedniego powiatu, na 
przykład pociągiem. 
A może jednak przyjedzie objazdowe kino 
jak za dawnych lat……?
Do zobaczenia w brzeskim kinie.

Pociąg do kina...

Sprostowanie
Informujemy Szanownych Czytelników, 

że kwietniowy nr magazynu BIM został 
przygotowany w całości przez redakcję. 
Drukarnia nie miała wpływu na skład  
i łamanie tekstów.

Drukarnia Printgraph
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Według danych Powiatowego Urzędu 
Pracy 31 maja tego roku liczba bezrobot-
nych w gminie Brzesko wynosiła 1694 
osoby i jest to blisko połowa wszystkich 
zarejestrowanych bezrobotnych w po-
wiecie. Pewnym pocieszeniem jest to, 
że w porównaniu ze stanem na koniec 
2007 roku liczba ta zmniejszyła się o 75 
osób. W pierwszych pięciu miesiącach 
tego roku w rejestrach PUP pojawiło 
się 864 „nowych” i ta liczba również w 
skali powiatu oscyluje w granicach 50 
procent. W tym gronie 186 osób zareje-
strowało się po raz pierwszy, a 605 osób 
to ci, którzy już poprzednio pracowali. 
Jednak w tym samym czasie 912 osób 
zostało z ewidencji PUP wyrejestrowa-
nych . Pozytywnym zjawiskiem jest to, 
że blisko połowa z nich znikła z rejestru 
w wyniku podjęcia pracy. Negatywnym 
natomiast to, że aż 239 nie potwierdziło 
gotowości do pracy. Pozostali rozpoczę-
li staż lub przygotowanie zawodowe, 
względnie szkolenie albo nabyli prawa 
emerytalne lub rentowe. 

Więcej kobiet
S y m p t o m a -

tyczne, ale cha-
rakterystyczne 
dla całego kraju 
jest to, że wśród 
bezrobotnych 
przeważają ko-
biety. Porównaj-
my: w powiecie 
na 3611 bezro-
botnych 2495 

(69,09 procent) to kobiety, a w gminie 
na 1694 bezrobotnych kobiety stanowią 
1185-osobową armię (69,95 procent). 
616 z nich zamieszkuje tereny wiejskie, 
569 mieszka w Brzesku. 

Spośród 912 zarejestrowanych tylko 
179 osób posiada prawo do zasiłku. Je-
śli chodzi o podział na płeć, to proporcje 
są w miarę wyrównane i utrzymują się 
w granicach po 50 procent. Tak mała 
liczba uprawnionych do zasiłku wynika 

Bezrobotni do raportu

W gminie Brzesko, jak wszędzie, stopa bezrobocia systematycznie maleje. Przyczyny są 
dość łatwe do wytłumaczenia. Otwarte granice spowodowały, że wielu do tej pory bezrobot-
nych znalazło zatrudnienie za granicą. Za chlebem wyjechało też sporo mieszkańców gminy, 
którzy na brak pracy w miejscu zamieszkania nie musieli narzekać, a jeśli już to nie satys-
fakcjonujące ich zarobki. W ten sposób zwolnili miejsca pracy. Coraz więcej jest również form 
pomocy bezrobotnym w formie różnych unijnych programów. Mimo to problem bezrobocia 
nadal istnieje i dla wielu jest bardzo dokuczliwy. Poniżej przedstawiamy sytuację na rynku 
pracy według stanu na 31 maja tego roku. 

z tego, że coraz mniej rejestrujących się 
jest w stanie wykazać, że w ciągu 36 
miesięcy poprzedzających rejestrację 
przepracowało minimum rok upoważ-
niający do pobierania świadczeń. 

- Świadczy to o nietrwałości zatrud-
nienia na rynku pracy. Duża część bez-
robotnych podejmuje prace sezonowe, 
tymczasowe, trwające kilka miesięcy, 
po czym powraca do rejestracji w na-
szym urzędzie – wyjaśnia Anna Szcze-
paniec, dyrektor PUP w Brzesku. 

Struktura zatrudnienia
Każdy Urząd Pracy prowadzi osobną 

ewidencję dotyczącą bezrobotnych bę-
dących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy. Dla nich szuka się zatrudnienia 

w pierwszej kolejności, a każde zna-
lezienie pracy w ciągu 6 miesięcy od 
dnia zarejestrowania uważane jest za 
sukces. W rejestrach brzeskiego PUP 
najliczniejszą grupę pozostających bez 
pracy – i to jest dość smutne – stano-
wią osoby długotrwale bezrobotne. 
W gminie Brzesko jest ich 1010. A w 
dalszej kolejności: osoby bez średniego 
wykształcenia (904), bez doświadcze-
nia zawodowego (531), bezrobotni do 
25 roku życia (394), bez kwalifikacji 
zawodowych (365), kobiety pozostające 
bez zatrudnienia po urodzeniu dzie-
cka (269), osoby powyżej 50 roku życia 
(255), kobiety samotnie wychowujące 
przynajmniej jedno dziecko (87), absol-
wenci wyższych szkół do 27 roku życia 
(28) i niepełnosprawni (18). 

Pod względem wykształcenia najwię-
cej (573) bezrobotnych to osoby, które 
ukończyły szkoły zawodowe. Na dru-
gim miejscu – absolwenci szkół police-

alnych i średnich zawodowych (483), 
gimnazjów lub z niższym wykształ-
ceniem (331), absolwenci gimnazjów 
(188), wreszcie osoby z wyższym wy-
kształceniem (119). 

Im dłużej ktoś pozostaje bez pracy, 
tym trudniej znaleźć mu zatrudnienie. 
W rejestrze brzeskiego PUP najwięcej 
bezrobotnych to ci, którzy pozostają 
bez pracy dłużej niż dwa lata – jest ich 
577. 

- Bezrobocie nie jest tylko efektem 
złej sytuacji gospodarczej ale ma różne 
przyczyny strukturalne. Część bezro-
botnych to ludzie, których kwalifikacje 
nie odpowiadają potrzebom pracodaw-
ców. W miarę wydłużania się czasu po-
zostawania bez pracy zanikają aktyw-
ne postawy poszukiwania zatrudnienia 
– mówi Anna Szczepaniec. 

Strukturę bezrobocia wg czasu pozo-
stawania bez pracy obrazuje tabelka 1. 

Tabelka 1 – Czas pozostawania bez 
pracy (w miesiącach).

Najtrudniej znaleźć pracę bezrobot-
nym nie posiadającym żadnego stażu 
lub z maksimum 5-letnim doświadcze-
niem zawodowym (ale dłuższym niż 
jeden rok). Tych pierwszych jest 402, 
druga grupa liczy 346 osób. Ci, którzy 
nie pracowali dłużej niż rok też nie 
mają łatwo – w rejestrze PUP jest ich 

299. Najmniej liczna grupa to osoby, 
które mają za sobą przepracowane 30 
albo więcej lat. Jest ich 17, ale należy 
zrozumieć ich rozgoryczenie, bo wiek 
emerytalny tuż tuż, a szanse zatrud-
nienia maleją do minimum.  

Pośrednictwo pracy 
Jedną z form pomocy bezrobotnym 

prowadzonej przez brzeski PUP jest 
wizytowanie zakładów pracy w celu 
pozyskania ofert. W 2007 roku w wyni-
ku odwiedzin w 660 firmach udało się 
znaleźć zatrudnienie dla 410 osób. W 
pierwszych pięciu miesiącach takich wi-
zyt przeprowadzono w 244 zakładach, 
co zaowocowało 187 ofertami pracy. W 
sumie tych ofert jest znacznie więcej, 
bo większość pracodawców nie czeka 
na odwiedziny tylko same zgłaszają 
zapotrzebowanie na pracowników. W 
sumie w 2007 roku PUP dysponował 
1738 ofertami. Mowa tutaj o ofertach 

Tabelka 1 – Czas pozostawania bez pracy (w miesi cach)
do1 1-3 4-6 7-12 13-24 pow. 24

Brzesko - miasto 48 147 114 121 132 252
Brzesko - gmina 54 198 129 116 106 325
Powiat 255 780 527 506 522 1274
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dla bezrobotnych z całego powiatu. 
Niestety niektóre oferty pozostają 

bez echa, bo dotyczą zawodów, do któ-
rych bezrobotni z powiatu brzeskiego 
nie posiadają kwalifikacji. Są to: na-
uczyciel języka angielskiego, nauczy-
ciel języka niemieckiego, samodzielny 
księgowy, wychowawca w placówkach 
oświatowych, nauczyciel przedszkola, 
kierowca kat CE w transporcie między-
narodowym, sprzedawca ubezpieczeń, 
operator sprzętu drogowego, przedsta-
wiciel handlowy i kosmetyczka. 

Od stycznia do maja tego roku PUP 
miał do dyspozycji 1107 ofert pracy, z 
czego 60 procent to oferty z tzw. wolne-
go rynku czyli nie refundowane przez 
żaden fundusz. Większość tych ofert 
pochodziło z sektora prywatnego. 

Sporo osób otrzymuje pracę refun-
dowaną przez PUP poprzez różnego 
rodzaju fundusze. W sumie z tej formy 
zatrudnienia skorzystało w pierwszych 
pięciu miesiącach tego roku 497 osób. 
Do tych form zatrudnienia należą: 
prace interwencyjne, prace publiczne, 
staże absolwenckie, przygotowanie 
zawodowe, podjęcie działalności gospo-
darczej, doposażenie stanowisk pra-
cy, prace społeczno-użyteczne i prace 
refundowane przez PFRON. Są to w 
większości prace, w których zatrudnie-
nie trwa tylko przez jakiś czas. 

Brzeski PUP realizuje też atrakcyj-
ną usługę EURES, dzięki której moż-
na znaleźć zatrudnienie za granicą. W 
2007 roku 117 osób wyraziło zaintere-
sowanie wyjazdem i tyle przyjął urzę-
dujący w PUP asystent EURES. Ofert 
w sumie było 265, najwięcej z Belgii, 
Cypru, Finlandii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Irlandii, Słowenii, Szwecji 
i Wielkiej Brytanii. Zagranicznych 
pracodawców interesowali specjaliści 
w różnych zawodach – od pomocy ku-
chennej po lekarza. 

W tym roku do maja EURES prze-
kazał do Brzeska 151 ofert. Na mapie 
pracodawców pojawiły się nowe kraje: 
Austria, Czechy, Niemcy i Norwegia. 
Mimo to pracownicy PUP stwierdza-
ją, że zainteresowanie pracą zagranicą 
maleje. Dzieje się tak na skutek kilku 
wymogów, którym większość bezrobot-
nych nie jest w stanie sprostać. Tym 
głównym wymogiem jest choćby pod-
stawowa znajomość języka, który w da-
nym kraju obowiązuje. 

Poradnictwo i szkolenia
Brzeski PUP w celu umożliwienia 

bezrobotnym łatwiejszego poruszania 
się po rynku pracy prowadzi różne for-

my doradztwa i szkolenia, zarówno in-
dywidualnego jak i grupowego. W tym 
roku w wyniku doradztwa 22 osoby z 
gminy Brzesko zatrudnienie znalazły. 
Aktywnie działa też funkcjonujący 
przy PUP Klub Pracy. W ramach jego 
działalności odbywają się szkolenia nie 
tylko pod kątem konkretnych zawo-
dów, ale także w zakresie umiejętności 

poszukiwania pracy. 
Od stycznia do maja PUP przeprowa-

dził dla mieszkańców gminy Brzesko 
szkolenia przysposabiające do pracy w 
zawodach: kierowca prawo jazdy kat. E 
do C, kierowca kat. D, operator kopar-
ko-ładowarki, operator kruszarki, kie-
rowca-operator wózków jezdniowych, 
instruktor nauki jazdy, prowadzenie 
działalności gospodarczej, operator 
wózków jezdniowych z wymianą butli 
gazowych i wykwalifikowany robotnik 
gospodarczy z uprawnieniami SEP i 
BHP. W sumie w szkoleniach grupo-
wych i indywidualnych uczestniczyło 
87 osób z gminy Brzesko. To mniej niż 
w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Jednak w PUP wyjaśniają nam, że wy-
nika to stąd, iż dopiero w kwietniu roz-
poczęło się wdrażanie Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a 
to oznacza, że większość szkoleń odbę-
dzie się w drugiej połowie roku. 

Poskramianie bezrobocia
Powiatowy Urząd Pracy co roku 

otrzymuje na walkę z bezrobociem 
środki finansowe zarówno z Fundu-
szu Pracy jak z innych źródeł. Do maja 
2008 roku na konto brzeskiego PUP 
wpłynęło 3.414.300 zł z Funduszu Pra-

cy, 2.095.575 zł w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i 253.600 
zł w ramach wojewódzkiego programu 
Konserwator. Łącznie 5.763.475 zł. 
Dzięki tym funduszom utworzono w po-
wiecie brzeskim 533 miejsca pracy, w 
tym 234 w gminie Brzesko (43,91 pro-
cent). 36 stanowisk dotyczy prac inter-
wencyjnych, 13 robót publicznych, 116 

to staże, 23 związane są z przygotowa-
niem zawodowym, w 32 przypadkach 
przyznano środki na podjęcie działal-
ności gospodarczej, 12 dotyczy wyposa-
żenia i doposażenia stanowisk pracy a 
2 to prace społecznie użyteczne. 

Na terenie powiatu brzeskiego reali-
zowane są od lat programy wojewódz-
kie Bezpieczny Wał, Konserwator i 
Drogowiec. Programy te realizowane 
są na ogół w innych gminach powiatu. 
Jednak w ramach powiatowego pro-
gramu Gminne Porządki pracę w tym 
roku znalazło 10 bezrobotnych z naszej 
gminy. 

-Reasumując, pomimo spadku rze-
czywistej liczby bezrobotnych sytua-
cja nadal jest niekorzystna. Aż 88,6 
procent bezrobotnych nie posiada pra-
wa do zasiłku. Wzrasta procentowy 
udział kobiet, utrzymuje się procento-
wy udział osób powyżej 50 roku życia. 
Coraz więcej bezrobotnych legitymuje 
się wyższym wykształceniem. Wobec 
powyższego optymistyczne jest to, że z 
roku na rok brzeski PUP dysponuje co-
raz większymi środkami pochodzącymi 
z Funduszu Pracy i innych funduszy. 
To pozwala na zaktywizowanie przy-
najmniej na pewien czas większej niż 
dotychczas liczby bezrobotnych. KiBi

PUP nie zapomina o bezrobotnych niepełnosprawnych
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Władzom powiatu i gminy odbijał 
się czkawką prawie przez dwie pełne 
kadencje. Budynek stał opuszczony i 
zgodnie z prawami natury czekał na 
spokojną śmierć naturalną. Władze na-
wet nie próbowały go reanimować, ale 
czekały cierpliwie na cud wykładając 
rokrocznie 100 tysięcy złotych na kosz-
ty utrzymania. Sprawy nabrały tempa, 
kiedy wreszcie zawarto ze spadkobier-
cami Goetza umowę, na podstawie któ-
rej nabyli oni prawo do pierwokupu 
budowli za kwotę ponad 4 milionów 
złotych. 

Jeszcze nie doszło do transakcji, a już 
gruchnęła plotka, że potomkowie baro-
na zrobili interes życia, bo mają już na-
bywcę, który gotów jest wyłożyć sumę 
znacznie przewyższającą owe 4 miliony 
z hakiem. W każdej plotce jest trochę 
prawdy. W tej akurat była cała praw-
da, bo wkrótce okazało się, że nową 
właścicielką pałacu została Wiesława 
Mrowca-Urban z niedalekiej Bochni. I 
znowu zaczęto spekulować: za ile? Po-
dawano z ust do ust różne kwoty, od 4,5 
miliona aż do 15 milionów. Prawdziwej 
kwoty zapewne nikt nigdy nie pozna, 
bo obie strony transakcji pilnie strzegą 
tajemnicy handlowej. 

W ostatniej chwili
Wystarczył jeszcze tylko jeden rok, a 

pałac faktycznie zakończyłby swój ży-
wot. Mury są w tak opłakanym stanie, 
że każdy miesiąc zwłoki groził zawa-
leniem budynku. Na pewno runęłoby 
skrzydło od strony oranżerii. Nowa 
właścicielka planowała, że renowacja 
budynku potrwa trzy lata i pałac, który 
pełnić ma funkcję hotelu, będzie goto-
wy na przyjęcie pierwszych gości. Teraz 
wiadomo, że jest to niemożliwe. Archi-
tekci lustrujący obiekt wydali niezbyt 
optymistyczną diagnozę. Cały dach 
wymaga wymiany, tak samo sufity. To 
zajmie sporo czasu i wymagać będzie 
ogromnej precyzji, bo żaden konserwa-
tor nie pozwoli, by choćby w najmniej-
szym stopniu uszkodzić sztukaterię. Z 

Kiedy Pałac przestanie straszyć, czyli...
... jeszcze jeden browar w Brzesku

kolei badania geologiczne wykazały, że 
odwodnienia wymaga cały teren wokół 
pałacu, szczególnie od strony południo-
wej. To stamtąd latami spływały wody 
gruntowe, które powodowały zagrzy-
bienie i kruszenie pałacowych murów. 
Starsi ludzie pamiętają, że kiedyś bu-
dowlę okalały odwadniające rowy, ale 
to już historia. Rowy zniknęły jak du-
chy. 

Jeszcze czas na renowację
Na razie w pałacu i wokół niego 

trwają prace mające na celu zabezpie-
czenie budynku przed dalszą degrada-
cją. Wszystko odbywa się w pośpiechu, 
bo każdy dzień przynosi nowe niespo-
dzianki. Temu pośpiechowi towarzyszy 
jednak saperska ostrożność, bo robotni-
kom cały czas patrzy na ręce konserwa-

tor. Pałac po renowacji musi przypomi-
nać dokładnie taką budowlę, jaką była 
zaraz po wybudowaniu. Tymczasem 
są miejsca, które uległy całkowitemu 
zniszczeniu. Na przykład część parkie-
tów i okna. Trzeba je będzie wymienić 

na nowe, ale wykonane muszą być do-
kładnie z takich samych materiałów, 
jak te, które zostały zniszczone. 

Na temat kosztów remontu też ludzie 
plotkują, ale nikt nie jest w stanie sobie 
wyobrazić realnej kwoty, którą pochło-
nie renowacja. To takie luźne dywa-
gacje. Podejrzewamy, że nawet nowa 
właścicielka nie byłaby wskazać realnej 
sumy. Duchy pałacu jeszcze nieraz ją 
zaskoczą. Kiedyś, gdy pałac figurował 
na stronach Urzędu Marszałkowskie-
go jako oferta starostwa powiatowego, 
koszty jego remontu szacowane były 
na 40 milionów złotych. To było jednak 
kilka lat temu i w tym czasie faktyczna 
wartość prac remontowych może oka-
zać się nawet dwukrotnie wyższa. 

Zapraszamy do parku
Kiedy tylko mieszkańcy Brzeska 

dowiedzieli się, że pałac wraz z oto-
czeniem trafił w prywatne ręce, gdzie-
niegdzie słychać było obawy, że wstęp 
do parku będzie zabroniony, a przecież 
zwolenników spacerów w tym miejscu, 
szczególnie rodziców z małymi dziećmi, 
nie brakuje. Obawy zaczęły narastać, 
kiedy zauważono, że w parku zaczęły 
się generalne porządki. To utwierdziło 
sporą grupę w przekonaniu, że jednak 
będzie zakaz wstępu. Starosta brzeski 
Ryszard Ożóg uspokoił nas, że park 

na pewno będzie ogólnie odstępny. 
Zastrzegł jednak, że prawdopodobnie 
będzie monitorowany, ale głównie pod 
kątem kontroli tego, co się w nim bę-
dzie dziać nocami. Nie rozmawialiśmy 
osobiście z Wiesławą Mrowcą-Urban, 

Od czasu, kiedy pałac Goetzów zmienił właściciela, trwają spekulacje na temat, jaką 
funkcję będzie w przyszłości pełnić.  Na temat kwoty, jaką spadkobiercy barona otrzy-
mali za sprzedaż rodowej posiadłości, krążą legendy. Tych legend w ciągu ostatnich 
kilku lat namnożyło się znacznie więcej, niż w całej historii pałacu licząc od daty jego 
wybudowania. Faktem jest, że nowi właściciele zaraz po nabyciu nieruchomości ostro 
wzięli się do pracy, której efekty, aczkolwiek jeszcze niewielkie, już są widoczne. 

CZAS NA ODNOWĘ

Pod tym tarasem już za kilka lat  będzie można zażywać leczniczych kąpieli w piwie
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ale otrzymaliśmy informację, że nowa 
właścicielka kategorycznie zaprzecza, 
aby park miał być dla kogokolwiek za-
mknięty. Jeśli tak się stanie, to tylko 
na czas prowadzonych prac i tylko z 
uwagi na bezpieczeństwo. 

Park istotnie jest teraz porządkowa-
ny. Na najbliższe miesiące planowana 
jest inwentaryzacja drzewostanu, która 
prowadzona będzie pod czujnym okiem 
konserwatora, który również nad par-
kiem trzyma pieczę. Celem inwenta-
ryzacji ma być ustalenie, które drzewa 
ze względu na bezpieczeństwo zostaną 
wycięte. Powstanie również plan za-
sadzenia nowych drzew. Rozrysowany 
zostanie też projekt przebiegu spacero-
wych alejek i miejsc przeznaczonych na 
rekreacje i wypoczynek. 

Zanurzyć się w piwie
Wiesława Mrowca-Urban i jej mąż 

zajmują się głównie hotelarstwem i 
turystyką. W Bochni są właścicielami 
Uzdrowiska Kopalnia Soli, w skład 
którego wchodzi również hotel. Nie-
dawno otworzyli hotel w Zakopanem. 
Trudno sobie wyobrazić, żeby w pałacu 

- Odpowiednich wnętrz szukaliśmy 
przez wiele miesięcy – mówi kierownik 
artystyczny produkcji Kinga Kłusak - 
Jeździliśmy po Polsce i poszukiwaliśmy 
w Internecie. Pierwszy pomysł był taki, 
żeby niektóre sceny kręcić w  dworkach, 

ale w tych, które widzieliśmy nie było 
przestrzeni i rozmachu. I wreszcie w 
Internecie natknęliśmy się na fotogra-
fie pałacu Goetzów w Brzesku. Kiedy 
zobaczyłam klatkę schodową, od razu 
wiedziałam, że tu będą nasze plany 

zdjęciowe.
- Teraz 

ciężko zna-
leźć obiekt, 
na którym 
nie byłoby 
widać inge-
rencji archi-
t e k t o n i c z -
nych. Pałac 
w Brzesku 
jest spatyno-
wany przez 
czas, ale nie 
jest na tyle 
z n i s z c z o -
ny, żeby nie 
można było-
by wykorzy-
stać go do 

Film w pałacu
Urzekły ich piękne wnętrza pałacu Goetzów, dlatego przyjechali do Brzeska nakręcić film. 
Reżyser Michał Janów wspólnie w kilkorgiem aktorów i studentami Wydziału Radia i Telewizji 
imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

kręcenia naszego filmu. Atmosfera tego 
miejsca od  razu mnie urzekła, tu jest 
nadzwyczajnie – zachwyca się reżyser 
filmu, Michał Janów. 

Film, o którym mowa to etiuda op-
arta na przypowieści biblijnej o Absa-
lomie i Tamar, ale jej twórcy czerpali 
także pomysły z powieści Faulknera 
„Absalomie, Absalomie”. 

Reżyser Janów twierdzi, że jest to 
szowinistyczny film, w którym role 
kobiece sprowadzone zostały do mini-
mum.

- Jest to film o życiu i miłości, jak pra-
wie wszystkie niemal filmy. W etiudzie, 
którą kręcimy jest to miłość występna, 
kazirodcza, nie brak w nim także wąt-
ków bardziej drastycznych, jak brato-
bójstwo. Akcja rozgrywa się w latach 
dwudziestych ubiegłego wieku. Pokażę 
dwa dni z życia trójki głównych boha-
terów, kiedy dochodzi do konfrontacji 
pomiędzy nimi – opowiada Janów.

Ekipa chwali brzeszczan za gościn-
ność i życzliwość. 

- Szybko rozniosło się po mieście, że 
w pałacu kręcą film. Były dni, że przy-
chodziły tutaj całe tłumy – dodaje Kin-
ga Kłusak.

W zatytułowanej „Tamar” fabular-
nej etiudzie wystąpią między innymi: 
Bogusława Jantos, Monika Radzi-
wion, Michał Rolnicki oraz Andrzej 
Konopka. (kl)

Goetzów miało powstać coś innego. W 
piwnicach powstaną gabinety odnowy 
biologicznej, w których prowadzone 

będą między innymi zabiegi SPA. W 
podziemiach znajdzie się też miejsce 
dla basenu. W planach nowych właści-

cieli jest również budowa małego bro-
waru, w którym piwo warzone będzie z 
myślą tylko o gościach hotelowych. To 
będzie piwo nie tylko do konsumpcji. 
Służyć ma także do zdrowotnych ką-
pieli, bo podobno złocisty napój z pianą 
ma bardzo korzystny wpływ na jakość 
skóry. 

Teraz wszyscy nie mogą doczekać 
się, kiedy nareszcie pałac Goetzów 
odzyska swoją dawna świetność. I w 
tym przypadku trudno jest wytypować 
konkretny termin. Roboty budowlane 
i remontowe mają to do siebie, że ich 
tempo uzależnione jest w dużej mierze 
od kaprysów pogody. A tutaj chodzi o 
remont budowli zabytkowej. 

Czy w pałacu Goetzów będzie stra-
szyć? Z całą pewnością. To będą dwa 
duchy, amerykańskie małżeństwo Go-
łębiewskich, którzy kilka lat temu pró-
bowali zaprosić władze starostwa do 
wielce podejrzanego interesu, rysując 
złudne wizje utworzenia elitarnej szko-
ły. Mieszkańcy Brzeska mogą być spo-
kojni. Wygląda na to, że pałac i park 
trafiły w dobre ręce. 

Zofia Sitarz

CZAS NA ODNOWĘ

Oranżeria jest najbardziej zniszczoną 
częścią pałacu

Michał Janów i Kinga Kłusak są zachwyceni wnętrzami pa łacu
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Z tym stopniem zaawansowania jest 
różnie. Realizacja niektórych zadań 
idzie opornie z przyczyn od Urzędu 
Miasta niezależnych. Czasami kłopoty 
wynikają z powodu protestów miesz-
kańców, którzy na przykład nie zga-
dzają się z lokalizacją planowanych in-
westycji. Tak jest w przypadku budowy 
budynku socjalnego, której nie można 
rozpocząć, bo nadal trwają spory o to, 
gdzie powinien stanąć. Władze miasta 
są jednak dobrej myśli. Zapowiadają, 
że jeszcze w tym roku zakupione zo-
staną mieszkalne kontenery i wskaza-
ne zostanie miejsce ich posadowienia. 
Kwestią innej lokalizacji inwestycji, 
niż pierwotnie planowano, zajmuje się 
Wydział Geodezji, Gospodarowania 
Mieniem i Rolnictwa. 

 Realizowane jest również za-
danie związane z zaplanowaną na ten 
rok rozbudową monitoringu Brzeska. 
Sprawa o tyle ważna, że dotychczasowe 
doświadczenia jasno wskazują, że tam, 
gdzie funkcjonują kamery, praktycznie 
nie dochodzi do naruszenia prawa, a je-
żeli już zdarzy się jakiś czyn niezgodny 
z prawem, ustalenie jego sprawcy nie 

Gmina inwestuje
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunalnej przekazał nam informację na temat rea-

lizacji zadań ujętych w tegorocznym budżecie gminy. Prześledźmy wspólnie stopień zaawan-
sowania niektórych inwestycji zaplanowanych na ten rok. Bo z planów wynika, że niemal w 
każdym miejscu gminy jakaś inwestycja była, jest lub będzie realizowana, więc postępami 
tych przedsięwzięć (lub ich brakiem) powinien być zainteresowany każdy mieszkaniec. 

nastręcza większych trudności.
Ponieważ wykonanie projektu  technicz-

nego na rozbudowę monitoringu  wiązało 
się  z uzyskaniem wielu pozwoleń (mię-
dzy innymi od właściciela sieci teletech-
nicznej), były trudności ze znalezieniem 
projektanta, który podjąłby się  wykona-
nia dokumentacji technicznej w krótkim 
czasie. Mimo tego dokumentacja technicz-
na została już wykonana i niezwłocznie 
został ogłoszony przetarg na wykonanie 
zadania.

 W oczekiwaniu na dotacje
W planach figurują też takie inwesty-

cje, których realizacja uzależniona jest 
od powodzenia w staraniach o pozyska-
nie funduszy z zewnątrz. Takim sztan-
darowym przedsięwzięciem jest projekt 
znany jako „Rewitalizacja brzeskiego 
Rynku”. Projekt techniczny został już 
sporządzony, gmina dysponuje też już 
pozwoleniem na budowę. Specjaliści z 
Urzędu Miejskiego opracowują wniosek 
o przyznanie dotacji i od tego właśnie 
zależy, czy projekt zostanie wdrożony 
w życie. Ci, którzy widzieli projekt, na 
pewno przyznają, że rynek po rewita-

lizacji prezentować się będzie okazale, 
efektownie i atrakcyjnie. 

Równie ważna, ale o innym ciężarze 
gatunkowym (można nawet stwierdzić, 
że pilniejsza) jest planowana budowa 
sieci wodociągowej wraz z magistralą w 
Porębie Spytkowskiej. Perypetie miesz-
kańców tego sołectwa, którzy od lat z 
niecierpliwością oczekują, kiedy z ich 
kranów popłynie woda, są wszystkim 
powszechnie znane. Jest nadzieja, że 
wodociągowanie Poręby Spytkowskiej 
wreszcie się rozpocznie. I tutaj jednak 
niezbędne są pieniądze z zewnątrz 
Trwają prace nad przygotowywaniem 
projektu technicznego dotyczącego bu-
dowy sali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Brzesku. 

Wydaje się, że przesądzona jest już 
sprawa budowy wodociągu w Okocimiu. 
Wstępny wniosek dotyczący tej inwe-
stycji został złożony do Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007-2013 i został w pierwszym etapie 
pozytywnie zweryfikowany, podobnie 
jak wniosek na budową magistrali wo-
dociągowej Bochnia-Brzesko. Dla obu 
tych inwestycji zostały także złożone 
wnioski ostateczne. Urząd Miejski wy-
stąpił też do Starostwa Powiatowego z 
wnioskiem o ustalenie lokalizacji drogi. 
Związane jest to z planem przedłużenia 
ulicy Kossaka do ulicy Królowej Jadwi-
gi. Jeśli chodzi o budowę kanalizacji 
sanitarnej dla budynków położonych 
po południowej stronie ulicy Szczepa-
nowskiej, to dokumentacja w tej spra-
wie została dołączona do wniosku o 
dofinansowanie z Funduszu Spójności, 
który jest realizowany przez Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji. 

A jaka jest sytuacja związana z pla-
nowaną budową oczyszczalni ścieków 
dla Szkoły Podstawowej i GOSiR w 
Mokrzyskach? Starostwo Powiatowe 
wydało ostatnio pozwolenie wodno-
prawne dla tej inwestycji.

W sprawie budowy kanalizacji przy 
ulicy Pomianowskiej w Brzesku pozwo-
lenie zostało już wydane. Do realizacji 
zadania przystąpi Rejonowe Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 

W kwestii adaptacji budynku Szko-
ły Podstawowej w Buczu na potrzeby 
przedszkola dokonano już wspólnie z 
projektantem wizji lokalnej, na pod-
stawie której ustalony został zakres 

MILIONY NA INWESTYCJE

Zadaniem priorytetowym dla władz gminy są remonty dróg
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remontu. Umowa na wykonanie do-
kumentacji została już podpisana. Jej 
koszt to blisko 25 tysięcy złotych, a 
wykonana będzie w III kwartale tego 
roku. I jeszcze informacja na temat 
prac związanych z uzbrojeniem terenów 
przeznaczonych na strefę aktywności 
gospodarczej na Pomianowskim Stoku. 
Przetarg na budowę tymczasowej drogi 
z betonowych płyt został już rozstrzyg-
nięty. Droga ma być gotowa w 30 dni po 
podpisaniu tej umowy. W najbliższym 
czasie zostanie ogłoszony przetarg na 
budowę drogi docelowej zgodnie z opra-
cowaną dokumentacją.

Roboty w toku
Wiele zaplanowanych na ten rok in-

westycji jest aktualnie realizowanych. 
Trwa przebudowa dachu budynku 
Szkoły Podstawowej w Porębie Spyt-
kowskiej. W Mokrzyskach przebudowy-
wany jest dach na budynku mieszczące-
go się tutaj Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. W ramach pracy przewi-
dziano budowę nowej więźby dachowej 
nad zmodernizowaną wcześniej częś-
cią budynku i pokrycie całego dachu. 
W połowie czerwca podpisana została 
umowa na wykonanie prac z Zakładem  
Remontowo-Budowlanym BUDOLEX i 
od razu oddano wykonawcy we włada-
nie plac budowy. Przebudowa dachowej 
konstrukcji została już wykonana, teraz 
trwają prace związane z kryciem dachu 
blachą. Koszt przebudowy dachu, usta-
lony w drodze przetargu, ustalono na 
kwotę 321.668 złotych brutto. Zakoń-
czenie przedsięwzięcia zaplanowano na 
koniec sierpnia tego roku. 

Przy drodze wojewódzkiej nr 768 w 
Mokrzyskach (ulica Wiślana) mocno 
zaawansowane są prace przy budowie 
chodnika. Już została wykonana ka-
nalizacja deszczowa, ułożone zostały 
krawężniki i obrzeża. Podbudowa pod 
sam chodnik została już przygotowana, 
a ostateczny termin zakończenia zada-
nia wyznaczono na 30 września br. 

Zadania wykonane 
Gotowy jest już chodnik przy ulicy Ko-

pernika w Brzesku. Teraz tylko przygo-
towywane są dokumenty do rozliczenia 
i odebrania inwestycji. Podobnie jest z 
chodnikiem przy ulicy ks. Stojałowskie-
go w Szczepanowie. Na obecnym etapie 
prac zamykane są procedury budowla-
ne dla tych zadań. 

Już w połowie maja została oddana 
do użytku wschodnia część parkingu 
budowanego przy ulicy Uczestników 
Ruchu Oporu. (jk)

W tym roku gmina wyda kilkanaście milionów złotych na inwestycje

W czasie wakacji wyremontowanych zostanie kilka szkół i przedszkoli

W tym roku w gminie powstanie kilka km. nowych chodników
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Hot-
spot Lokalizacja

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

10 Brzesko - ZSP nr 2
11 Okocim - Szkoła Podstawowa
12 Poręba Spytkowska -Szk. Podst.
13 Brzesko - os. Browarna
14 Jasień - Szkoła Podstawowa
15 Brzesko - LIDL i Statoil
16 Brzesko - Basen i PG nr 2
17 Brzesko - Rynek
18 Brzesko - pl. K.Wielkiego
19 Brzesko - pl. Żwirki i Wigury
20 Brzesko - Urząd Miejski
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Po mszy uczestnicy obchodów odbyli 
uroczysty przemarsz na Plac Kazimie-
rza Wielkiego, gdzie sztandar zapre-
zentowano brzeszczanom. Następnie 
przy akompaniamencie Miejskiej Or-
kiestry Dętej liczni goście i członkowie 
KKK pomaszerowali do restauracji 
„Galicyjska”. Tam odbyło się uroczy-
ste wbicie gwoździ i wręczenie przez 
zaproszonych okolicznościowych adre-
sów i listów gratulacyjnych. Obchody 
zaszczycili swoją obecnością m.in. Mar-
szałek Roman Ciepiela, posłowie ziemi 
brzeskiej Edward Czesak i Jan Musiał, 
radny Sejmiku Wojewódzkiego Adam 
Kwaśniak, burmistrz Grzegorz Wawry-
ka, wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel, sta-
rosta Ryszard Ożóg, przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, prze-

wodniczący Rady Powiatu Sławomir 
Pater, przedstawiciele Cechu Rzemiosł 
Różnych oraz zaprzy-
jaźnionych  tereno-
wych oddziałów KKK. 
Kupcy świętowali 
do białego rana przy 
dźwiękach orkiestry, 
a atrakcją wieczoru 
był taniec z ogniem 
w wykonaniu grupy 
,,Dzieci ognia”.

Do znakomitej orga-
nizacji imprezy przy-
czyniło się wiele osób, 
jednak największy cię-
żar związany z obcho-
dami 70- lecia  wziął 
na siebie obecny pre-

zes KKK o/Brzesko Bogdan Baranek. 
Jeszcze będąc wiceprezesem postawił 
sobie za cel ufundowanie sztandaru, a 
jego poświęcenie pragnął połączyć z ob-
chodami jubileuszowymi. 

To już sześć wieków
W tym miejscu warto wrócić do histo-

rii… Krakowska Kongregacja Kupiecka 
Stołecznego Królewskiego Miasta Kra-
kowa została założona w 1410 roku za 
panowania króla Władysława Jagieł-
ły. Na podstawie zapisu w najstarszej 
Consularia Cracoviensia1 (rok 1410, 
tom I, str. 361) jako czas powstania 
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
przyjęto datę 25 luty 1410 r. Niewiele 
jest w Polsce związków i stowarzyszeń 
o tak bogatym rodowodzie. Kongrega-
cja funkcjonowała przez wieki chlubiąc 
się nazwiskami słynnych krakowskich 
kupców i restauratorów. Oni to nada-
li kształty śródmiejskim kamienicom 
i pałacom, rozwijali samorządowe in-
stytucje, wywierali wpływ na rozwój 
gospodarczy kraju. Kongregacja ist-
niała także w czasie rozbiorów, będąc 
samorządową organizacją zawodową, 
opowiadającą się  za swobodą handlu, 
za wolną konkurencją i przez to służą-
cą społecznemu dobru. W okresie mię-
dzywojennym Kongregacja zaczęła się 
organizacyjnie rozwijać, powstawały 
oddziały terenowe.

26 czerwca 1938 roku po uroczystym 
nabożeństwie w kościele parafialnym 
odbyło się pierwsze walne zebranie or-
ganizacyjne kupców chrześcijańskich 
z Brzeska i powiatu. W tym dniu do 
stowarzyszenia wstąpiło 77 kupców, 
spośród których wybrano pierwsze wła-
dze Kongregacji Kupieckiej w Brzesku. 
Przewodniczącym wybrano Mariana 
Geratowskiego, zastępcą został Ma-
ciej Pawula. Do zarządu weszli:  Piotr 
Mleczko, Józef Ruda, Józef Słoś, Michał 

Kupcy świętowali
W 70 rocznicę powstania Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej w Brzesku

21 czerwca 2008r. odbyły się uroczyste obchody 70. rocznicy utworzenia brzeskiego 
oddziału Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. W kościele pod wezwaniem św. Jakuba 
Apostoła i NMP Matki Kościoła odbyła się msza święta koncelebrowana przez trzech 
brzeskich proboszczów - ks. Józefa Drabika, ks. Stanisława Marka i ks. Józefa Mularza 
- w intencji kupiectwa i zaproszonych gości. Nabożeństwo było połączone z poświęceniem 
i wręczeniem sztandaru, który  prezes KKK Wiesław Jopek przekazał na ręce prezesa 
brzeskiego oddziału Bogdana Baranka. Chorążym sztandaru została Anna Niedziałkow-
ska, wnuczka założyciela KKK w Brzesku Macieja Pawuli, a przybocznymi Robert Dubiel 
i Marian Cupał. Sztandar z jednej strony ma wyhaftowanego gryfa – herb Brzeska, a po 
drugiej kogę – łódź będącą symbolem kupiectwa. 
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Wojas, Stanisław Kocaj, Marian Cie-
ślik, Franciszek Zwierz i wielu innych 
znakomitych kupców .

Pracowali, walczyli, ginęli
W pierwszym zebraniu uczestniczył 

poseł baron Jan Goetz, który w swoim 
przemówieniu podkreślił konieczność 
organizowania się kupiectwa i chrześ-
cijańskiego przemysłu. Przed wybu-
chem II wojny światowej okres działal-
ności brzeskiej Kongregacji był jednak 
zbyt krótki, aby mogła szerzej rozwinąć 
skrzydła. Zdołano jednak powołać do 
życia Kasę Bezprocentową 
i zorganizować Hurtownię 
Kupców Polskich, które 
były znakiem rzetelnej 
pracy zarządu oddziału.

W 1941 roku okupant 
niemiecki rozwiązał Kon-
gregację, przestały także 
istnieć jej terenowe oddzia-
ły. Fakt ten nie doprowa-
dził jednak do bezwładne-
go pogodzenia się z losem. 
Choć w okresie terroru 
hitlerowskiego o pracy 
organizacyjnej nie mogło 
być mowy, to całą ener-
gię skierowano na pomoc 
więźniom i wysiedleńcom. 
Swą działalność w czasie 
wojny wielu kupców z kon-
gregacji w Brzesku przy-
płaciło życiem, polegli w 
walce, bądź zginęli w obo-
zach koncentracyjnych w 
Oświęcimiu i Grossrosen. 
Dopiero wiosna 1945 roku 
pozwoliła drugiemu preze-
sowi Maciejowi Pawuli zor-
ganizować Kongregację na 
nowo. Pierwsze powojenne 
walne zebranie członków 
zostało zwołane w dniu 8 
grudnia 1945 roku (w cza-
sie święta Matki Boskiej 
Niepokalanej zwanej Ku-
piecką ), a na prezesa po-
wołano Piotra Mleczkę.

Za czerwoną zasłoną
Dla brzeskiego oddziału 

rozpoczął się żmudny czas odbudowy 
życia organizacyjnego i gospodarczego. 
W rozwoju Kongregacji na przestrzeni 
pierwszych powojennych lat na specjal-
ną uwagę zasługuje powołanie Sekcji 
Wiedzy Zawodowej pod przewodni-
ctwem dyrektora Stanisława Hamiel-
ca. 

Zarząd podjął szereg interwencji w 

Izbie Skarbowej w Krakowie i w Ko-
misji Specjalnej. Dzięki współpracy z 
Hurtownią Kupców Polskich uzyskał 
przydziały towarów dla kupców, a z 
funduszu aprowizacyjnego – kaszę oraz 
zapałki z Monopolu Zapałczanego (tak, 
tak - kto to dzisiaj pamięta?). 25 stycz-
nia 1948 roku kolejne Walne Zebranie 
na prezesa Zarządu wybrało ponownie 
Piotra Mleczkę.  

27 czerwca 1948 Kongregacja Ku-
piecka w Brzesku obchodziła 10-lecie 
swego istnienia. Uroczystości rozpoczę-
ły się mszą świętą w kościele parafial-

nym, gdzie ks. dziekan Stosuł dokonał 
poświęcenia sztandaru. Zaszczytną 
godność chorążego nadano Janowi Pol-
cynowi.

I choć Kongregacja w Brzesku z ca-
łych sił starała się walczyć i podnosić 
nadzieję w środowisku kupieckim, to 
nie była już w stanie wskrzesić ducha 
dawnych lat. Rdzawo- czerwona, żela-

zna kurtyna zasłaniała oczy i rozum, 
na wiele dziesiątek lat oddzieliła ludzi 
od normalnego świata. Przez cały ten 
czas, tu i ówdzie działały tzw. zrzesze-
nia kupieckie uzurpujące sobie prawo 
do starych nazw i tradycji. Pod płasz-
czem przeróżnych pozorów stanowiły 
jednak tylko zasłonę dymną dla wła-
dzy, a dla kupiectwa często stanowiły 
barierę nie do przebycia.

Z historii najnowszej
Zmiany ustrojowe w latach 80-tych 

pozwoliły na reaktywację Kongregacji 
Kupieckiej.

Oddział w Brzesku zo-
stał reaktywowany 24 
czerwca 1999 roku a jego 
pierwszym prezesem zo-
stał Krzysztof Bigaj, za-
stępcą Tadeusz Odroń, w 
skład zarządu weszli rów-
nież Urszula Knap, Jan 
Franczyk, Marian Czar-
nik i Bogdan Baranek.

23 kwietnia 2001 roku 
odbyło się Walne Zebra-
nie Sprawozdawczo-Wy-
borcze, na którym po re-
zygnacji z funkcji prezesa 
Krzysztofa Bigaja wybra-
no nowe władze oddziału. 
Funkcję prezesa powierzo-
no Mirosławowi Niedział-
kowskiemu, Katarzyna 
Pacewicz-Pyrek została 
wiceprezesem, a w skład 
zarząd powołani zostali 
Tadeusz Odroń, Urszu-
la Knap, Marian Cupał i 
Małgorzata Czarnik. W 
tym składzie zarząd dzia-
łał dwie kadencje.

12 kwietnia 2008 roku 
Walne Zebranie powołało 
na prezesa Bogdana Ba-
ranka. Pozostali członko-
wie zarządu to Katarzyna 
Pacewicz Pyrek (zastęp-
ca), Mirosław Niedział-
kowski (zastępca), Bar-
bara Kopacz (sekretarz i 
skarbnik) oraz Bogusław 
Kądziołka (członek zarzą-

du).
Dla podkreślenia wielu ważkich wy-

darzeń, które przez sześć wieków stały 
się udziałem kupiectwa skupionego wo-
kół Kongregacji, przytoczyć można sło-
wa badacza Paula Hermanna: „ale to 
czego dokonali, by móc uprawiać han-
del, by jednym słowem – zarobić, jest 
jednak wspaniałe . (jk)

Brzeski oddział KKK ma wrzeszcie swój sztandar. Stoją od lewej:
Marian Cupał, Anna Niedziałkowska i Bogdan Baranek
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Od stycznia do maja brzescy poli-
cjanci odnotowali 310 popełnionych 
przestępstw, co przy liczbie 310 takich 
czynów stwierdzonych w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego stanowi 
minimalny (ale jednak) spadek. 24 z 
tych przestępstw to „dzieło” nieletnich. 
Przypominamy jeszcze raz, że wszyst-
kie podane tutaj dane dotyczą łącznie 
gmin Brzesko i Dębno.

Ze zdziwieniem przyjęliśmy informa-
cję, że największym „wzięciem” cieszą 
się w tym roku przestępstwa gospodar-

Z policyjnego raportu
„Moda” na przestępstwa gospodarcze

Jak kształtuje się stan bezpieczeństwa w gminie Brzesko w pierwszych pięciu miesiącach 
bieżącego roku? Chociaż dysponujemy sprawozdaniem na ten temat przygotowanym przez 
Komendę Powiatową Policji, to jednak podane w nim dane statystyczne nie oddają w pełni 
stanu faktycznego, bo – jak czytamy w sprawozdaniu – ze względów technicznych zostały 
podane w połączeniu z gminą Dębno. Mimo wszystko zdecydowaliśmy się na publikację da-
nych opartych na tym sprawozdaniu. 

cze, których do końca maja popełniono 
151, czyli blisko połowę wszystkich czy-
nów karalnych. Policja na poczet przy-
szłych kar z tytułu tych przestępstw 
zabezpieczyła już mienie o wartości 
86270 złotych. 

Drugą kategorią najczęściej popeł-
nianych przestępstw są kradzieże i 
kradzieże z włamaniem, których w 
sprawozdawczym okresie odnotowano 
117. W tej grupie prym wiodą „złomia-
rze” specjalizujący się głównie w kra-
dzieżach napowietrznych linii teleko-

munikacyjnych i energetycznych oraz 
elementów trakcji kolejowej. 

Trzecie miejsce zajmują sprawcy wy-
darzeń drogowych, zarówno ci trzeźwi 
jak i w stanie nietrzeźwym. W tej dzie-
dzinie stwierdzono, że prawo naruszo-
ne zostało 58 razy. 

Optymizmem napawa fakt, że w 
znacznym stopniu spadła aktywność 
przestępców narkotykowych. 49 prze-
stępstw tego typu odnotowanych od 
stycznia do maja tego roku to aż o 59 
mniej niż w pierwszych pięciu miesią-
cach roku ubiegłego. 

W omawianym okresie funkcjona-
riusze KPP Brzesko prowadzili postę-
powania wobec 216 osób podejrzanych 
o popełnienie przestępstw. 174 osobom 
zostały postawione akty oskarżenia. 
Dla 23 nieletnich ich czyny skutkowa-
ły wnioskami o wszczęcie postępowań 
przez Wydział III Rodzinny i Nielet-
nich Sądu Rejonowego w Brzesku. 

Brzeska policja, co już jest normą, 
plasuje się w wojewódzkiej czołówce, 
jeśli chodzi o wykrywalność sprawców 
przestępstw. Wskaźnik wykrywalności 
dla Małopolski wynosi  62,9 procent, 
podczas gdy dla powiatu brzeskiego aż 
80,5 procent, a dla gmin Brzesko i Dęb-
no jest jeszcze wyższy, bo wynosi 82,4 
procent. W przypadku przestępstw 
gospodarczych wskaźnik wykrywalno-
ści jest doprawdy imponujący – 96,1 
procent. Nieco gorzej jest w przypadku 
przestępstw kryminalnych, choć też 
jest to bardzo dobry wynik – 71,9 pro-
cent. 

Brzesko wykracza najczęściej 
W dziedzinie wykroczeń policja przed-

stawiła sprawozdanie tylko za pierwszy 
kwartał i dotyczący w całości powiatu. 
Jednak i tak z tych danych wynika, że 
najczęściej jednak sprawcami wykro-
czeń są mieszkańcy gminy Brzesko, a 
zwłaszcza jej strefy miejskiej. To zro-
zumiałe, bo przecież jest to obszar naj-
bardziej nasycony policyjnymi patro-
lami, samo miasto jest monitorowane, 
a więc tutaj najłatwiej o „wpadkę” za 
chuligańskie zachowanie. Tutaj też jest 
największe zatrzęsienie rozrywkowych 
lokali i punktów sprzedaży alkoholu, a 
nie od dziś wiadomo, że napoje z pro-
centami sprzyjają wykroczeniom. 

Przyjrzyjmy się jednak liczbom obra-
zującym skalę wykroczeń w powiecie. 
Chociaż w porównaniu z pierwszym 
kwartałem roku ubiegłego było ich o 
tysiąc mniej, to jednak nadal sporo, bo 
2554 – przynajmniej tyle ujawniono. 
276 sprawców wykroczeń stanęło lub w 

Brygada antyterrorystyczna w Brzesku
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najbliższym czasie stanie przed Sądem 
Grodzkim, 1540 ukaranych zostało 
mandatami karnymi, a w 738 przypad-
kach skończyło się na razie na poucze-
niu. Policjanci uważają, że obniżenie 
liczby wykroczeń to efekt wzmożonych 
działań wobec wykroczeniowych recy-
dywistów. 

Jednak, pomimo tezy zawartej po-
wyżej to nie chuligani są najczęstszy-
mi sprawcami wykroczeń. Największą 
grupę stanowią sprawcy zdarzeń dro-
gowych, których stwierdzono 1358 przy 
226 czynach przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu. 

Groźny alkohol
Jak już napomknęliśmy, poważnym 

problemem społecznym powodującym 
znaczną liczbę czynów zagrożonych 
prawem jest alkohol. W I kwartale tego 
roku 69 osób spędziło noc na policyjnym 
„dołku” w celu wytrzeźwienia. W 38 
przypadkach policjanci byli na tyle ła-
skawi, że odwieźli ofiary „pocieszyciel-
ki” do ich miejsc zamieszkania. 19 razy 
delikwenci byli w takim stanie, że trze-
ba było ich odwieźć do placówek służby 
zdrowia. W tej grupie 22 zatrzymane 
osoby to nieletni, w tym niby „tylko” 
pięć dziewcząt. Zresztą cała dwudziest-
ka dwójka napawa niepokojem, bo są to 
tylko przypadki stwierdzone. Skala na 
pewno jest większa.

To alkohol występował w głównej roli, 
kiedy policjanci zmuszeni byli inter-
weniować w mieszkaniach, w których 
dochodziło do rodzinnych awantur. Ta-

kich interwencji odnotowano 327. Do-
dajmy tutaj, że ofiarami przemocy w 
rodzinie padały nie tylko kobiety (37) i 
dzieci (56). Przemoc dosięgła także pię-
ciu mężczyzn. I tutaj przytoczone dane 
dotyczą obszaru całego powiatu. 

Co w szkołach piszczy?
Policjanci alarmują, że najwięcej prze-

stępstw popełnianych w placówkach 
oświatowych notuje się w gimnazjach. 
Tłumaczą to problemami wynikający-
mi z wieku adolescencji, czyli mówiąc 
obrazowo z tzw. „trudnym wiekiem”. 
Do popełniania przestępstw pchają 
młodych ludzi chęć imponowania i zdo-
bycia przewagi w grupie. Chęć zysku, 
moda czy też drobne nieporozumienia 
wymieniane są na drugim miejscu. 

Znamienne jest to, że modna w Brze-
sku w pierwszych czterech latach naj-
nowszego stulecia szkolna fala powoli 
zanika. Jednak okazuje się, że zmieni-
ła się po prostu jej geografia. Teraz ze 
zjawiskiem szkolnej fali spotkać można 
się w gminach okolicznych. 

Policja coraz lepiej radzi sobie z za-
pobieganiem kradzieżom na terenie 
szkół. Sprzyja temu coraz bardziej po-
wszechny szkolny monitoring. Dzięki 
niemu coraz częściej odzyskiwane są 
kradzione najczęściej telefony komór-
kowe, markowe buty, odzież czy pienią-
dze. W ten sposób wychwytywani są też 
sprawcy aktów wandalizmu. 

Coraz rzadziej zdarzają się też akty 
słownej agresji skierowanej ze strony 
uczniów do nauczycieli. Przeprowadzo-

na w ubiegłym roku nowelizacja Karty 
Nauczyciela dała pedagogom upraw-
nienia równe publicznym funkcjona-
riuszom. Uczeń musi więc liczyć się z 
poważnymi konsekwencjami w przy-
padku obrazy nauczyciela lub pogróżek 
do niego skierowanych. Na nieletnich 
czeka Wydział Rodzinny i Nieletnich, 
na pełnoletnich Wydział Karny. 

Alkoholizm wśród nieletnich to 
odrębny problem. Liczby zatrzyma-
nych w pierwszym kwartale już tutaj 
podawaliśmy. Zaskakujące jest to, 
że policji znane są przypadki, że „od-
ważniejsi” nieletni uczniowie w stanie 
nietrzeźwym ostentacyjnie zasiadają 
w ławkach. Funkcjonariusze policji za 
każdym razem podkreślają, że nadal 
dostępność alkoholu dla młodzieży po-
niżej 18. roku życia jest dość łatwa. Bo 
chociaż sprzedawcy czy też barmani w 
podejrzanych sytuacjach skrupulatnie 
sprawdzają dowody osobiste, to zawsze 
w kolejce po alkohol znajdzie się jakiś 
dobry „wujek”. 

Kto nad nami czuwa?
W Komendzie Powiatowej Policji w 

Brzesku służbę pełni 133 funkcjona-
riuszy, z czego 16 w Komisariacie w 
Czchowie, a 9 w szczurowskim Poste-
runku. 25 policjantów pracuje w służ-
bie patrolowej. Nasza gmina podzielona 
jest na 8 rejonów, nad którymi czuwają 
dzielnicowi. Sekcja Ruchu Drogowego 
zatrudnia 15 mundurowych. Przestęp-
czością nieletnich zajmuje się trzech 
funkcjonariuszy. Jest to stanowczo za 
mało, zważywszy, że do ich obowiąz-
ków należą również kontakty ze szko-
łami, a tych placówek na terenie gminy 
jest 17, w tym dwa molochy czyli szkoły 
ponadgimnazjalne.

Pracą operacyjną, dochodzeniowo-
śledczą, przestępstwami gospodarczy-
mi i techniką kryminalistyczną zajmu-
je się kilkudziesięciu policjantów. 

Wiele do życzenia pozostawiają baza 
lokalowa i tabor samochodowy. W bu-
dynku przy ulicy Szczepanowskiej pil-
nego remontu wymagają pomieszczenia 
dyżurki i areszty. Tabor samochodowy 
składa się z 12 samochodów liczących 
od kilku do kilkunastu lat z przebiega-
mi oscylującymi w granicach 400 tysię-
cy kilometrów. Jeden fiat Ducato z 2007 
roku to stanowczo za mało. Lepiej mają 
się gminy, na terenie których działają 
posterunki. Tam lokalne samorządy 
zakupiły dla „swoich” policjantów ra-
diowozy marki kia Cee’d.  Skutkiem 
tego do Brzeska powróciły użytkowane 
tam wcześniej polonezy. L.K.

Policjanci z sekcji ruchu drogowego organizują konkursy dla dzieci i młodzieży
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W pierwszej kolejności remontowany 
będzie dworcowy budynek. Wymienio-
ne zostaną drzwi, okna, odnowiona ma 
być poczekalnia. Obiekt zostanie ocie-
plony, położona zostanie na nim nowa 
elewacja. Generalnemu remontowi 
poddane zostaną dworcowe toalety.

Wyburzone zostaną stare budynki 
magazynowe, które znajdują się w sta-
nie kompletnej ruiny. W ich  miejsce 
pojawią się parkingi. 

- Chcemy, żeby dworzec był wizytów-
ką miasta a nie miejscem, które odstra-
sza swoim widokiem – mówi burmistrz 
Grzegorz Wawryka. 

W kolejnych latach, do 2012 roku, 
w ramach generalnego remontu sieci 
kolejowej na trasie Kraków-Przemyśl 
brzeski dworzec wzbogaci się o pod-
ziemne przejście dla pasażerów, wyre-
montowany zostanie  także istniejący 
wiadukt. (kp)

Dworzec PKP do remontu
Władze miasta zawarły porozumienie z dyrekcją Polskich Kolei Państwowych i najpraw-

dopodobniej jeszcze w tym roku rozpocznie się remont zaniedbanego od lat dworca. 
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Małopolska Szkoła Wyższa
Skontrolowana i zaakceptowana

Kierunek Ekonomia prowadzony w Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku został oceniony 
pozytywnie – tak brzmi konkluzja w protokole pokontrolnym wydanym przez Państwową 
Komisję Akredytacyjną. Taka ocena to nie tylko wyróżnienie dla uczelni, ale przede wszyst-
kim prestiż. Brzeska placówka mimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania z roku na 
rok ma coraz wyższe notowania nie tylko w Małopolsce ale i w kraju. 

Wszystko zaczęło się w listopadzie 
ubiegłego roku, kiedy to do uczelni przy 
ulicy Królowej Jadwigi zawitali kontro-
lerzy z Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej. W skład komisji wchodzili Joan-
na Boruta, Karolina Ciaś, prof. dr hab. 
Stanisław Czaja, prof. dr hab. Jerzy 
Lewandowski (przewodniczący) i prof. 
dr hab. Jerzy Węcławski.

- To była kompleksowa kontrola, ale 
ani przez chwilę nie wywołała a nas 
choćby krzty nerwowości. Nauka od-
bywała się swoim normalnym rytmem 
– powiedziała nam Bożena Szołtysek, 
kanclerz Małopolskiej Szkoły Wyższej 
– Kontroli poddano na przykład zgod-
ność stosowania w uczelni przepisów z 
powszechnie obowiązującym prawem. 
Podobnie z organami uczelni, czy zo-
stały powołane zgodnie z przepisami 
prawa. Czy struktury organizacyjne o 
raz ich obsada kadrowa powołane zo-
stały w zgodzie z naszymi przepisami 
wewnętrznymi. Sprawdzono też, czy 
prowadzone przez nas kierunki stu-
diów zostały uruchomione przez orga-
ny do tego upoważnione. Kontrolerzy 
przyjrzeli się, czy zasady rekrutacji 
na I rok studiów zostały zatwierdzone 
przez odpowiednie organy. Sprawdzo-
no też, czy przepisy, które stosujemy 
w kwestii odpłatności oraz wydawania 
przez nas dokumenty, są zgodne z pra-
wem. Skontrolowana została też pełna 
dokumentacja dotycząca toku studiów. 
To tylko niektóre punkty tej kontroli, 
w rzeczywistości było ich znacznie wię-
cej. Ocena pozytywna, której, powiem 
nieskromnie, spodziewaliśmy się, spra-
wia nam nie tylko satysfakcję. Jest 
potwierdzeniem, że prowadzona przez 
nas polityka zmierza w słusznym kie-
runku, a studiowanie w naszej uczelni 
nie jest dla nikogo czasem straconym 

Kontrola, jak wspominamy na wstę-
pie, miała miejsce w listopadzie ubie-
głego roku. Uchwałę przyznającą Ma-
łopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku 
ocenę pozytywną została podjęta w po-
łowie czerwca tego roku. 

To kolejne świadectwo wysokiego po-
ziomu nauczania i dobrej logistyki. Jak 
powiedział nam rektor Stanisław Lis, 
ocena pozytywna świadczy o spełnieniu 
wymagań kadrowych, programowych i 
organizacyjnych oraz dotyczących bazy 
materialnej, określonych przepisami 
prawa. Z.S.

Z roku na rok studentów przy ul. Królowej Jadwigi jest coraz więcej

Władze uczelni otrzymały kolejne świadectwo potwierdzające wysoki poziom 
nauczania w Małopolskiej Szkole Wyższej
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Trwają wakacje. Góry, lasy, 
obiekty sportowe, brzegi zbiorni-
ków wodnych wypełniły się ludź-
mi szukającymi wypoczynku i 
relaksu. Aby ten wypoczynek był 
bezpieczny, policjanci rozpoczę-
li działania o kryptonimie „Bez-
pieczne Wakacje 2008”. Policyjne 
przedsięwzięcia prowadzone będą 
w miejscach wypoczynku letnie-
go, na trasach dojazdowych do 
wakacyjnych kurortów, a także w 
miejscach zamieszkania, gdzie wy-

Bezpieczne Wakacje 2008
Policjanci dbają o bezpieczeństwo wypoczywających

jeżdżający na wakacje pozostawili 
swe domostwa.

Brzeska policja aktywnie włączyła 
się do kampanii „Bezpieczne Wakacje 
2008”. Patrole policyjne spotkamy częś-
ciej niż zwykle nad brzegami Uszwicy, 
Dunajca i Jeziora Czchowskiego. Funk-
cjonariusze sprawdzają tzw. dzikie 
miejsca biwakowania, m.in. w zakresie 
przestrzegania przepisów przeciwpoża-
rowych. 

Częste są spotkania policjantów z 
uczestnikami półkolonii czy obozów, 

których w bieżącym roku na terenie 
powiatu brzeskiego jest więcej niż w 
latach ubiegłych.

Na okres wakacji został urucho-
miony Sezonowy Posterunek Wod-
ny na Jeziorze Czchowskim. Spe-
cjalnie przeszkoleni policjanci do 
dyspozycji mają łódź patrolową, za 
pomocą której są w stanie dotrzeć 
do najdalszych zakamarków brze-
gowej linii akwenu.

Szczególna uwaga funkcjonariuszy 
zwrócona jest na dowóz dzieci i mło-
dzieży do miejsc wypoczynku. Wykonu-
jąc swe obowiązki policjanci sprawdzają 
dokumenty, stan trzeźwości kierują-
cych oraz stan techniczny autokarów. 
Rodzice lub organizatorzy wycie-
czek, chcący wykonania takiej 
kontroli przez Policję przed wyjaz-
dem swoich pociech, proszeni są o 
kontakt z Sekcją Ruchu Drogowe-
go KPP w Brzesku, pod numerem 
telefonu 014 66 26 225 lub osobiście 
w Rewirze Dzielnicowych przy ul. 
Piłsudskiego (obok Powiatowego 
Urzędu Pracy). Zgłoszenie powin-
no być uczynione z kilkudniowym 
wyprzedzeniem, a same kontrole 
odbywają się w miejscach zbiórek  
lub na parkingu Komendy Powia-
towej Policji przy ul. Szczepanow-
skiej 53 w Brzesku. 

Czas wakacji to okres wzmożonej 
działalności włamywaczy, dla których 
pozostawione domy i mieszkania są 
łatwym łupem. Brzeska policja, jak co 
roku, uruchomiła więcej patroli (mun-
durowych oraz operacyjnych), aby za-
pobiegać kradzieżom z włamaniem. Tu 
również apel o wzajemną sąsiedzką 
troskę o pozostawione mienie – inte-
resujmy się losami mieszkań i domów 
sąsiadów, a w przypadku podejrzenia 
włamania informujmy policję – apelują 
funkcjonariusze.

Na potrzeby kampanii „Bezpiecz-
ne Wakacje 2008” uruchomiona zo-
stała "Wakacyjna linia zaufania", w 
ramach której pod numerami 014 
66 26 151 lub 014 66 26 212 w okre-
ślonych godzinach można zgłosić 
wszelkie zauważone nieprawidło-
wości lub uzyskać poradę w dzie-
dzinie bezpiecznych zachowań. 
Oczywiście całodobowo funkcjonu-
ją numery alarmowe Policji - 997 i 
112. Warto wspomnieć, że czynny 
jest także krakowski telefon za-
ufania „Stop Przemocy” o numerze 
012 61 52 222.

Działania „Bezpieczne Wakacje 
2008” potrwają do 31 sierpnia. (jk)

Piotr Wójciak z KPP apeluje, aby interesować się mieszkaniami sąsiadów którzy
wyjechali na wakacje

Bezpieczne wakacje to program w dużej mierze skierowany do dzieci i młodzieży
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Ścieżka eko

- Narażając się na ogromne koszty 
mieszkańcy zlecają wykonanie studni 
głębinowych – mówi radny Stanisław 
Góra - Ale efekty są marne. Pracowni-
cy specjalistycznych firm przyjeżdżają, 
kopią i wody nie znajdują. Albo okazuje 
się, że jest niezdatna do celów spożyw-
czych. Mieszkańcy skazani są na przy-

Mieszkańcy Poręby Spytkowskiej od kilku lat borykają się z poważnym problemem braku 
wody. Powraca on każdego lata, kiedy poziom wody w studniach obniża się do tego stopnia, 
że kąpiel w wannie czy podlanie ogródka stają się luksusem. Jeszcze gorzej mają się ci mie-
szańcy, którzy hodują zwierzęta – krowy, świnie, konie.  

wożenie wody w beczkowozach.
Co tydzień, na koszt gminy, do Porę-

by Spytkowskiej przyjeżdżają beczko-
wozy z Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. Wody moż-
na wtedy nabrać, ile potrzeba, ale fak-
tem jest, że przechowywana w plastiko-
wych beczkach po dwóch dniach nadaje 

się jedynie do celów gospodarczych. 
Mieszkańcy Poręby narzekają i cze-

kają z nadzieją, że w ich wsi wybudo-
wany zostanie wodociąg. Koszt plano-
wanego przedsięwzięcia jest ogromny 
– ponad 18 milionów złotych. Z uwagi 
na ogromny koszt inwestycji jej reali-
zacja jest odkładana z roku na rok. A 
władze przyznają, że - przynajmniej na 
razie - nie stać gminy na tak kosztowną 
inwestycję. 

- Gotowa jest już dokumentacja, bę-
dziemy składać wnioski do pilotowa-
nego przez marszałka województwa i 
ministra rolnictwa programu rozwo-
ju terenów wiejskich. Sprawa jednak 
nieco się komplikuje, bowiem nabór 
wniosków był już kilkakrotnie odkłada-
ny. Jeżeli jednak udałoby się włączyć 
gminę do realizacji programu, wów-
czas budowa mogłaby się zacząć już w 
przyszłym roku – mówi wiceburmistrz 
Brzeska Jerzy Tyrkiel. (jl)

W oczekiwaniu na wodociąg

Referat Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Śro-
dowiska, wspólnie z kołem 
łowieckim „Jedność” i Nad-
leśnictwem Brzesko przypo-
minają o tym, że na terenie 
gminy czynna jest ścieżka 
ekologiczna. Składa się ona 
z dziesięciu przystanków, 
w ciągu których można po-
znać życie lasu. Z tablic in-
formacyjnych spacerowicze 
mogą poznać najczęściej wy-
stępujące w lesie ptaki, ro-
ślinność, zwierzęta, grzyby, 
działalność leśników, myśli-

wych a także obiekty sakralne znajdu-
jące się w Szczepanowie. Przy ścieżce 
znajduje się  „cud” przyrody – lipa  któ-
rą według legendy przyszły męczennik 
zasadził korzeniami do góry. Okaz ten 
w obwodzie pnia mierzy ponad 5 me-
trów. Dendrolodzy ustalili, że liczy so-
bie około pół tysiąca lat.  

- Na trasie ścieżki znajduje się także 
inny osobliwy pomnik przyrody - Ro-
meo i Julia, 50 letnia osika o obwodzie 
pnia 385 centymetrów. Jest także kilka 
miejsc, w których można odpocząć, po-
dziwiać piękne widoki, rozpalić ognisko 
- zachęca do zwiedzania kierownik re-
feratu Henryk Piela. (jk)

Ludzie gromadzą wodę w plastikowych beczkach

Ścieżka ekologiczna to spora atrakcja 
dla zwiedzających
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To była regularna bitwa – tak mówią 
policjanci i świadkowie zajścia, do ja-
kiego doszło w nocy z soboty na niedzie-
lę obok jednego z brzeskich ogródków 
piwnych. Siły były mało wyrównane, 
bowiem przeciwko dwóm policjantom 

do walki stanęło ponad 20. młodych 
mężczyzn. Siedmiu z nich zostało za-
trzymanych w areszcie, jeden z nich 
– prowodyr całego zajścia jest w dal-
szym ciągu poszukiwany przez policję. 
Za czynną napaść na policjantów grozi 
kara od roku do dziesięciu lat pozba-
wienia wolności.

Przed północą policjanci zostali za-
wiadomieni o bójce, jaka rozgrywała się 
w sąsiedztwie jednego z ogródków piw-
nych. Kiedy patrol dotarł we wskaza-
ne miejsce cała agresja awanturników 
skierowana została przeciwko funkcjo-
nariuszom. 

-Jeden z uczestników wskoczył na 
radiowóz, zaczął go kopać i wykrzyki-
wać groźby pod adresem mundurowych 
– opowiada przebieg zajścia rzecznik 
policji z Brzeska, Bogusław Chmielarz. 
–Policjanci starali się go zatrzymać, 
wówczas reszta młodych mężczyzn rzu-
ciła się na nich. Mundurowi wycofali 
się do radiowozu i wezwali posiłki.

Kiedy grupa wsparcia stawiła się na 
miejscu młodzieńcy ponownie zaata-

kowali. Bili policjantów – uderzali ich 
pięściami i kopali. Kiedy w ruch po-
szły policyjne pałki, w awanturników 
wstąpiły nowe siły. Ale ich opór poma-
łu dogasał tym bardziej, że na miejscu 
pojawiło się jeszcze  kilka wozów patro-
lowych, w tym dyżurujących niedale-
ko strażników granicznych. Udało się 
zatrzymać pięciu najbardziej agresyw-
nych uczestników zajścia, następnego 
dnia zatrzymano jeszcze jednego, kolej-
ny trafił w ręce policji w poniedziałek 
rano. Wszyscy przebywają w aresztach 
w Brzesku i Bochni, sad zdecyduje, 
czy zostaną w nich  na dłużej. Niemal 
wszyscy uczestnicy napadu na policjan-
tów byli pod wpływem alkoholu, rekor-
dzista miał we krwi ponad 3 promile 
alkoholu. 

-Prowodyr bójki z policjantami jest 
26-letnim mieszkańcem Brzeska, do-
skonale znanym policji. Mimo młodego 
wieku odsiadywał już wyroki za napa-
dy i rozboje – mówi Chmielarz. –Policja 
stara się ustalić miejsce jego pobytu. 

W wyniku bójki czterech policjantów 
odniosło obrażenia ciała. Komenda po-
niosła także starty materialne, napast-
nicy poważnie uszkodzili jeden z radio-
wozów, straty wynoszą kilka tysięcy 
złotych. (zs)

Ranni mundurowi, radiowóz do remontu

Bójka z policją

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 
radny Adam Kwaśniak zapropo-
nował, aby w mieście raz w roku 
odbywała się kilkudniowa im-
preza – Jarmark Brzeski. Pomysł 
- jak twierdzi - jest dobry i godny 
rozważenia nie tylko przez władze 
gminy, ale także przez stowarzy-
szenia i organizacje pozarządowe 
oraz lokalny biznes.

- Najważniejsza część imprezy mo-

Brzeski jarmark
głaby się odbywać na Placu Kazimie-
rza Wielkiego, inne towarzyszące, w in-
nych częściach miasta. Mogłyby to być 
wystawy rodzimego przemysłu i rze-
miosła, koncerty, występy artystyczne 
– mówi radny.

Na jarmark zapraszani byliby goście 
związani z biznesem, polityką i świa-
tem artystycznym. Radny twierdzi, że 
taka impreza miałaby ogromną szansę 
na powodzenie. (kp)

Dom ludowy do remontu
Dom Ludowy w Jadownikach 

już od wielu miesięcy jest miej-
scem, gdzie organizowana jest 
większość najważniejszy6ch 
gminnych imprez. 

- Z powodu braku kina, w którym 
znajdowała się jedyna scena w mie-
ście większość koncertów, spotkań 
i innych imprez odbywa się u nas, 
a to powoduje, że Dom Ludowy 
stał się niemal częścią Miejskiego 

Ośrodka Kultury – mówi radna 
Apolonia Warzecha - Oprócz tego 
prowadzimy w tym miejscu dzia-
łalność, dzięki której DL może się 
utrzymać, między innymi wynaj-
mujemy salę na organizację wesel. 
Przez budynek przewija się mnó-
stwo gości.

Dlatego na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej radna zaapelowała do 
władz miejskich o rozpatrzenie 
możliwości remontu budynku. 

- Już jesienią będziemy konstruo-
wać przyszłoroczny budżet – odpo-
wiada burmistrz Grzegorz Wawry-
ka - Będziemy szukać pieniędzy na 
remont. Zdajemy sobie sprawę, że 
jest on konieczny i należy wykonać 
go jak najszybciej. (mn)

Bogusław Chmielarz demonstruje
zniszczenia jakich dokonali 
wandale

Dom Ludowy w Jadownikach wymaga pilnego remontu
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Członkowie polskiej i niemie-
ckiej Rodziny Kolpinga organizują 
spotkania, których celem jest roz-
wijanie dobrych wzajemnych kon-
taktów partnerskich pomiędzy or-
ganizacjami. Odbywają się one raz 
w Polsce, raz w Niemczech. W tym 

Partnerstwo dla pokoju
W Rodzinie Kolpinga

roku miało ono miejsce w Łebie, a 
Rodzina z Brzeska była jego czyn-
nym uczestnikiem.

- W spotkaniu wzięło udział blisko 
200 osób z Polski i Niemiec. Razem 
spędzone trzy dni były okazją do pogłę-
bienia osobistych i przyjacielskich kon-

taktów, a także do nawiązania wspól-
nej płaszczyzny działania na szczeblu 
lokalnym – mówi Józef Pabian, szef 
brzeskiej Rodziny Kolpinga.

Działalność niemieckich istniejących 
od dziesięcioleci organizacji kolpingow-
skich może być, jak dodaje Józef Pa-
bian,  przykładem na to, jak powinny 
działać organizacje i stowarzyszenia  
katolickie w warunkach gospodarki 
rynkowej, jak uczestniczyć w życiu spo-
łecznym i politycznym, aby działać dla 
dobra lokalnego społeczeństwa, regio-
nu i kraju.

- Spotkanie uświadomiło nam jednak 
przede wszystkim to, jak ważnym fun-
damentem dla pokoju jest partnerstwo. 
Wygłoszone referaty i seminarium na 
ten temat prowadzone  przez kolpin-
gowców z Polski i Niemiec ukazały 
działalność Rodzin w kontekście roz-
woju pojednania polsko-niemieckiego 
– mówi Józef Pabian.

Spotkanie realizowane było przy 
wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckiej, 
starostwa powiatu lemborskiego, Sło-
wińskiego Parku Narodowego oraz 
burmistrza Łeby. Wzięli w nim udział 
także tamtejsi posłowie i senatorowie – 
Witold Namyślak i Kazimierz Kleina. 

Oprócz członków Rodziny Kolpinga z 
Brzeska do Łeby wyjechali także przed-
stawiciele nowotworzonych kół z Dębna 
i Łoniowej. (al)

Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Krzysztof Ojczyk uważa, że wydatki, 
jakie gmina ponosi na administrację, 
są za wysokie. Twierdzi, że dwukrotnie 

większe gminy, dysponujące nawet kil-
kakrotnie wyższym budżetem i szybciej 
rozwijające się niż Brzesko wydają na 
administrację znacznie mniej.

- Uważam, że zarządzający pracą 
Urzędu Miejskiego powinni z większą 
dokładnością wziąć pod uwagę stan za-
trudnienia i przede wszystkim jakość 
wykonywanej przez urzędników pracy. 
Są wydziały i jednostki doskonale pra-
cujące, jednak nie możemy udawać, że 
w części jednostek widoczne są wolne 
moce przerobowe. Ja nie mówię, że lu-
dzi trzeba zwalniać, jednak moim zda-
niem urząd należy przeorganizować 
tak, aby był on efektywniejszy i przede 
wszystkim tańszy – mówi przewodni-
czący Ojczyk. 

W organizowanym przez gazetę sa-
morządową „Wspólnota” rankingu gmi-
na Brzesko  znalazła się na dwunastym 
miejscu w kraju i pierwszym w Mało-

polsce, jeśli chodzi o wysokość wydat-
ków na administrację. 

Radny Adam Kwaśniak uważa, że to 
głównie pensje dla pracowników powo-
dują, iż wydatki są tak duże. Ale nie 
widzi w tym nic złego. 

- Dobry pracownik dobry musi być 
należycie wynagradzany. Na przykła-
dzie Urzędu Miejskiego już wielokrot-
nie „przerabialiśmy” temat, kiedy wy-
kształceni ludzie, doskonali fachowcy 
odchodzili z pracy z powodu kiepskich 
zarobków. Faktem jest, że może nie 
wszyscy pracują wzorowo, ale więk-
szość wydziałów zatrudnia dobrych 
fachowców i wykazuje się efektami 
– twierdzi radny. 

- Na pracownikach nie możemy 
oszczędzać – mówi burmistrz Grzegorz 
Wawryka - Urząd musi pracować na od-
powiednio wysokim poziomie, tak, aby 
dbać o petenta i o rozwój gminy. Wyni-
ki pod tym względem już nieznacznie 
się poprawiły. W ubiegłym roku gmina 
wydawała na administrację więcej niż 
obecnie. W rankingu „Wspólnoty” Brze-
sko znajdowało się na 8. miejscu, teraz 
przeskoczyliśmy na 12. (al)

Wydatki na administrację
Każdy mieszkaniec gminy płaci rocznie 213 zł

Adam Kwaśniak uważa, że urzędnik
musi być dobrze opłacany
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Zajęcia ruszyły 1 lipca przy komple-
cie uczestników. Niestety względy bez-
pieczeństwa (przepisy dotyczące liczby 
podopiecznych przypadających na jed-
nego instruktora) oraz niewielka po-
wierzchnia mają wpływ na ograniczoną 
liczbę miejsc. 

Dlatego ogłoszenia o „Wakacjach w 
MOK-u” pojawiły się na tablicach ogło-
szeń dużo wcześniej, aby informacja 
dotarła do jak najszerszego grona za-
interesowanych. Później liczył się już 
tylko refleks. 

Cykl zajęć prowadzony jest od ponie-
działku do piątku, a każdy dzień to inna 
forma gier, zabaw i innych atrakcji. 

Poniedziałki zarezerwowane są na 
Letnią Szkołę Muzyczną i Letnią Szkołę 
Teatralną. Zajęcia muzyczne prowadzą 
Teresa Szydłowska i Jerzy Pleśniarski, 
muzyczne Ewelina Stępień, ta sama, 
która wyreżyserowała cieszącą się du-
żym wzięciem, a wystawianą przez 
Kółko Teatralne MOK-u „Księżniczkę 
czardasza” (oprócz tego ma na kon-
cie jeszcze kilka udanych projektów, 

Wakacje w MOK-u
KULTURA - SPORT - REKREACJA

między innymi „Serenadę” Sławomira 
Mrożka). W poniedziałki organizowane 
są także gry i zabawy na świeżym po-
wietrzu. 

We wtorki przez pierwsze dwie godzi-
ny odbywają się zajęcia taneczne, póź-
niej uczestników „Wakacji ...” zajmuje 
Jerzy Wyczesany, który na lipiec i sier-
pień przygotował cykl „Ciekawostek z 
historii sztuki” oczywiście przekazywa-
nych w sposób przystępny i dostosowa-
ny do wieku swoich słuchaczy. Drugi 
dzień tygodnia wieńczą zawsze zajęcia 
plastyczne. 

Atrakcyjne są środy zarezerwowane 
w całości na wycieczki. W programie na 
ten rok znalazły się miejsca pod wzglę-
dem turystycznym bardzo atrakcyjne. 
Są to m.in. Czchów. Czorsztyn, Dębno, 
Kraków i Nowy Wiśnicz. 

Każdy czwartek uczestnicy zajęć tak-
że spędzają poza siedzibą MOK-u. Ten 
dzień przebiega pod hasłem „Sportowo 
i na wesoło”. Kryją się pod nim wypa-
dy na Ranczo Pasja, do Konik Klubu, 
do Borku lub do obiektów sportowych 

TKKF Sokół Brzesko. 
Również w piątki na brak atrakcji 

uczestnicy zajęć narzekać nie mogą. 
Najpierw oglądają filmy w ramach 
„Małego Kina”, później biorą udział 
w zajęciach Kółka Fotograficznego, 
wreszcie wyruszają na dwie godziny do 
brzeskiej krytej pływalni. 

- Ktoś mógłby powiedzieć, że popadli-
śmy w rutynę, bo program wakacyjnych 
zajęć jest od kilku lat prawie niezmien-
ny. Jednak przez te lata mieliśmy oka-
zję przekonać się, że ten program się 
sprawdza i u nas naprawdę nikt się nie 
nudzi. Cieszy nas to, że niektóre twa-
rze już rozpoznajemy, bo zapamiętali-
śmy je z poprzednich lat. To oznacza, 
że rodzaj oferowanych przez nas zajęć 
odpowiada. Zresztą są w tej grupie tak-
że takie dzieci, które często widuję w 
MOK-u także podczas roku szkolnego. 
Są też tacy, którzy biorą udział w za-
jęciach po raz pierwszy. Już w połowie 
czerwca mieliśmy prawie zamkniętą 
listę wolnych miejsc i to nas satysfak-
cjonuje – mówi Małgorzata Cuber, dy-
rektor MOK-u. 

Nie jest to bynajmniej autoreklama. 
Wystarczy podejść pod siedzibę MOK-
u na przykład w środy, kiedy gromada 
roześmianych dzieci z niecierpliwoś-
cią oczekują na sygnał do wyjazdu na 
wycieczkę. Wszyscy rodzice, z którymi 
rozmawialiśmy, chwalą sobie inicjaty-
wę brzeskiej placówki kulturalnej 

- Długo musiałam namawiać mojego 
Michała, żeby zapisał się na „Wakacje 
w MOK-u”. Początkowo się opierał, bo 
na co dzień był raczej nieśmiały. Zale-
żało mi, żeby wziął udział w zajęciach 
plastyki, bo zauważyłam, że chyba ja-
kiś tam talent w tym kierunku w nim 
drzemie. W końcu zawarłam z nim 
umowę, że pójdzie na jeden dzień i jeśli 
mu się nie spodoba, to będzie zostawać 
w domu pod opieką babci. Ten jeden 
dzień wystarczył, żeby zmienił zdanie. 
Teraz go nie poznaję. Wraca do domu, 
cały czas mówi, a najczęściej opowiada, 
jak spędzał czas na zajęciach – mówi 
jedna z mam, ale ...

- Pracuję zawodowo, mąż za granicą, 
a ja nie mogę wziąć urlopu. Posyłam na 
zajęcia dwoje dzieci. Szkoda, że trwają 
tylko od 10.00 do 14.00. Wygląda to tak, 
że rano zabieram je do firmy, w której 
pracuję, po południu to samo. Czekam 
tylko, kiedy szef zwróci mi uwagę. Ale 
ogólnie jestem zadowolona. 

Może więc warto zastanowić się nad 
wydłużeniem w przyszłości czasu zajęć. 
Z myślą nie tylko o dzieciach, ale i o ich 
pracujących rodzicach. mk

Po raz kolejny Miejski Ośrodek Kultury organizuje podczas dwóch wakacyjnych miesięcy 
specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży, która czas letniego wypoczynku spędza w Brzesku. 
Instruktorzy pracujący w tej placówce codziennie organizują szereg ciekawych i atrakcyjnych 
projektów, które są na tyle zróżnicowane, że każdy może znaleźć coś, co go na pewno za-
interesuje. Przede wszystkim jednak zajęcia powodują, że ich uczestnicy bardzo szybko się 
integrują, przez co – nawet jeśli znali się wcześniej – tutaj naprawdę poznają się z innej, tej 
pozytywnej strony. Zajęcia są bezpłatne, co dla wielu rodziców stanowi istotny bodziec, aby 
skorzystać z tej formy wypoczynku ich pociech. 

Wycieczki to ulubiona forma zajęć uczestników wakacji w MOK’u
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--18 lipca wszedł na ekrany wszyst-
kich kin w Polsce film „Jak żyć” według 
scenariusza i w reżyserii Szymona Jaku-
bowskiego. Ten 30-letni artysta będzie 
gościem Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Warto będzie się wybrać, bo Szymon to 
nasz człowiek, urodzony i wychowany 

Sierpień z kulturą

w Brzesku. Do tej pory miał w swoim 
dorobku reżyserię klipów, spotów re-
klamowych, filmów dokumentalnych 
i dwóch fabularnych krótkometrażo-
wych. „Jak żyć” to jego pełnometrażowy 
debiut, a na plan filmowy udało mu się 
ściągnąć całą plejadę gwiazd polskiego 
kina. I chociaż dyplom otrzymał zale-
dwie trzy lata temu, to twórczością fil-
mową zajmował się z powodzeniem już 
podczas studiów. Stąd na jego koncie 
szereg prestiżowych nagród. Reżyser 
filmu „Jak żyć” podczas planowanego 
na początek sierpnia spotkania opowie 
o swojej drodze do zawodu, który był 
jego marzeniem i pasją, aż wreszcie 
stał się rzeczywistością. Dokładny ter-
min spotkania nie jest jeszcze znany. 
Dlatego polecamy śledzić dokładnie 
stronę internetową www.mok.brzesko.
pl, na której znajdziecie odpowiedź na 
nurtujące was zapewne pytanie: kie-
dy?  

Mieszkańcy Brzeska, zwłaszcza ci 
młodzi od lat narzekali, że Plac Kazi-
mierza Wielkiego ożywa w lecie tylko 
trzy razy, podczas Dni Brzeska, Święta 
Chleba i Pożegnania Lata. W tym roku 
powinni być usatysfakcjonowani. 19 
lipca ruszył cykl pod nazwą „Wakacyj-
ne koncerty na Placu Kazimierza Wiel-
kiego”. Z góry uprzedzamy, nie spodzie-
wajcie się megagwiazd. Po pierwsze 
budżet MOK-u jest ograniczony, a i 
sponsorzy tak często do kieszeni nie 
sięgają. Po drugie, idea tych koncertów 
jest taka, żeby dać szansę wypromowa-
nia się młodym grupom muzycznym z 
powiatu brzeskiego. Jak powiedziała 
nam Małgorzata Cuber, organizatorów 
interesuje każdy rodzaj muzyki: blu-
es, jazz, rock itp. Wystarczy pofatygo-
wać się do siedziby MOK-u przy ulicy 
Kościuszki lub zadzwonić pod numer 
(014) 68 496 60 i zgłosić chęć udziału 
w imprezie. Miejsce na scenie znajdzie 
się dla każdego. Na drugi miesiąc wa-
kacji zaplanowano dwa koncerty – 9 i 
16 sierpnia. 

23 sierpnia na Ranczu Pasja odbędzie 
się współorganizowany przez MOK Co-
untry Piknik – impreza, która wrosła 
już na stałe w krajobraz brzeskich im-
prez kulturalnych. A później przyjdzie 
czekać na wrzesień, czyli miesiąc inau-
gurujący nie tylko nowy rok szkolny ale 
i nowy rok kulturalny.  (zs)

Lato to okres, kiedy takie instytucje jak Miejski Ośrodek Kultury mają najwięcej pracy. O „Wa-
kacjach w MOK-u” piszemy w innym miejscu. Przedstawiamy ofertę przygotowaną na sierpień, 
a zapowiada się bardzo interesująco. Na przykład dla miłośników kina i lokalnych patriotów. 
Nie, to nie będzie seans filmowy, wszak w Brzesku kina na razie nie mamy, ale ...

Dwa dni trwał Festyn Rodzinny w 
Szczepanowie zorganizowany przez 
Zarząd OSP i Radę Sołecką. Swoją 
obecnością gospodarzy zaszczycili 
burmistrz Brzeska  Grzegorz Wawry-
ka, posłowie na Sejm RP Edward 
Czesak i Jan Musiał, wicestarosta 
Stanisław Pacura, kierownik Biura 
Promocji i Rozwoju Krzysztof Bigaj 

oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP 
Marian Czarnik. 

Sobotni wieczór uświetnił występ Te-
atru „Dzieci Ognia”. A zabawa taneczna 
dla dorosłych trwała do białego rana. Na-
tomiast niedzielne popołudnie i wieczór 
upłynęły przy muzyce dyskotekowej. W 
roli konferansjera doskonale sprawdziła 
się sołtys Szczepanowa, Anna Lubowie-

cka. Wielką popularnością cie-
szyły się szczególnie konkursy, 
które przygotowano z okazji 
festynu. Biegi w workach, ro-
dzinny bieg na nartach, jazda 
na rowerze treningowym – to 
tylko niektóre z nich. 

Loteria fantowa z uwagi na 
cenne nagrody także miała 
wśród imprezowiczów spore 
wzięcie. Główną nagrodę, ro-
wer górski ufundowany przez 
radnego Józefa Chruściela, 
wylosował Maciej Dąbrówka z 
Mokrzysk. 

Ogromny wkład w organizację całej 
imprezy włożyli Anna i Kazimierz Lubo-
wieccy, Małgorzata i Wojciech Kukułowie, 
Józef Chruściel, Zdzisław Reczek, Marian 
Kądziołka, Jan Waresiak oraz sponsorzy, 
którym organizatorzy składają wielkie po-
dziękowania.

Sponsorami imprezy byli: Urząd Miej-
ski w Brzesku, Pośrednictwo finansowe 
„Multiko” – Małgorzata Kukułka, Firma 
„Sadley” – Stanisława i Piotr Sadlej z 
Brzeska, Firma Handlowa „MM” – Marta 
i Grzegorz Młynarczyk z Brzeska, Firma 
Handlowo – Usługowa „Comtel” z Brze-
ska, Firma Handlowa „Pagen” z Gnojnika, 
Sieć sklepów „EWA” – Pani Ewa Rudnik, 
Przedstawicielstwo „Żagla” w Brzesku 
– Pani Małgorzata Mleczko, Market Bu-
dowlany „Śnieżka” – Joanna i Marek Wię-
ckowscy, PSS „Społem” Brzesko, Firma 
Elektro Automatyka – Anna i Andrzej 
Mularz, Firma MAY-MAT – Ewa i Stani-
sław Matys, „Fatima” – Sklep Patronacki 
o. Franciszkanów w Brzesku, Carlsberg 
Browar Okocim, Radny Józef Chruściel, 
FHU – „MARPOL” – Maria i Czesław 
Kargolowie, dyrektor Brzeskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji – Jan Waresiak. (kl)

Zabawa w Szczepanowie

Piknik country wpisał się na stałe do 
kalendarza imprez kulturalnych

Maciej Dąbrówka wygrał główną nagrodę
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W połowie lipca na terenie boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 3 odbył się 
piąty, jubileuszowy Piknik Rodzinny 
zorganizowany przez Zarząd Osiedla 
Brzezowieckie, Urząd Miejski i Miejski 
Ośrodek Kultury. Honorowymi gośćmi 
imprezy byli posłowie Jan Musiał i 
Edward Czesak.

Pierwszym punktem programu były 
konkursy z nagrodami, dla dzieci. Mi-
lusińscy  chętnie i licznie brali udział 
w konkurencjach takich jak bieg z jaj-
kiem, wyścigi w workach, rysowanie 
na asfalcie, rzuty karne, rzuty do ko-
sza, konkurs tańca i konkurs wiedzy o 
Brzesku. Większość zawodów przepro-
wadził przewodniczący Rady Miejskiej 
(a jednocześnie członek Zarządu Osied-
la) Krzysztof Ojczyk, któremu pomaga-
ła Aneta Bąk. Turniej tenisa stołowego 
przeprowadził pan Lechowicz - miesz-
kaniec osiedla, zagorzały propagator 
zdrowego trybu życia. Burmistrz Grze-
gorz Wawryka wraz z radnym Adamem 
Kwaśniakiem zasiedli w jury konkursu 
plastycznego i długo zastanawiali się, 
którą pracę ocenić najwyżej. Powiato-
wa Straż Pożarna przygotowała dla 
wszystkich pokaz ratownictwa medycz-
nego. Strażacy podkreślali, jak ważna  
jest właściwa reakcja w pierwszych se-
kundach po wypadku.

Podczas pikniku burmistrz wraz z 
przewodniczącym Rady Miejskiej ot-
worzyli osiedlowy punkt, w którym 
dostępny jest bezprzewodowy Internet, 
czyli  tak zwany hotspot. Około godz 
18.00  odbyło się przedstawienie dla 
dzieci w wykonaniu teatru ,,Skrzat” 

V piknik na Brzezowieckim

pod tytułem ,,Królewicz wesołych”. 
Przedstawienie ufundowała firma Gra-
nit, sponsorem był również Edward 
Milewski. Następną atrakcją przygo-
towaną przez organizatorów był wy-
stęp kabaretu z Lipnicy Murowanej 
,,Jagodziorze”. Sponsorzy występu to 
pan Edward Rozwadowski, Małopolska 
Wytwórnia Maszyn oraz Betoniarnia 
Mikołajek.

Równie wielkie zainteresowanie 
wzbudziły mistrzostwa w rzucie be-
retem, w których brały udział tylko 
panie. Nagrodą był zestaw naczyń do 
przechowywania żywności ufundowany 
przez Małgorzatę Wołek, właścicielkę 
butiku Promenada. Zdobyła go pani 
Małgorzata Zelek. Dystans, 
na jaki posłała z impetem 
wyrzucony beret, to 16 
metrów i 30 centymetrów. 
Jest to najlepszy wynik w 
tej konkurencji podczas 
wszystkich pikników osied-
la Brzezowieckie.

Imprezę prowadziła Ka-
tarzyna Pacewicz-Pyrek, a 
nad sprawnym przebiegiem 
imprezy czuwali Mirella 
Drużkowska i  Stanisław 
Gadziała.

Ogromnym powodzeniem 
cieszyła się loteria fantowa, 
nad którą nadzór sprawowała pani Kry-
styna Szuba z córką. Wylosować można 
było między innymi oryginalne wyroby 
wykonane i ofiarowane przez  uczestni-
ków  Warsztatu Terapii  Zajęciowej w 
Brzesku oraz fanty ufundowane przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej i wielu innych hojnych dar-
czyńców.  Losy sprzedano co do sztuki, 
a spośród wszystkich zakupionych wy-
losowano rower, rowerek dla dziecka, 
wiertarkę i wentylator. Fundatorzy 
głównych nagród to pan Edward Leś i 
miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej. Dochód z loterii przeznaczony 
został, jak w latach ubiegłych, na cele 
osiedlowe, głównie na doposażenie  pla-
ców zabaw w urządzenia rekreacyjne.

Podczas pikniku najmłodsi korzystali 
z atrakcji wesołego miasteczka, a wszy-
scy mieli okazję skosztować wyśmieni-
tej grillowanej kiełbasy.

Organizatorzy dziękują sponsorom, 
którymi byli: burmistrz Grzegorz 
Wawryka,  przewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Ojczyk, Edward Rozwa-
dowski (prezes MPEC i mieszkaniec 
osiedla), Pizzeria Torino, Hurtownia 
Bomas pana Bogdana Baranka, Kwia-
ciarnia Bazzar, Market państwa Ciać-
kow, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji, brzeski oddział 
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, 
Skład Budowlany pana Milewskiego, 
F.H Papirus, firma ,,Jawor”, Beto-
niarnia pana Mikołajka, Edmund Leś, 
Can-Pack, ,,Granit”, F.H Korona, Biuro 
Promocji Urzędu Miejskiego, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Sklep „Jabłuszko”, Masarnia pana Ka-
zimierza Sowy,  Małopolska Wytwór-
nia Maszyn, Brzeski  Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Warsztat Terapii Zajęciowej, 
Małgorzata Wołek (właścicielka buti-
ku Promenada), Agencja Artystyczna 
Art-Event i Kazimierz Kordecki. Za-
rząd osiedla dziękuję także za pomoc 

dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 oraz  
wolontariuszkom - Anecie Bąk i Mirelli 
Drużkowskiej. Patronat medialny nad 
V Piknikiem Osiedlowym sprawowali : 
BIM, RDN Małopolska, www.brzesko.
ws (zs)

Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa

Strażacy uczyli jak udzielić pierwszej pomocy
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Liczący 12 lat Wojtek wystartował w 
Mistrzostwach Polski w pływaniu, któ-
re odbyły się w Dębicy. Wyniki, jakie 
osiągnął, przeszły najśmielsze ocze-
kiwania jego i trenera. Na starcie mi-
strzostw stanęli młodzi pływacy repre-
zentujący aż 116 klubów z całego kraju. 
Brzeszczanin przywiózł z zawodów trzy 
medale, w tym dwa z najcenniejszego 
kruszcu. Utalentowany kraulista zdy-

Wiking na fali
Wojtek znokałtował konkurentów

Klub Sportowy Wiking działający w strukturach Brzeskiego Ośrodka Sportu i rekreacji jest 
bodaj najmłodszym klubem w gminie, a jednak jego zawodnicy mają już na swoim koncie 
wiele znaczących sukcesów. Jest to w równej części zasługa młodego, ale bardzo zdolnego 
szkoleniowca Marcina Kacera jak i talentu popartego systematyczną pracą brzeskich pływa-
ków. W samej końcówce czerwca Wojciech Wojdak reprezentujący KS Wiking odniósł najbar-
dziej spektakularny sukces w krótkiej historii klubu. 

stansował rywali na dystansach 400 i 
800 metrów. Na tym drugim, dla nie-
go koronnym dystansie, zaprezentował 
się niczym superfighter specjalizujący 
się w nokautach.  Nie dość, że zwycię-
żył, to jeszcze osiągnął drugi w kraju 
czas w swojej kategorii wiekowej od 
2002 roku – 09:37,73. Do pobicia re-
kordu Polski brakło Wojtkowi zaledwie 
ułamków setnych sekundy. Wydaje się 
jednak, że ustanowienie tego rekordu 
przez zawodnika z Brzeska to kwestia 
najbliższych kilku miesięcy. Przewaga 
Wojtka nad rywalami jest miażdżąca. 
Drugi na mecie Igor Pawełek z Fali 
Kraśnik stracił do zwycięzcy ponad 15 
sekund. Podopieczny Marcina Kacera 
oprócz dwóch złotych medali przywiózł 
jeszcze brąz wywalczony na dystansie 
200 metrów. 

Wojciech Wojdak to rzadki talent, po-
jawiający się w polskim pływaniu raz 
na kilkadziesiąt lat. Jeszcze dwa i pół 
roku temu o pływaniu nie miał zielo-
nego pojęcia. Wystarczyły jednak dwie 
lekcje u Marcina Kacera, by jego pod-
opieczny poczuł się w wodzie jak przy-
słowiowa ryba. Szkoleniowiec Wikinga 
zrozumiał od razu, że ma do czynienia 
z materiałem na przyszłego czempiona. 
Dlatego poprosił jego rodziców, by ci za-

pisali go na zajęcia pływackiej sekcji. 
- Wojtek łączy w sobie rzadko spoty-

kane cechy odporności fizycznej i psy-
chicznej. Do każdego startu podchodzi 
niezwykle zmobilizowany i skoncentro-
wany, a w jego postawie widać nieprze-
rwany głód zwycięstwa. Ma prawo czuć 
ten głód, bo na każdym treningu daje z 
siebie wszystko. W jego przypadku nie 
ma mowy, by sukcesy przewróciły mu 
w głowie i uśpiły ducha walki. Wręcz 
przeciwnie, zawsze stanowią impuls 
do jeszcze bardziej wytężonej pracy 
– mówi Marcin Kacer. 

Wojtek w zeszłym roku po raz pierw-
szy wystąpił w Mistrzostwach Małopol-
ski. Był to debiut udany, bo ukorono-
wany brązowym medalem. W sześciu 
ubiegłorocznych zawodach różnej rangi 
plasował się zawsze w ścisłej czołówce. 
Jeśli nie na podium, to tuż obok niego. 

To nie jest jedyny talent trenujący w 
sekcji pływania KS Wiking. Warto tu 
wymienić choćby filigranową rówieś-
niczkę Wojtka, Inez Machowską, która 
wywalczyła w tym roku dwa medale 
na Mistrzostwach Małopolski – na 50 i 
100 metrów stylem dowolnym. 

Są jeszcze dwukrotny finalista Mi-
strzostw Polski na 200 i 400 metrów 
stylem zmiennym Krystian Bałabuch 
oraz finalista Mistrzostw Małopolski 
specjalizujący się w stylu grzbietowym 
Kamil Zych. Cała czwórka to aktual-
ni reprezentanci Kadry Województwa 
Małopolskiego w pływaniu. 

Pamiętać należy, że klub sportowy 
Wiking to nie tylko sekcja pływacka, 
ale także prężnie rozwijająca się sek-
cja dwuboju i trójboju nowoczesnego, w 
której trenują również nasi zdolni pły-
wacy. Przypomnijmy, że w Drzonkowie 
koło Zielonej Góry podczas zawodów 
drugiej edycji Pucharu Polski w dwu-
boju z bardzo dobrej strony pokazali się 
najmłodsi reprezentanci Brzeska. Inez 
Machowska w swojej kategorii wieko-
wej z dorobkiem 2036 punktów zaję-
ła drugi miejsce. Andżelika Jeziorek 
(1944 pkt) ukończyła zawody na czwar-
tym miejscu. 

Nie miał sobie równych w swojej ka-
tegorii wiekowej Kamil Zych, któremu 
wynik 1966 pkt zapewnił zwycięstwo. 
Trzeci był Wojciech Wojdak (1832 pkt). 
Krystian Bałabuch w swojej grupie 
wiekowej wywalczył 10. miejsce (1960 
punktów). Warto wspomnieć, że czoło-
wym przedstawicielem sekcji dwuboju 
i trójboju nowoczesnego KS Wiking jest 
mający już na swoim koncie sporo zna-
czących sukcesów Sergiusz Sorys. 

KiBi

MŁODZI MEDALIŚCI

Wojtek Wojdak 3-krotny medalista 
Mistrzostw Polski

Trener Marcin Kacer ma powody do satysfakcji. Jego podopieczni w minionym 
sezonie dostarczyli mu wiele radości
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T r e n e r 
C z e s ł a w 
Palik ne-
g a t y w n i e 
ocenia re-
organizację 
l i g o w y c h 
rozgrywek 
na szczeb-
lu central-
nym. 

- Regu-
lamin tych 

rozgrywek stworzył chorą sytuację. 
Przede wszystkim hamuje rozwój pił-
karskiej młodzieży – twierdzi trener. 

A przepisy mówią, że w każdym me-
czu musi wystąpić minimum dwóch 
młodzieżowców, którzy muszą zaliczyć 
po pełne 90 minut (łącznie ze zmien-
nikami). A to oznacza, że trenerzy 
będą oszczędnie szafować zmianami, 
bo tych można dokonać tylko trzy, co 
w przypadku kontuzji któregoś z mło-
dzieżowców może skończyć się zdekom-
pletowaniem drużyny i dalszymi kon-
sekwencjami. 

Tymczasem kluczowi do tej pory mło-
dzieżowcy weszli już w wiek seniora 
i trzeba było szukać następców. Te-
stom poddanych zostało aż szesnastu 
młodych piłkarzy, spośród których do 
zespołu dokooptowano trzech. W zana-
drzu pozostają jeszcze mający za sobą 
trzecioligowe epizody Michał Baruch, 
Jarosław Krzak i Bogumił Szafrański. 
W sumie będzie ich siedmiu, a ich przy-
datność będzie sprawdzana w przedme-
czowych sparingach. Pierwszy egzamin 
został chyba oblany. W przeddzień wy-
jazdu na obóz szkoleniowy do Zawady 
podopieczni Czesława Palika przegrali 
0:3 z Górnikiem Wieliczka. 

5807 kilometrów

Druga czyli trzecia
Okocimski w nowej rzeczywistości

Piętnaście lat czekali kibice Okocimskiego na to, aby ich ukochana drużyna odniosła spek-
takularny sukces, prawie porównywalny do tego z roku 1993 roku, kiedy to „Piwosze” po raz 
pierwszy w historii klubu awansowali do II ligi. Teraz brzeska drużyna znowu zagra w lidze 
oznaczonej rzymską „dwójką”, ale tak naprawdę wystartuje w rozgrywkach trzecioligowych 
w zmienionym kształcie. Wszyscy pamiętają jak skończyła się pierwsza II-ligowa przygoda 
brzeszczan. Po pięciu latach drużyna została wycofana z rozgrywek z powodów ekonomicz-
nych (ze współpracy wycofał się główny sponsor). Wszyscy zdają sobie sprawę, że działacze, 
trener i sami zawodnicy stoją przed nie lada wyzwaniem. I wszyscy wierzą, że smutna sytua-
cja sprzed dziesięciu lat się nie powtórzy. 

Problem oszczędnego dysponowania 
młodzieżowcami to nie jedyny man-
kament zreorganizowanego systemu 
rozgrywek. Pomysł piłkarskiej centra-
li spowodował, że nowych II-ligowców 
czekają kosztowne wyjazdy, często 
dwudniowe, co przy dawnym systemie 
w starej trzeciej lidze nie miało miej-
sca. Obliczyliśmy, że w całym sezonie 
piłkarze Okocimskiego przemierzą au-
tokarem 5807 kilometrów (średnio 341 
na jeden wyjazd). Najdalsze eskapady 
czekają ich do Suwałk (698 km), Iła-
wy (646), Olsztyna (619), Łomży (553) 
i Wysokiego Mazowieckiego (552). W 
porównaniu z nimi wyjazdy do Pińczo-
wa (87), Stróż (77), Nowego Sącza (53) 
i Wieliczki (41) to krótkie wypady za 
miasto. Te dalekie podróże oznaczają 
znaczne zwiększenie kosztów utrzy-
mania klubu. Bo trzeba zaplanować 
noclegi i większą liczbę posiłków. Być 
może jesienią klub tego jeszcze tak 
bardzo nie odczuje. Klubowy autokar 
przemierzy 2469 km (średnio 275). 
Mniej niż wiosną (3338 – średnio 417), 

chociaż w terminarzu rundy jesiennej 
uwzględniono dwa mecze, które będą 
rozegrane awansem z rundy wiosennej. 
A przecież również organizacja meczów 
„u siebie” pochłonie teraz znacznie wię-
cej kosztów, niż w zeszłym sezonie. Już 
teraz klub wydał sporo pieniędzy na 
dostosowanie stadionu do wymogów 
PZPN. Między innymi liczba plastiko-
wych krzesełek wzrosła z 280 do 1068. 
Wróćmy jednak do kwestii dalekich 
wyjazdów. Oto, co na ten temat ma do 
powiedzenia Czesław Palik:

- Te wyjazdy to obciążenie nie tylko 
dla klubu, ale przede wszystkim dla 
samych zawodników. Bo wyobraźmy 
sobie sytuację, że gramy na drugim 
końcu Polski w środę, a takie sytua-
cje będą mieć miejsce. Wyjeżdżamy we 
wtorek rano, nocujemy, w środę o 17.00 
gramy mecz, o 20.00 wsiadamy do au-
tokaru i podróżujemy całą noc. Wra-
camy w czwartek rano i nie pozostaje 
mi nic innego, jak dać piłkarzom dzień 
wolnego. To jest zakłócenie rytmu bio-
logicznego. Pozostaje więc piątek na 
niezbyt forsowny trening i już w sobotę 
kolejny mecz.

Takie obciążenia można wytrzymać 
tylko w klubach ekstraklasy, a więc 
dysponujących odpowiednim zaple-
czem, w tym dobrze rozwiniętą odnową 
biologiczną. Trener preferuje inną stra-
tegię związaną z dalekimi wyjazdami. 
Oddajmy mu głos:

- Jako pierwszy w lidze wprowadzi-
łem ten system, który wielu oceniało 
jako błędny, a jednak się sprawdzał. 
Wyjeżdżaliśmy wcześnie w dniu me-
czu, potem zostawaliśmy na noc, wra-
caliśmy w dzień, dzięki czemu rytm 
biologiczny był zachowany. 

Może więc działacze Okocimskiego 
zdecydują się na takie rozwiązanie. Bo 

WYZWANIE DLA OKOCIMSKIEGO

Zaraz po zakoczeniu sezonu na stadion wkroczyły brygady remontowe. 
Ponad tysiąc krzesełek jest już zamontowanych
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nie wyobrażamy sobie forsowania sy-
stemu najbardziej oszczędnego (wyjazd 
rano, po południu mecz, powrót wieczo-
rem). Skoro mowa o kosztach, to dla 
klubu jest to na pewno duże wyzwanie 
ekonomiczne. Trener Palik powiedział 
nam, że już w poprzednim sezonie były 
pewne problemy finansowe. Ale zaraz 
potem dodał:

- Sytuacja jest taka, że w naszym 
klubie każdą złotówkę ogląda się z obu 
stron kilka razy, zanim się ją wyda. 

Napięty terminarz
Jak działacze i trenerzy wytrzyma-

ją trudy związane z nowym systemem 
rozgrywek, przekonamy się już w sierp-
niu. W ciągu 38 dni (od 16 lipca do 6 
września) piłkarze Okocimskiego roze-

grają 9 ligowych spotkań, czyli wycho-
dzić będą na boisko średnio co 4 dni. To 
istny maraton piłkarski. Na szczęście 
w tym czasie czeka ich tylko jeden da-
leki wyjazd – do Iławy. 

- Ten napięty terminarz powoduje, że 
musimy w każdym meczu dysponować 
18 w pełni sprawnymi zawodnikami. Z 
doświadczenia wiem, że będzie to bar-
dzo trudne – komentuje Palik. 

Można zrozumieć obawy trenera 
prowadzącego drużynę, z której ode-
szli Tomasz Metz, Jarosław Ulas, Ka-
rol Bednarczyk, Łukasz Drużkowski i 
Ireneusz Gryboś. Martwi też kontuzja 
Pawła Piotrowicza. Na szczęście wyjaś-
niła się sprawa Łukasza Szczoczarza, 
który wbrew przedsezonowym spekula-
cjom zadeklarował pozostanie w klubie. 
Nowych twarzy pojawiło się niewiele 
– Tomasz Kozieł, Piotr Kajda (obaj z 
Hutnika Kraków) i Marcin Zontek z 
Kolejarza Stróże. Nie wypaliła sprawa 

pozyskania Pawła Smółki z krakow-
skiej Wisły, a nad zatrudnieniem Da-
niela Grębowskiego (Sandecja) jeszcze 
się w klubie zastanawiają. Wszystko 
rozstrzygnie się podczas tygodniowego 
obozu szkoleniowego w Zawadzie, któ-
ry rozpoczął się 13 lipca. 

- Do spektakularnych wzmocnień fak-
tycznie w zespole nie doszło. Ci, którzy 
do nas dołączyli, brani byli pod uwagę 
pod kątem zajęcia konkretnych pozycji 
na boisku. I to, uważam, nam się udało 
– mówi szkoleniowiec Okocimskiego. 

Jakie plany?
Chyba nikt nie jest w stanie przewi-

dzieć, jak będzie przebiegać rywaliza-
cja w II lidze. Kto będzie faworytem, a 
kto „kandydatem” do spadku. Czesław 

Palik widzi to tak:
- Jak to będzie wyglądać pod wzglę-

dem sportowym, przekonamy się po 
pierwszych meczach. Kibice na pewno 
dostrzegą, przynajmniej w początko-
wej fazie rozgrywek, znacznie wyższy 
poziom spotkań, niż dotychczas. Na 
pewno też docenią większą atrakcyj-
ność rywalizacji, bo wiele drużyn wy-
stępujących w drugiej lidze to uznane 
marki. Jeśli chodzi o cele, to działa-
cze nic mi nie narzucają, nie ma z ich 
strony nacisku na osiągnięcie jakiegoś 
hiperwyniku. Zawsze w mojej trener-
skiej karierze jest tak, że to ja wyzna-
czam cel i dostosowuję go do realnych 
możliwości. Ale zawsze z optymizmem 
patrzę w przyszłość. Staram się też, 
żeby w podobny sposób podchodzili do 
rywalizacji moi piłkarze, ale bez bał-
wochwalstwa, jak to uczynili ostatnio 
nasi kadrowicze. Liczę na czub tabeli. 
Na awans na pewno jeszcze nas nie 

stać, tym bardziej, że kandydatów do 
tego awansu będzie sporo, w tym gro-
nie na pewno znajdą się KSZO Ostro-
wiec Świętokrzyski i Widzew Łódź. Do 
tego dochodzą jeszcze drużyny, które 
nazwałbym „egzotycznymi”. Moje credo 
od wielu lat pozostaje niezmienne: jak 
najlepiej zagrać w każdym meczu nie-
zależnie od aktualnej sytuacji w tabeli. 
Mam zawsze w sobie wewnętrzną am-
bicję i myślę, że wiosną pokazaliśmy, że 
tę ambicję posiadają również piłkarze. 
Uważam, że dostarczyliśmy kibicom 
sporo radości. Przegraliśmy zaledwie 
dwa mecze, w tym u siebie z Górnikiem 
Łęczna po bardzo problematycznym 
rzucie karnym. 

Po takiej wypowiedzi pozostaje z 
optymizmem patrzeć w przyszłość i z 
niecierpliwością czekać na zwycięstwa 
Okocimskiego. KiBi

P.S. Doceniając sukces Czesława Pa-
lika  i piłkarzy Okocimskiego, nie zapo-
minajmy, że udział w jego osiągnięciu 
mają również Rafał Policht, który jesie-
nią ubiegłego roku był wyróżniającym 
się zawodnikiem oraz Zbigniew Korde-
la, który najpierw wprowadził drużynę 
do III ligi, a później przez pół sezonu 
kontynuował swoje dzieło.

Terminarz rundy jesiennej sezonu 
2008/2009

26/27.07 Okocimski – Wigry Suwałki
2/3.08 Kolejarz Stróże - Okocimski
6.08. Okocimski – ŁKS Łomża
9/10.08 KSZO Ostrowiec Świętokrzy-
ski - Okocimski 
16/17.08 Okocimski – Hetman Za-
mość
23/24.08 Jeziorak Iława - Okocimski
30/31.08 Okocimski – Start Otwock
3.09 Ponidzie Nida Pińczów - Okocim-
ski 
6/7.09 Okocimski – Stal Poniatowa
13/14.09 Górnik Wieliczka - Okocim-
ski
20/21.09 Okocimski – OKS 1945 Ol-
sztyn
27.28.09 Okocimski – Ruch Wysokie 
Mazowieckie
4/5.10 Widzew Łódź - Okocimski
8.10 Okocimski – Sokół Aleksandrów 
Łódzki
11/12.10 Sandecja Nowy Sącz - Oko-
cimski 
18/19.10 Okocimski – Przebój Wol-
brom
25/26.10 Pelikan Łowicz - Okocimski
8/9.11 Wigry Suwałki - Okocimski
15/16.11 Okocimski – Kolejarz Stróże

WYZWANIE DLA OKOCIMSKIEGO

Kibice marzą, żeby piłkarze Okocimskiego jak najczęściej gościli 
pod bramką przeciwników
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Wobec awansu seniorów Okocimskie-
go do nowej II ligi zupełnie niezauwa-
żony pozostał olbrzymi sukces juniorów 
starszych prowadzonych przez trenera 

Radosława Szewczyka. Młodzi piłkarze 
z Brzeska po rocznej przerwie powrócili 
do Małopolskiej Ligi Juniorów, a uczy-
nili to w imponującym stylu, miażdżąc 
po prostu rywali. 

Kiedy w pierwszej kolejce rozgrywek 
rozgromili 6:0 Polan Żabno, wiadomym 
się stało, że podopieczni Radosława 
Szewczyka będą jednym z faworytów 
rozgrywek. Po trzeciej kolejce stało się 

  Juniorzy jako pierwsza drużyna
jasne, że w walce o awans liczyć się bę-
dzie tylko jedna drużyna. 16:0 w spot-
kaniu z Tamelem Tarnów mówił sam 
za siebie.  Rundę jesienną ukończyli 

z imponującym dorob-
kiem. Na 13 meczów 
wygrali 12 i tylko jeden 
zremisowali. W sumie 
zgromadzili 37 punk-
tów na 39 możliwych, 
strzelili 76 bramek tra-
cąc tylko 6. 

Wiosną w siedmiu 
meczach nie stracili 
ani jednej bramki. Na 
boisku przegrali tylko 
jeden mecz, 2:3 na wy-
jeździe z Orłem Dębno. 
Niestety, zdarzyły im 
się również dwie po-

rażki, ale przy zielonym stoliku. W me-
czach z Drwinką Drwinia (3:0) i Dunaj-
cem Zakliczyn (2:2) na boisku znalazł 
się zawodnik, który powinien pauzo-
wać za żółte kartki. Ostatecznie junio-
rzy starsi Okocimskiego zakończyli z 
dorobkiem 66 punktów w 26 meczach 
przy stosunku bramek 130:17. Gdyby 
nie te dwa walkowery, bilans byłby 
jeszcze bardziej korzystny. 

Prym w drużynie Okocimskiego 
wiedli zaprawieni już w bojach drużyny 
seniorskiej Jarosław Krzak i Bogumił 
Szafrański. Ten ostatni, choć nie grał 
w każdym meczu, jeśli już pojawił 
się na murawie, to strzelał jak na 
zamówienie. Został niekwestionowa-
nym królem strzelców zdobywając w 
całym sezonie 42 gole. Bramki dla 
Okocimskiego ponadto strzelali: Ja-
rosław Krzak – 16, Marian Wawryka 
– 13, Bartłomiej Kuraś – 12, Sewe-
ryn Kozub – 11, Grzegorz Góra, Łu-
kasz Kulig i Jakub Musiał – po 6, 
Aleksander Kozioł i Łukasz Zych – 5, 
Dawid Rogóż – 3, Krzysztof Gurgul i 
Michał Kulig – po 2, Piotr Cichostęp-
ski, Filip Kania, Bartłomiej Pachota, 
Krzysztof Zuzia i Mariusz Zych – po 
1. Oprócz strzelców bramek w druży-
nie Radosława Szewczyka grali Kac-
per Kania, Michał Sierant i Rufin 
Wójtowicz. Kierownikiem drużyny 
jest Antoni Baran. 

Awans do MLJ oznacza dla dru-
żyny juniorów Okocimskiego o wiele 
większe wyzwanie niż w tym sezonie. 
Utrzymać się w gronie najlepszych 
zespołów w Małopolsce będzie bar-
dzo trudno, tym bardziej, że aż pięciu 
zawodników właśnie ukończyło wiek 
juniora. Działacze, trener i sami pił-
karze są jednak dobrej myśli.  (mk) 

 Puchar Smoka
W Osieku Jasielskim roze-

grane zostały zawody dziesiątej 
edycji Grand Prix o Puchar Smo-
ka w kolarstwie górskim. Bardzo 
dobrze spisali się reprezentanci 
Katolickiego Klubu Sportowego 
Olimp Brzesko. Młodzi cykliści 
z Brzeska pięciokrotnie stawali 
na podium dla najlepszych. Naj-
większy sukces odnieśli Paulina 
Góral, która zwyciężyła w kate-

  Wicemistrzynie Polski w kręglach
Po sukcesie na Ogólnopolskiej Spar-
takiadzie Młodzieży, podczas których 
Joanna Smaga zdobyła srebrny medal, 
juniorki młodsze „Sokoła” Brzesko wy-
walczyły srebrny medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski. Na kręgielni we 
Wronkach zawodniczki z Brzeska po-
starały się o dużą niespodziankę. W 
gronie siedmiu najlepszych zespołów 
Polski zajęły drugie miejsce ustępując 
jedynie drużynie „Dziewiątki” z Wronek 

(2194 punkty), która była zdecydowa-
nym faworytem tych zawodów. Srebrny 
medal zapewniły sobie wynikiem 2115 
punktów. Wyprzedziły zawodniczki 
„HB Plus” Wejherowo (2105). Srebr-
nymi medalistkami Mistrzostw Polski 
zostały Jadwiga Baran, Katarzyna Ko-
zub, Joanna Smaga i Joanna Woźniak. 
Podczas tych samych Mistrzostw Polski 
juniorzy młodsi Sokoła Brzesko zajęli 
wysokie piąte miejsce. (mk)

gorii do 16 lat oraz Mateusz Leś, 
który nie miał sobie równych w 
kategorii 11-12 lat. Na drugich 
miejscach zawody ukończyły 
Hanna Zemanek (kat. do 12 lat) 
oraz Dominika Trybalska (kat. 
pow. 16 lat). W kategorii 13-14 
lat „brąz” wywalczył Bartłomiej 
Pudełek. Tuż za podium uplaso-
wali się Adrian Serwatka i Miro-
sława Cisak. Punktowane miej-
sca zajęli ponadto Jakub Pytel 
(5. miejsce) i Jan Koźmiński (6. 
lokata).(mk)

Wszystkim, którzy uczestniczyli w 
uroczystościach pogrzebowych mojej 
Żony śp. Marii Baran składam ser-
deczne podziękowania, a w szczegól-
ności Zarządowi, piłkarzom i trene-
rom Okocimskiego Klubu Sportowego

Antoni Baran

SPORTOWE SUKCESY

Drużyna OKS juniorzy

Kolarstwo to w KS Olimp 
wiodąca dyscyplina
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