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Z posiedzenia  Komisji  Oświat y  Kultur y  i  Sportu  Rady  Miejskiej  w  Brzesk u  

odbyty m  w  dniu  28  lipca  2008  roku   na  terenie  Brzesk iego  Ośrodka  Sportu  i  

Rekreacji  w  Brzesk u

W posiedzeniu komisji udział wzięli członkowie komisji  ,oraz Dyrektor BOSiR Jan Waresiak 

wg. załączonej listy obecności.

Witając  zebranych  przewodniczący  komisji  Józef  Kubas   przedstawił  proponowany  porządek 

posiedzenia komisji .

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .

2. Oferta Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie 

wakacji 2008 .

3. Sprawy bieżące i wolne

Ad.1.Proto k ó ł  z  posiedzenia  Komisji  odbytego  w  dniu  25  czer w ca  2008  roku  

został  przyjęty   jednogłośn ie  .

Ad.2.  Oferta  Brzeskiego  Ośrod ka  Sportu  i  Rekreacji  dla  dzieci,  młodzieży  i  

dorosłych  w  okresie  wa kacj i  2008  .

Na  wstępie   przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas  ,podziękował  Janowi  Waresiakowi 

dyrektorowi BOSiR za zaproszenie na teren krytej pływalni Przypomniał  ,że na posiedzeniu 17 marca 

2008 roku członkowie komisji oceniali rozwój sportu i turystyki w Gminie Brzesko w 2007 roku.

Nawiązał  do pisemnego sprawozdania z działalności  BOSIR w 2007 roku opracowanego  bardzo 

rzetelnie i merytorycznie przez dyr. Waresiaka.

Przeczytał także treść ,pozytywnej opinii komisji  o działalności BOSiR w 2007 roku .



Następnie głos zabrał  dyrektor Jan Waresiak ,który zapoznał członków komisji z ofertą BOSiR  w 

okresie wakacji 2008 r.

BOSiR  funkcjonuje   w  formie  jednostki   budżetowej  ,nie  posiada  osobowości  prawnej  .Celem 

działalności  tej  instytucji  jest   podnoszenie  poprzez pływanie  sprawności  fizycznej  mieszkańców 

gminy , organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ,świadczenie innych usług  w zakresie kultury 

fizycznej .

Formy  promocji  BOSiR  w  okresie  wa k acj i  2008  r:

 zróżnicowanie ceny biletów wejściowych , dzieci ,młodzież ,emeryci 

studenci 7 zł/godz., dorośli 8 zł/godz. 5 zł/godz., od 6.30 do 10.00 bilety są tańsze o 1 złoty.

 BOSiR podpisał umowy na korzystanie z jego usług przez duże zakłady pracy z terenu Gminy 

Brzesko :Can Pack ,Browar ,SPZOZ ,MPEC ,Firma Jawor:

 Megabilety –bilety całodniowe,

 Jacuzzi  solankowe  -  w każdy  weekend  jacuzzi  napełniane  jest  roztworem soli  leczniczej 

.Rozwór   powstaje  na  bazie  bocheńskiej  soli  jodowo-  bromowej   pochodzącej  z  szybu 

CAMPI. 

Solanki też leczą :schorzenia reumatyczne ,choroby układu naczyniowego  regulują przemianę 

materii i energii .

 Zajęcia rekreacyjno –rehabilitacyjne  w wodzie :aqua fit –specjalistyczne zajęcia w wodzie w 

rytm muzyki, aqua senior- zajęcia rehabilitacyjne w wodzie  dla osób po 50 roku życia , 

 zajęcia aerobiku dla wszystkich chętnych ,ćwiczenia na siłowni  wyposażonej w nowoczesny 

sprzęt możliwość korzystania z kompleksu boisk –piłkarskie do badmintona oraz 4 boiska do 

piłki plażowej.

 Realizacja  programu   nauki  pływania  w  ramach  projektu  „Akademia  Pływania-Młodzi 

Uczniowie Posejdona” dla 150 dzieci.Projekt został sfinansowany ze środków Gminy Brzesko 

i województwa małopolskiego.

W dyskusji:
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Przewodniczący Józef Kubas podkreślił że w/w formy są prowadzone na wysokim poziomie  i cieszą 

się  dużym zainteresowaniem   .Podkreślił  ,że  jego wnuczka uczestniczy w  programie Akademia 

Pływania  na krytej pływalni  i jest bardzo zadowolona .Osobiście  uczestniczy w zajęciach Aqua 

Senior ,oraz obserwuje dużą frekwencje dzieci  i młodzieży  na boiskach  piłki plażowej.   Zapytał 

dyrektora Waresiaka  czy od 2008 roku w zakresie  korzystania z  usług  krytej  pływalni   można 

zauważyć jakieś tendencje wzrostowe  lub spadkowe?

Dyrektor Jan Waresiak oznajmił ,że frekwencja osób korzystających z krytej pływalni  utrzymuje się 

na stałym poziomie  ,ale to także jest zależne od pory roku .Tendencja wzrostowa jest na pewno w 

korzystaniu z pływalni  przez rodziców z małymi dziećmi .Jest to tendencja korzystna  ze względu na 

nabywanie przez młode pokolenie nawyków zdrowego stylu życia.

Przewodniczący zapytał także dyrektora ,czy szkoły z gminy Brzesko w ramach godzin  Wf  chętnie 

korzystają z usług krytej pływalni. W odpowiedzi członkowie komisji  usłyszeli od dyr. Waresiaka 

mało optymistyczne wieści  .Wzorcem może być Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3  ,dzieci z tej 

szkoły często dodatkowo przyjeżdżają na zajęcia  nauki pływania w ramach zajęć wf  i odnoszą liczne 

sukcesy. Natomiast w wielu szkołach  szczególnie z terenu zajęcia  dzieci w wodzie  nie istnieją lub są 

marginalizowane.

Radna Ewa Chmielarz  podkreśliła  ,że  poruszony problem   małego zainteresowania szkół  nauką 

pływania  swoich dzieci ,może mieć głębsze podłoże.

Uważa ,że;

 Szkoły mogą mieć problemy  organizacyjne  podział godzin ,dojazd,

 Zwiększa się ilość dzieci nie ćwiczących  na zajęciach wf /tendencja wzrostowa/,

 Problemy finansowe  wielu rodzin /zakup biletów wstępu/.

Radna zapytała  czy wszyscy nauczyciele wf mają pełne uprawnienia do nauki  pływania dzieci i 

młodzieży  w ramach godzin lekcyjnych wf. 

3



Dyrektor  Waresiak  podkreślił   ,  że  tylko  nauczyciele  wf  mogą  prowadzić  zajęcia  wf  w  wodzie 

.Osobiście obserwuje bardzo duże zróżnicowanie nauczycieli  w zorganizowaniu się podczas zajęć w 

wodzie z dziećmi .Cześć nauczycieli  jest wyraźnie znudzona prowadzeniem tego typu zajęć. Tacy 

ludzie nigdy nie wyrobią  u dzieci zdrowego stylu życia.

Radny  Franciszek  Brzyk  podkreślił  ,że  każdy  absolwent  AWF  w ramach  swoich  studiów   miał 

obowiązkowe zajęcia z metodyki  pływania i powinien być dobrze przygotowany do zajęć z dziećmi 

w wodzie .Zaproponował aby zorganizować dla nauczycieli wf warsztatów metodycznych  z nauki 

pływania  .Kurs  zorganizowałby  BOSiR   ,  dyrekcje  szkół  pokryłyby  niewielkie  koszty  swoich 

nauczycieli .

Wniose k  komisji:  Komisja  wnioskuje  do  Pana  Burmistrza   Brzeska  o  zorganizowanie  dla 

nauczycieli  wf  warsztatów  metodycznych  ,dotyczących  prowadzenia  nauki  pływania  dzieci  i 

młodzieży  ,  w  ramach  ich  zajęć  lekcyjnych  z  wf.  Głoso w a n o  6  za,  0  przeci w , 0  

ws trzy m ujących

Radny Adam Kwaśniak  zapytał czy w Brzesku  ma sens funkcjonowanie  pływalni na świeżym 

powietrzu ?

W odpowiedzi przewodniczący Józef Kubas  przytoczył wypowiedź dyrektora basenu otwartego  na 

Górze Marcina w Tarnowie „ze względu na niestabilną pogodę w naszym kraju ,frekwencja ludzi na 

tego typu wypoczynek  jest minimalna , a niecka basenu  jest ciągle zabrudzana liśćmi  z drzew oraz 

zanieczyszczeniami powietrza”.

Dyrektor  BOSIR Jan  Waresiak   zwrócił  uwagę  na  lawinowo rosnące  koszty   energii  cieplnej   i 

świetlnej  wykorzystywanej  do funkcjonowania obiektu .

Radna Maria  Kądziołka  zauważyła ,że należy  pomyśleć o wykorzystaniu alternatywnych źródeł 

energii np. przez zamontowanie na dachu pływalni  baterii słonecznych .

Wniose k  komisji  :  Komisja  wnioskuje   do  Burmistrza  Brzeska  o  przedstawienie   projektu 

wykorzystania  odnawialnych źródeł energii na potrzeby funkcjonowania BOSiR.  Głoso w a n o  6  

za,  0  przeci w , 0  wstrz y m ujących
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Dyrektor  Jan  Waresiak   poinformował   członków komisji  o  możliwościach   przeprowadzenia  w 

najbliższej przyszłości  zawodów pływackich  wyższej rangi.  Do tego potrzebny  jest zakup 7 sztuk 

lin torowych i dwóch zegarów.

Wniosek komisji: Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ujęcie w projekcie budżetu  gminy na 

2009 rok  zakupu profesjonalnych   lin  torowych /7  sztuk/i  dwóch  zegarów na  potrzeby BOSiR. 

Głoso w a n o  6  za,  0  przeci w  0  wstrz y m ujących

 Na  zakończenie  posiedzenia  komisji   radny  Franciszek  Brzyk   przypomniał  o  zobowiązaniach 

finansowych   gminy  ,  w  stosunku   do  pracowników oświatowych   nie  będących  nauczycielami 

.Zaproponował  ponowienie wniosku  na ten temat   do Burmistrza Brzeska .

Wniose k  komisji  Komisja wnioskuje  do Burmistrza Brzeska o przygotowanie  na sierpniowe 

posiedzenie komisji ,sposoby wdrożenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników oświaty 

nie będących nauczycielami. Głoso w a n o  6  za,  0  przeci w ,0  wstrz y m ujących

Następnie członkowie komisji zwiedzili obiekt krytej pływalni i kompleksu boisk  do gry w piłkę 

nożną , plażową i badmintona.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone .

Obrady trwały od godz.10.00- 13.00

Prze w o d n iczący    Komisji    Oświat y  
Kultury  i  Sportu   Rady    Miejskiej  

w  Brzesk u

            mgr  Józef  Kubas  
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