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Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Jan Mu-
siał wręczył burmistrzom Brzeszcz Cecylii Ślusarczyk i Robertowi Adamczykowi dokument potwierdza-
jący przyznanie naszej Gminie środków strukturalnych na kanalizację sanitarną.
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akGmina Brzeszcze otrzyma dofinanso-

wanie z Funduszu Spójności dla projektu 
„Opracowanie dokumentacji budowy ka-
nalizacji sanitarnej i modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Gminie Brzeszcze”. Kwo-
ta dofinansowania wyniesie maksymalnie 
618 625,75 zł.  zł. Środki pochodzą jeszcze 
ze starej perspektywy unijnej 2007-2013, 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

- Jeśli chcemy dla gminy cokolwiek zrobić, 
a chcemy, musimy szukać i łapać co jeszcze 
możliwe, bo na nowe rozdanie środków unij-
nych przyjdzie czekać do połowy przyszłe-
go roku - mówi zastępca burmistrza Robert 
Adamczyk. - Opracowany przez nas wniosek 
zyskał wysoką ocenę i w ostatniej chwili udało 
nam się pozyskać pieniądze. 

25 lipca pełniąca funkcję burmistrza 
Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk i zastępca burmi-
strza Robert Adamczyk odebrali potwierdze-
nie przyznania dofinansowania z rąk wice-
prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Jana Musiała. Ostateczna kwota dofinansowa-
nia została określona w umowie o dofinan-
sowanie, którą Gmina Brzeszcze i instytucja 
wdrażająca - WFOŚiGW w Krakowie podpi-
szą 5 września br. Kwota dofinasowania nie 
zmieni się.

Przyznana dotacja zostanie wykorzystana 
na wykonanie dokumentacji budowy kana-
lizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni 
ścieków w gminie, w granicach aglomeracji 
Brzeszcze. Zakres prac obejmuje przygotowa-
nie projektu budowlanego i wykonawczego 
inwestycji, przygotowanie Studium Wyko-
nalności Inwestycji, wykonanie - ekspertyzy 
technicznej sieci kanalizacyjnej oraz eksper-
tyzy budowlanej oczyszczalni ścieków, ocenę 
oddziaływania na środowisko naturalne wraz 
z operatem wodno-prawnym oraz przygoto-
wanie dokumentacji geologicznej. 

- Po kolejne dofinansowanie na zrealizo-
wanie tych projektów zamierzamy wystąpić po 

uzyskaniu prawomocnych decyzji pozwolenia 
na budowę - wyjaśnia Robert Adamczyk. - Jeśli 
jednak z jakichkolwiek względów nie zrobimy 
tego w perspektywie 2014-2020, będziemy 
musieli zwrócić całość bądź wypłaconą nam 
część dofinansowania wraz z odsetkami jak 
dla zaległości podatkowych od dnia otrzy-
mania dotacji do dnia zwrotu. Odpowiednio 
takie same sankcje spotkają nas w przypadku 
złożenia wniosku o dofinansowanie niespeł-
niającego kryteriów oceny. 

Gdzie powstanie kanalizacja sanitarna? 
Trzeba przyznać, Gmina - jak na projekty 

budowlane - pozyskała spore pieniądze, ale 
też inwestycja będzie duża, bo pochłonie ja-
kieś 9 mln zł. Jej realizacja potrwa do około 
2 lat.

W ramach projektu kanalizacja sanitarna 
zostanie zaprojektowana na odcinkach: ul. 
Kościuszki od ul. Piastowskiej do przejazdu 

kolejowego oraz prawa strona od ul. Leśnej do 
ul. Stefczyka - długość 1250 mb; ul. Sienkie-
wicza, ul. Matejki, ul. Parkowa - 550 mb;  ul. 
Górnicza (łącznie z mieszkaniami socjalnymi 
i byłą przychodnią) - 1200 mb; rejon ul. Ofiar 
Oświęcimia (wzdłuż linii kolejowej, Nosala, 
Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu) - 1500 
mb; ul. Piastowska od ul. Kościuszki do ul. 
Przedwieśnik oraz ul. św. Idziego - 850 mb; 
ul. Drobniaka - 610 mb; ul. Daszyńskiego od 
ul. Krasickiego do Przecieszyńskiej - 300 mb. 
Podane długości są orientacyjne, określone na 
podstawie długości odcinka wymagającego 
skanalizowania, w czasie projektowania mogą 
ulec zmianie.

Dofinansowanie zostało przyznane w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013 / działanie 1.1. Go-
spodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15 tys. RLM. 
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Z nowym ambulansem 
bezpieczniej

25 sierpnia oświęcimski Ze-
spół Opieki Zdrowotnej (ZOZ) 
wzbogacił się o nowoczesny am-
bulans, który usprawni funkcjo-
nowanie Zespołu Ratownictwa 
Medycznego. Do jego zakupu 
przyczyniła się również Gmina 
Brzeszcze, przekazując na ten 
cel z tegorocznego budżetu 20 
tys. zł.

Ambulans kosztował prawie 
307 tys. zł. Powiat wyłożył z wła-
snego budżetu 80 tysięcy złotych. 
Gminy przekazały środki w wyso-
kości proporcjonalnej do liczby 
mieszkańców. Resztę sfinansował 
oraz doposażył karetkę Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Oświę-
cimiu.

- Nowy ambulans (typu „S”, 
volkswagen crafter) będzie stacjo-
nował w Oświęcimiu. To kolejna 
wspaniała inicjatywa samorządów 
powiatu oświęcimskiego dla na-
szego Zespołu – kierowała słowa 
wdzięczności do przybyłych na 
uroczyste przekazanie ambulansu 
- starosty oświęcimskiego, wójtów 
i burmistrzów gmin powiatu oraz 
radnych powiatowych - Sabina Bi-
gos-Jaworowska, dyrektor Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w Oświę-
cimiu. - To nie pierwszy tego typu 
zakup, poprzednio dostaliśmy 
dwa ambulanse sanitarne, mam-
mograf i inny sprzęt medycz-
ny. Z waszej hojności korzystają 
przede wszystkim pacjenci, którzy 
są mieszkańcami powiatu oświę-
cimskiego. Sprawny, nowoczesny 
i niezawodny ambulans sanitarny 
to podstawa ratownictwa me-
dycznego - podkreślała dyrektor 
ZOZ-u. 

www.brzeszcze.pl
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Starosta oświęcimski Józef 
Krawczyk zaznaczył, że zakup ka-
retki jest owocem integracji samo-
rządów powiatu oświęcimskiego. 
Bo ideą samorządności jest or-
ganizowanie się w grupy, by sku-
teczniej osiągać zamierzone cele.

- Dzięki wspólnym inicjaty-
wom możemy w dobrym stanie 
technicznym utrzymywać naszą 
flotę samochodów - mówił staro-
sta Krawczyk. - Na ostatnim kon-
wencie starostów, który odbywał 
się w Bochni, trwała dyskusja na 
temat ratownictwa medyczne-
go. Powód był jeden - wojewo-
da obciął przydział zespołów 
ratunkowych w poszczególnych 
powiatach. Nas na szczęcie to 
ominęło. To dowód, że w naszym 
przypadku wykorzystanie sprzętu 
i transportu samochodowego jest 
na wysokim poziomie. Jesteśmy 
jednym z nielicznych powiatów, 
w którym została utrzymana ilość 
zespołów ratownictwa medycz-
nego.

Trzeba nam wiedzieć, że 
użytkowany przez Specjalistycz-
ny Zespół Ratownictwa Medycz-
nego ambulans realizuje w ciągu 
miesiąca średnio 300 wyjazdów. 
Taki stan przekłada się na szybką 
jego eksploatację. Szpitalną flotę 
pojazdów trzeba więc regularnie 
odnawiać. Ważną informacją dla 
mieszkańców naszej Gminy  jest, 
że jeden z użytkowanych dotych-
czas przez przyszpitalny zespół 
ratowników ambulans trafi do 
Brzeszcz. Tak podczas przekaza-
nia nowego ambulansu mówiła 
dyrektor oświęcimskiego ZOZ-u, 
Sabina Bigos-Jaworowska. 

Ewa Pawlusiak

19 sierpnia w Urzędzie Gmi-
ny toczyły się rozmowy na temat 
przebiegu drogi ekspresowej S1. 

W spotkaniu tym uczestniczyli 
przedstawiciele katowickiego Od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, biura pro-
jektowego KV Projekty Inżynieryjne 
i Architektoniczne z Warszawy oraz 
władze gminy. Tematem spotkania 
była prezentacja przebiegu drogi 
S1 na odcinku od węzła „Kosztowy 
II” do węzła Suchy Potok w Bielsku
-Białej, przez teren Gminy Brzesz-
cze w wariancie E (hybrydowym). 

Ustalono, że na przełomie 
września i października bieżącego 
roku przebieg omawianego wa-
riantu E drogi zostanie zaprezen-
towany mieszkańcom gminy. Do-
kładny termin prezentacji zostanie 
podany do wiadomości na stronie 
internetowej gminy www.brzesz-
cze.pl oraz na tablicach ogłosze-
niowych rozstawionych na terenie 
gminy. 

O planowanej budowie ma-
jącego biegnąć z Mysłowic do 
Bielska przez Brzeszcze blisko 40-
km odcinka S1 pisaliśmy w „Biu-
letynie” (marzec/kwiecień 2014), 
w wywiadzie z dyrektor Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Ewą Tomala-Borucką.

EP 

Bliżej drogi S1

Na zakup ambulansu złożyły się wszystkie samorządy terytorialne powiatu 
oświęcimskiego. Wkład naszej gminy wyniósł 20 tys. zł.

Przydrożne rowy i zielone 
tereny ciągle jeszcze w naszej 
gminie „pracują” za wysypiska 
śmieci, a powinny cieszyć nasze 
oko. To od nas zależy, w jakim 
środowisku przyjdzie nam żyć. 

Nic prostszego! Odpady ko-
munalne powinny trafiać do ko-
sza. Jeśli w swoim gospodarstwie 
produkujesz więcej śmieci niż 
możesz pomieścić w kubłach, wy-
starczy dokupić pojemnik. Opła-
ta, za wywóz śmieci bez względu 
na liczbę kubłów nie zmieni się. 

Przypominamy również, że 
poza wyznaczonymi terminami 
odbioru odpadów, każdy właści-
ciel zamieszkałej nieruchomości, 
w ramach już uiszczanej opłaty, 
może dostarczyć do Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) różne 
rodzaje odpadów. Są to: papier, 

Z odpadami 
komunalnymi do…

metal, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe, 
zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane leki i chemi-
kalia, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady wielko-
gabarytowe, zużyte opony wy-
łącznie z pojazdów osobowych, 
budowlane i rozbiórkowe w ilości 
do 0,2 Mg (tony) na mieszkańca 
rocznie, odpady zielone w wor-
kach foliowych koloru brązowego 
do 1 metra sześciennego na nie-
ruchomość rocznie.

Punkt Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych znaj-
duje się na terenie gminnego skła-
dowiska odpadów komunalnych 
przy  ul. Granicznej 48 w Brzesz-
czach i czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach 7.00-
20.00, a w soboty w godzinach 
7.00-14.00.

EP



Informacja o pracy Burmistrza Zatoka postojowa  
przy szkole

www.brzeszcze.pl
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W okresie międzysesyjnym  
od 16 czerwca do 26 sierpnia 
2014 r.

Przetargi:  
- Przebudowa ul. Olszyny, remont ul. 

św. Marcina i ul. Plebańskiej w Jawiszowi-
cach – przetarg II (złożone oferty: 3)

Wykonawca: Usługi Remontowo-Bu-
dowlane Adam Krajniewski 32-620 Brzesz-
cze ul. Wspólna 42 (499 623,61zł)

- Rodzinnie - aktywnie - doposaże-
nie placu zabaw na os. Szymanowskiego 
w Brzeszczach -przetarg II (złożone oferty: 2) 
Wykonawca: PHU „Gawlik” Paweł Gawlik 
ul. Oświęcimska 27  32-625 Skidziń (78 
912,34 zł)

- Folwark Przeciesyn - budowa funk-
cjonalnego zaplecza kulturalno-oświa-
towego w Przecieszynie etap I; przetarg 
unieważniony z powodu niezgodności ofert 
z treścią SIWZ

- Folwark Przeciesyn - budowa funk-
cjonalnego zaplecza kulturalno-oświato-
wego w Przecieszynie etap I; przetarg II 
(złożone oferty: 5)

Wykonawca: Usługi Remontowo-Bu-
dowlane Adam Krajniewski 32-620 Brzesz-
cze ul. Wspólna 42 (282 202,44 zł)

- Opracowanie dokumentacji projek-
towej budowy kanalizacji sanitarnej i mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie 
Brzeszcze; termin składania ofert 9 wrze-
śnia 2014 r.

Informacja z mienia komu-
nalnego 

30 czerwca br. odbył się piąty przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości oznaczonej numerem działki 
2190/2 o pow. 4947 m2, zabudowanej bu-
dynkiem tzw. „Dworek”, położonej w Skidzi-
niu w rejonie ulic Piwnej i Oświęcimskiej. 
W terminie określonym w ogłoszeniu nie 
zostało wpłacone wadium - przetarg za-
kończył się wynikiem negatywnym. 15 lipca 
br. został ogłoszony szósty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż ww. nierucho-
mości. Przetarg zostanie przeprowadzony 
28 sierpnia 2014 r. o godzinie 11.00. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 360 
000,00 zł.

1 lipca br. został ogłoszony pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości oznaczonej numerem 
działki 2708/2 o pow. 736 m2,  położonej 
w Brzeszczach przy ul. Lachowickiej, za-
budowanej połową budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. Przetarg zostanie prze-
prowadzony 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 
10.00.  Cena wywoławcza nieruchomości  
33 000,00 zł.

3 lipca br. odbyły się pierwsze prze-
targi nieograniczone na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanych położonych 
w Brzeszczach przy ul. Siedliska, ozna-

czonych numerami działek: 1510/9 o pow. 
1 073 m2, cena wywoławcza: 43 tys. zł; 
1510/10 o pow. 1 068 m2, cena wywo-
ławcza: 43 tys. zł; 1510/11 o pow. 1 068 
m2, cena wywoławcza: 43 tys. zł; 1510/12 
o pow. 1 037 m2, cena wywoławcza: 42 tys. 
zł. W terminach określonych w ogłosze-
niach nie zostało wpłacone wadium - prze-
targi zakończyły się wynikiem negatyw-
nym. 15 lipca br. zostały ogłoszone drugie 
przetargi nieograniczone na sprzedaż ww. 
nieruchomości. Przetargi zostaną przepro-
wadzone 29 sierpnia 2014 r. w godz. od 
9.00 do 10.30.

15 lipca br. został ogłoszony drugi 
przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości oznaczonej numerem 
działki 2497/75 o powierzchni 22331m2, 

położonej w Brzeszczach przy ul. Lesisko. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 30 
września 2014 r. o godzinie 10.00. Cena 
wywoławcza nieruchomości 850 000,00 zł.

30 lipca br. został ogłoszony pierwszy 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oznaczonej nu-
merami działek: 973/1 o pow. 561m2 i 87/76 
o pow. 521 m2, położonej w Przecieszynie 
przy ul. Długiej. Przetarg zostanie przepro-
wadzony 15 września 2014 r. o godzinie 
11.00. Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 25 000,00 zł.

11 sierpnia 2014 r. zostały ogłoszone 
przetargi ustne nieograniczone na wybór 
najemców części nieruchomości oznaczo-
nych numerami działek 1105 o pow. ok 2m2 
oraz 1668/3 o pow. ok. 2m2 położonych 
w Brzeszczach i w Jawiszowicach w re-
jonie cmentarzy komunalnych z przezna-
czeniem na usytuowanie automatów do 
sprzedaży zniczy. Przetargi zostaną prze-
prowadzone 27 sierpnia 2014 r. o godz. 
9.00 oraz o godz. 9.30. Stawka wywoław-
cza miesięcznego czynszu wynosi 40,00 
zł/obiekt.

19 sierpnia br. został ogłoszony 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 
numerem działki 1189/38 o powierzchni 
2549m2,  położonej w Brzeszczach przy 
ul. Nosala, zabudowanej budynkiem wol-
nostojącym przeznaczonym do rozbiórki. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 30 
września 2014 r. o godzinie 10.00.  Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 97 
000,00 zł.

19 sierpnia br. został ogłoszony 
przetarg ustny nieograniczony na wy-
bór najemcy hali warsztatowej położonej 
w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 
55a. Przetarg zostanie przeprowadzony 
4 września 2014 r. o godz. 10.00. Stawka 
wywoławcza miesięcznego czynszu wyno-
si 6,00 zł/m2.

Opr. Ewa Pawlusiak

W bezpośrednim sąsiedz-
twie Szkoły Podstawowej nr 2, 
pomiędzy jezdnią a chodnikiem 
-  przy ul. Mickiewicza, powsta-
ła zatoka postojowa. Gmina 
Brzeszcze na to zadanie wydała 
blisko 30 tys. zł.

Do budowy zatoki postojowej 
przy SP nr 2 Gmina Brzeszcze 
przystąpiła początkiem sierpnia. 
Termin wykonania zadania za-
planowano na koniec wakacji, 
by wraz z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego umożliwić rodzi-
com dowóz dzieci do szkoły.

W miejscu zatoki wprowa-
dzona została organizacja ruchu. 
Samochody osobowe dowożące 
dzieci do szkoły mogą zatrzymać 
się tam nie dłużej niż 3 minuty. 

O budowę takiej zatoki wnio-
skowała dyrektor szkoły. Potrzebę 
jej realizacji uzasadniała kwestia-
mi bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego pojazdów i pieszych w tym 
rejonie. W tym miejscu, w czasie 
roku szkolnego, szczególnie rano, 
ruch pojazdów z dziećmi do 
szkoły jest mocno nasilony. 

- W nowej sytuacji rodzice 
i opiekunowie będą mogli na 
moment wjechać w zatokę, któ-
ra jednocześnie mieścić będzie 
trzy samochody osobowe. Potem 
bezpiecznie wysadzić na chodnik 
swoje pociechy udające się na 
zajęcia lekcyjne - mówi pełniąca 
funkcję burmistrza Brzeszcz Ce-
cylia Ślusarczyk. 

Zatoka umożliwi także par-
kowanie autokaru dowożącego 
dzieci na basen czy wycieczki. 
Parkowany dotychczas na jezdni 
(ul. Mickiewicza) autokar, bloko-
wał ruch stwarzając tym samym 
sytuacje kolizyjne. 

Wykonawcą zadania była fir-
ma STAN-BRUK z Oświęcimia.

Ewa Pawlusiak

Chociaż zatoczkę postojową przy SP nr 2 wybudowano głównie z myślą 
o bezpieczeństwie  dzieci uczęszczających do szkoły, z jej dobrodziejstwa 
skorzystają również kierowcy i piesi.   

W Przecieszynie na przeło-
mie lipca i sierpnia wyremon-
towane zostały dwa odcinki ul. 
Folwarcznej. 

Wymieniono konstrukcję dro-
gi asfaltowej na odcinku 80 m, od 
skrzyżowania z ul. Wyzwolenia 
oraz wyremontowano 300-me-
trowy odcinek nawierzchni tłucz-
niowej. 

Remont został sfinansowany 
między innymi ze środków na li-
kwidację szkód związanych z po-
wodzią, która dotknęła ten teren 
w 2010 roku.

Roboty zamknęły się w kwo-
cie 61.967,63 zł, z czego do-
tacja z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wyniosła 53 tys. 
944,00 zł.

EP

Remont Folwarcznej
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Gmina Brzeszcze przystąpi 
do Projektu „Demontaż i bez-
pieczne składowanie wyrobów 
zawierających azbest z obszaru 
województwa małopolskiego”. 
Tak zdecydowali radni 31 lipca 
podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej. Za koordynację 
i zarządzanie Projektem, obej-
mującym 40 gmin Małopolski, 
odpowiedzialna będzie Gmina 
Szczucin. 

Projekt finansowany jest 
przez Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy. Całkowita jego war-
tość opiewa na 12 459 986 mln 
CHF. 

- Program realizowany będzie 
w okresie czteroletnim. Ma on 
umożliwić demontaż, usuwanie 
i zabezpieczenie rakotwórczych 
materiałów azbestowych z obiek-
tów prywatnych i komunalnych 
- mówi pełniąca funkcję burmi-
strza Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk. 
- Przy każdej rozbiórce płyt ele-
wacyjnych czy dachowych do po-
wietrza uwalnia się pył azbesto-
wy, powodując zagrożenie dla 
zdrowia i życia mieszkańców, 
dlatego nie możemy zaprzepa-
ścić takiej szansy. Chociaż pro-
jekt dofinasowany będzie w 85 
proc., początkowo Gmina musi 
zabezpieczyć środki finansowe na 
całość zadania, ponieważ dotacja 
polegać będzie na zwrocie (refun-
dacji) poniesionych przez Gminę 
kosztów kwalifikowalnych - wyja-
śnia Cecylia Ślusarczyk. 

Refundacją objęte będą kosz-
ty związane z demontażem po-
krycia dachowego oraz elewacji 
budynku zawierających azbest 
tzw. eternit, odbiorem (załadun-
kiem, transportem, rozładun-
kiem) i deponowaniem tych od-

padów na składowisku odpadów 
niebezpiecznych. Nie podlegają 
natomiast refundacji wyroby zde-
montowane we własnym zakre-
sie. Projekt przewiduje również 
pomoc dla najuboższych, koor-
dynator po podpisaniu umowy 
przedłoży kryteria wsparcia.

Usuwanie wyrobów azbesto-
wych odnosi się do jedno- 
i wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, gospodarczych, 
garażowych, rekreacji indywidu-
alnej, tymczasowych obiektów 
budowlanych i obiektów małej 
architektury służących utrzyma-
niu porządku. Dotyczy wyłącznie 
osób fizycznych oraz jednostek 
samorządu terytorialnego, nie 
obejmuje wspólnot mieszkanio-
wych. 

Fabryka miała być dobro-
dziejstwem

Za koordynację i zarządza-
nie Projektem odpowiedzialna 
będzie Gmina Szczucin. Można 
by domniemywać, że położona 
w północnej części województwa 
małopolskiego Gmina rehabilituje 
się za uruchomioną na szeroką 
skalę  w 1959 r. produkcję azbe-
stu i odpadów poprodukcyjnych. 
Fabryka azbestu w Szczucinie, 
która miała być dobrodziejstwem 
dla regionu, stała się przekleń-
stwem tego miejsca. Okazało się, 
że pył azbestowy może być przy-
czyną poważnych chorób układu 
oddechowego. Początkiem lat 
90. (tamtego wieku), mieszkańcy 
stanęli przed problemem, co zro-
bić z całym ładunkiem odpadów 
azbestowych, które w ciągu kil-
kudziesięciu lat wykorzystywano 
do utwardzania dróg, ścieżek, 
boisk, podwórzy czy zasypywa-
nia wyrobisk. Walkę z wielkim 

problemem zaczęli od realizacji 
programu w zakresie profilakty-
ki zdrowia mieszkańców miasta 
i gminy z uwzględnieniem wiel-
kości ryzyka zdrowotnego wy-
nikającego z zanieczyszczenia 
środowiska. Postawiona diagno-
za wykazała katastrofalny obraz 
skażenia terenu gminy odpadami 
zawierającymi azbest. Wyniki ba-
dań wskazały na ogromne, nawet 
50-krotne przekroczenia dopusz-
czalnych norm. Ponad 50 proc. 
nawierzchni badanych dróg kryło 
w sobie pyłotwórczy skład odpa-
dów azbestowych. Odnotowano 
zwiększone występowanie cho-
rób azbestozależnych. 

Przez lata władze gminy 
Szczucin realizowały progra-
my unieszkodliwiania azbestu 
pozyskując środki z krajowych 
Funduszy i Unii Europejskiej. 
Z problemem walczyły również 
gminy Ogrodzieniec, Wierzbica, 
Małkinia Górna, Trzemeszno, tam 
najintensywniej działały zakłady 
produkujące wyroby azbestowe. 

Oszacować zapotrzebowanie
Gmina Brzeszcze nie była od-

osobnionym przypadkiem. Rów-
nież z tego „dobrodziejstwa”, któ-
re produkowano w Szczucinie, na 
przestrzeni lat korzystała. Niejed-
na elewacja budynku mieszkal-
nego była, a nawet jest obłożona 
eternitem. Eternitem kryto połacie 
dachowe.

Kiedy nadarzyła się okazja 
wyeliminowania azbestu z na-
szego otoczenia, p. f. burmistrza 
Cecylia Ślusarczyk rozważała 
możliwość przystąpienia Gminy 
Brzeszcze do Projektu. Trzeba 
było jednak wcześniej rozeznać 
zapotrzebowanie mieszkańców.

Zapowiedź o planowanym 
przedsięwzięciu „Demontaż i bez-
pieczne składowanie wyrobów 
zawierających azbest z obszaru 

województwa małopolskiego” 
pojawiła się na stronie Urzędu 
i tablicach informacyjnych rozsta-
wionych na terenie gminy. Z in-
formacją do mieszkańców dotrzeć 
mieli sołtysi i przewodniczący Sa-
morządów Mieszkańców, bo kto 
jak nie oni najlepiej znają swoje 
środowiska.

Zainteresowanych uczestnic-
twem w Projekcie proszono o wy-
pełnienie i złożenie ankiety dro-
gą elektroniczną bądź osobiście 
w Urzędzie Gminy. Dodatkowych 
informacji udzielał Wydział Go-
spodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska. Terminem wiążącym 
był 22 sierpień.

Po przystąpieniu Gminy do 
Projektu i podpisaniu umowy 
z koordynującą Program Gminą 
Szczucin - zdeklarowani wcze-
śniej do programu będą mu-
sieli potwierdzić uczestnictwo 
w Programie. K woli wyjaśnienia 
-  jedynym kosztem po stronie 
mieszkańca będzie uzyskanie 
zgłoszenia robót budowlanych 
lub pozwolenia na budowę po-
krycia dachowego, które zamie-
rza wykonać.

Warunkiem przystąpienia Gmi-
ny do Projektu jest podjęcie przez 
Radę Miejską dwóch uchwał. 
Pierwsza dotyczy przystąpienia 
Gminy Brzeszcze do uczestnictwa 
i realizacji projektu pn. „Demon-
taż i bezpieczne składowanie 
wyrobów zawierających azbest 
z obszaru województwa małopol-
skiego” - w ramach Szwajcarsko
-Polskiego Programu Współpracy, 
w celu zmniejszenia różnic spo-
łeczno-gospodarczych w obrębie 
rozszerzonej Unii Europejskiej. 
Druga zaś - zawarcia porozumie-
nia pomiędzy Gminą Brzeszcze 
a Gminą Szczucin, powierzają-
cego tej gminie realizację wspo-
mnianego Programu.

Ewa PawlusiakW ramach wniosku przewi-
duje się zaprojektowanie ponad 6 
km kanalizacji sanitarnej oraz mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków 
w obszarze aglomeracji Brzesz-
cze.

Przypomnijmy - Gmina Brzesz-
cze od 2007 r. mogła występować 
o dofinansowanie realizacji inwe-
stycji modernizacji oczyszczalni 
ścieków lub budowy kanalizacji 
w granicach aglomeracji. „Aglo-

meracja” to pojęcie zdefiniowane 
w dyrektywie 91/271/EWG jako 
podstawowej jednostki terytorium 
(obszaru), na której jest prowa-
dzone gospodarowanie ściekami 
komunalnymi. Wielkości tych jed-
nostek są określane poprzez para-
metr równoważnej liczby miesz-
kańców (RLM) obsługiwanej przez 
system zbierania i odprowadzania 
ścieków na terenie danej aglome-
racji.  

Ewa Pawlusiak

KOMUNIKAT
Przypominamy, że zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą 

składać wnioski o wywiezienie odpadów zawierających azbest 
(np. eternit).

Planowany termin odbioru – październik 2014 r. 
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brzeszcze, 
ul. Kościelna 4; 32-620 Brzeszcze, pok. 213; tel. 32 77 28 576 
w godz. pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.00-
15.00, wtorek 8.00-17.00, piątek 7.00-14.00.

Ciąg dalszy ze str. 1.
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„Tak”  dla termomodernizacji
Gmina Brzeszcze przystąpi 

do realizacji Projektu pn. Ter-
momodernizacja i wzrost efek-
tywności energetycznej w opar-
ciu o odnawialne źródła energii, 
w dwóch budynkach szkolnych. 
Koszt Projektu szacowany jest 
do około 4 mln zł.

Na realizację projektu Gmina 
może pozyskać środki zewnętrz-
ne do 80 proc. kosztów kwalifi-
kowalnych przedsięwzięcia. Wy-
sokość dofinansowania będzie 
jednak zależeć od poziomu re-
dukcji lub uniknięcia emisji CO2 
lub najwyższej produkcji energii 
odnawialnej, a także od poziomu 
nakładów inwestycyjnych Gminy. 

Wniosek o dotację jest w trakcie 
opracowania. Gmina musi go złożyć 
do 15 września. Szacunkowa kwota 
o jaką będzie aplikować określana 
jest na 3,5 mln zł (stan na dzień 25 
sierpnia - przyp. red.). Jeśli uda się 
pozyskać maksymalną kwotę dofi-
nansowania, wkład własny Gminy 
wyniesie wtedy około 700 tys. zł. 

Rozpoczęcie inwestycji, syste-
mem „Projektuj i buduj”, plano-
wane jest od 2015 r. Realizacja 
potrwa do 2016 r.

- Jeśli otrzymamy pieniądze, 
do 30 kwietnia 2016 musimy 
zakończyć ten program Na ten 
dzień przypada ostatnia kwalifi-
kowalność kosztów – mówi za-
stępca burmistrza Robert Adam-
czyk. - W tegorocznym budżecie 
już wydaliśmy na audyt ekolo-
giczno-energetyczny 67 650,00 
zł. Jesteśmy w trakcie zbierania 
oferentów do opracowania wnio-
sków, ale w formule success fee 
(czyt. saksosfi), znaczy to, że gmi-
na będzie realizować płatności 
dopiero w chwili uzyskania środ-
ków finansowych.  

Dwa budynki
Termomodernizacją objęte będą: 

budynek Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 
3 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5; 
w jego skład wchodzą też przedszko-
la „Żyrafa” i „Słoneczko”) oraz budy-

nek Szkoły Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum nr 1 w Brzeszczach przy ul. 
Szkolnej 6 (ZSP nr 4 z Oddziałami In-
tegracyjnymi - w jego skład wchodzi 
też przedszkole „Pod Kasztanami”).

Projekt pozwoli uzyskać 
oszczędności w zużyciu energii 
cieplnej i elektrycznej, poprawić 
estetykę budynków oraz uspraw-
nić system gospodarowania ener-
gią, uwzględniając rozwiązania 
ekologiczne i przyjazne dla śro-
dowiska. 

Zaczynamy termomoderni-
zację

- Zaczynamy termomoderni-
zację w pełnym tego słowa zna-
czeniu, ze środków Funduszu 
Norweskiego. To trudny program, 
najtrudniejszy ze wszystkich gran-
tów unijnych i nie jest powiedzia-
ne, że te środki dostaniemy - mówił 
podczas sesji zastępca burmistrza 
Brzeszcz Robert Adamczyk. - To 
ostatni rzut unijnych dotacji z tego 
starego programowania z lat 2007-
2013. Do połowy przyszłego roku 
nie będzie rozpisanych żadnych 
programów unijnych. Obecnie pra-
cujemy nad wnioskiem, w którym 
ujęte zostały dwa budynki szkolne 
– SP nr 2 i Gimnazjum nr 1 wraz  
SP nr 1. Pozostałe obiekty szkolno
-przedszkolne będą uwzględnione 

w nowym programowaniu – tzw. 
programie subregionalnym, które 
przewiduje duże środki na termo-
modernizację. Arkusze (fiszki) już 
złożyliśmy i czekamy. Ktoś zapy-
ta dlaczego szkoła „Dwójka” bez 
„Żyrafy” i „Słoneczka” mimo że 
placówki te tworzą jeden Zespół 
Szkolno-Przedszkolny? Nie stano-
wią one integralnej całości, co nie 
przyczyni się do osiągnięcia wyma-
ganego efektu ekologicznego w po-
staci redukcji CO2. 

31 lipca Rada Miejska podjęła 
uchwałę o przystąpieniu Gminy 
do realizacji Projektu i złożeniu 
wniosku o jego dofinansowanie 
ze środków Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014, re-
alizowanego dla Programu Ope-
racyjnego PL04 „Oszczędzanie 
energii i promowanie odnawial-
nych źródeł energii”, a także za-
bezpieczeniu środków finanso-
wych w budżecie Gminy na 2014 
r., niezbędnych na realizację Pro-
jektu w przypadku jego umiesz-
czenia na liście rankingowej 
i otrzymaniu decyzji o przyznaniu 
dofinansowania.

Na sesji nadzwyczajnej obec-
nych było 20 radnych, wszyscy 
zagłosowali na „tak”.

Ewa Pawlusiak

Lata 2013–14 to okres prze-
łomowy pomiędzy kolejnymi per-
spektywami finansowymi budżetu 
UE, to również okres, w którym 
kończą się i rozpoczynają poszcze-
gólne programy wspierające inwe-
stycje ograniczające zużycie prądu 
i ciepła u odbiorców końcowych, 
a tym samym redukcje CO2, do 
której jest zobowiązana Polska 
jako kraj realizujący założenia poli-
tyki klimatycznej.

Większość programów dofi-
nansowujących skierowana jest do 
JST (Jednostki Samorządu Teryto-
rialnego) lub MSP (Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa), wyjątkiem było 
dofinansowanie podmiotów nie-
publicznych realizujących zadania 
publiczne.

Rok 2013 zakończył więk-
szość programów dofinansowu-

jących, a przez pierwsze dwa 
kwartały roku 2014 nie pojawia-
ły się znaczące osie Finansowe, 
gdyż większość z nich jest wciąż 
opracowywana.

Biorąc pod uwagę powyższe, 
można stwierdzić, że jedynym 
wciąż funkcjonującym progra-
mem o zdecydowanie najwyż-
szym poziomie dofinansowania 
są tzw. Fundusze Norweskie. 
Jednym z programów dedyko-
wanych inwestycjom w oszczęd-
ności energii jest program: 
„Oszczędzanie energii i pro-
mowanie odnawialnych źródeł 
energii”

Operator: Ministerstwo Śro-
dowiska we współpracy z Na-
rodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej.

5 czerwca odbyły się kon-
kursy na stanowiska dyrektorów 
dwóch Zespołów Szkolno-Przed-
szkolnych - nr 1 w Przecieszynie 
i nr 2 w Zasolu. 

O stanowisko dyrektora Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 
1 w Przecieszynie ubiegało się 
dwóch  kandydatów. Dyrekto-
rem została Maria Polak i nadal 
będzie dyrektorować Zespołowi 
w Przecieszynie. Funkcję tę w tej 
placówce pełni już 15 lat. Maria 
Polak ma 32-letnie doświadcze-
nie zawodowe. 

Do przeprowadzenia konkur-
su na dyrektora ZSP nr 1 w Prze-
cieszynie powołano Komisję Kon-
kursową w skład, której weszli: 
przedstawiciele organu prowa-
dzącego: Renata Kuder jako prze-
wodnicząca, Anna Rusin i Jan Li-
kus jako członkowie Komisji.

Z ramienia organu sprawują-
cego nadzór pedagogiczny: Ho-
norata Nowak-Kolec i Zygmunt 
Ormaniec (członkowie). Radę 
Pedagogiczną reprezentowała Re-
nata Gasidło (członek), Radę Ro-

dziców Mirosław Boroń  (członek), 
Zakładową Organizację Związ-
kową Wiesława Małecka - ZNP 
Odział w Brzeszczach (członek).

Do konkursu w Zasolu przy-
stąpiła tylko jedna osoba. Ta 
kandydatura to obecna dyrektor 
Zespołu w Zasolu i to jej, w wy-
niku głosowania, przypadło nadal 
pełnić stanowisko dyrektora ZSP 
nr 2. Krystyna Wrona posiada 
38-letnie doświadczenie pedago-
giczne, w tym 6 lat pełni funkcję 
dyrektora tej placówki. 

Komisję do przeprowadzenia 
konkursu na dyrektora ZSP nr 2 
w Zasolu tworzyli: przedstawicie-
le organu prowadzącego: Renata 
Kuder, przewodnicząca, Anna Ru-
sin, Anna Kasprzyk-Hałat (człon-
kowie). Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny reprezentowali: Ho-
norata Nowak-Kolec i Zygmunt Or-
maniec (członkowie), Radę Pedago-
giczną: Anna Poradowska (członek), 
Radę Rodziców Tomasz Śmielak 
(członek), Zakładową Organizację 
Związkową Wiesława Małecka - 
ZNP Odział w Brzeszczach (czło-
nek).                                                EP

Po konkursie bez zmian

Efektywność energetyczna 
czyli inwestycje w Brzeszczach
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przyczyny świętowano w Brzeszczach. Uro-
czystości zbiegły się z dwoma jubileuszami. 
Najstarsza organizacji samorządowa w Gmi-
nie Brzeszcze - Kółko Rolnicze - obchodziła 
130 lat działalności. 30-te urodziny odpra-
wiał Zespół Folklorystyczny „Brzeszczanki”.

Uroczystość miała niezwykle efektowny 
charakter. Rozpoczęto ją mszą św. dziękczyn-
ną w kościele św. Urbana w Brzeszczach. To 
tam, sprzed Urzędu Gminy przemaszerował 
barwny korowód z dętą orkiestrą KWK Brzesz-
cze na czele. W paradzie podążały poczty 
sztandarowe instytucji i organizacji społecz-
nych z terenu gminy, gminne zespoły folklo-
rystyczne niosące dary i uwite na tę okazję 
dożynkowe wieńce, starostowie, zaproszeni 
goście oraz liczni mieszkańcy gminy. Po mszy 
korowód dożynkowy przeszedł ul. Piastow-
ską do Lipek, gdzie odbywała się dalsza część 
uroczystości. Po koncercie orkiestry górniczej 
przyszedł czas na oficjalne otwarcie. Zastępca 
burmistrza Brzeszcz Robert Adamczyk zaprosił 
wszystkich do odśpiewania hymnu państwo-
wego.

- Dziś szczególny dzień, uroczyste święto 
plonów naszej Gminnej Ziemi – Dożynki, oce-
niające efekty całorocznej, trudnej pracy rolni-
ków, hodowców, ogrodników, pszczelarzy, święto 
tych wszystkich, którzy są blisko natury i ją szanu-
ją. I to im dziękujemy za trud pracy - mówił pod-

czas uroczystości zastępca burmistrza Brzeszcz 
Robert Adamczyk. - Dożynki są przede wszyst-
kim Waszym świętem, z Waszego trudu wszyscy 
korzystamy. To dzięki Wam - Ziemia, która jest 
warsztatem Waszej pracy, rodzi i karmi, dzięki 
Wam codziennie na nasze stoły trafia chleb. Za 
ten wspaniały dar Waszych rąk, za owoce Waszej 
pracy, jakże ciężkiej i mozolnej, składam słowa 
najwyższego uznania. Życzę, by nigdy na na-
szych stołach nie zabrakło tego najważniejszego 
symbolu dożynek - chleba. W imieniu całej spo-
łeczności gminnej życzę Wam i Waszym rodzi-
nom dużo zdrowia, pomyślności oraz wytrwało-
ści i satysfakcji z wykonywanej pracy. Cieszę się, 
że tak licznie przyjęliście Państwo zaproszenie na 
tegoroczne obchody dożynkowe - kontynuował 
burmistrz. - Dziś dzień szczególnie podniosły, 
świętujemy również dwa Jubileusze - 130 lat Kół-
ka Rolniczego i 30-lecie Zespołu „Brzeszczanki”. 
Jubilatom gratulujemy dorobku i życzymy, by 
kolejne lata obfitowały w równie piękne sukcesy, 
uznanie i zadowolenie z pracy na rzecz lokalnej 
społeczności.

Zaszczytną rolę starostów dożynkowych 
przyjęli rodowici brzeszczanie - Dorota Repe-
towska i Mieczysław Marusza. Pani Dorota jest 
matką dwójki dzieci, ma 41 lat, z wykształcenia 
jest ogrodnikiem. Wraz z mężem Markiem od 
20 lat gospodarują na 8 ha, w tym 6 ha stanowi 
uprawa zbóż. 

Pan Mieczysław Marusza, ojciec dwójki do-
rosłych już dzieci, ma 53 lata. Jest emerytowa-
nym górnikiem, ale wykształcenie rolnicze, które 
w młodości posiadł pomaga w prowadzeniu go-
spodarstwa rolnego. Razem z żoną Renatą pra-
cują na 15-ha. Gospodarstwo nastawione jest na 
produkcję roślinną i żywca wieprzowego w cyklu 
zamkniętym. 

Kiedy zastępca burmistrza Robert Adamczyk 
obdzielił mieszkańców i gości podarowanym 
przez starostów bochnem chleba, gospody-
nie ośpiewały wieńce przygotowane dla gości 

Starostowie Dorota Repetowska i Mieczysław Marusza przynieśli do kościoła upieczony z tegorocznych 
zbóż bochen chleba.

Zastępca burmistrza Brzeszcz Robert Adamczyk dzielił chleb równo, by dla wszystkich starczyło.

Zespół „Brzeszczanki” świętował jublileusz 30-lecia działalności.
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Na okoliczność jubileuszu Kółka Rolni-
czego (KR) w Brzeszczach wydana została 
nakładem Urzędu Gminy w Brzeszczach 
publikacja pt. „130 lat Kółka Rolniczego 
w Brzeszczach”. 

Prawie 60-stronicowa publikacja przedsta-
wia dzieje brzeszczańskiego Kółka Rolniczego, 
najstarszej organizacji samorządowej w Gmi-
nie Brzeszcze oraz działalność Kół Gospodyń 
Wiejskich w Brzeszczach i Brzeszczach-Borze, 
a także Zespołów Folklorystycznych „Brzesz-
czanki” i „Borowianki”. Zawiera kalendarium 
ważniejszych wydarzeń w dziejach organiza-
cji. Opatrzona jest również archiwalnymi foto-
grafiami. Materiały zebrał i opracował prezes 
KR Władysław Senkowski.

Poniżej prezentujemy krótki rys powstania 
Kółka Rolniczego w Brzeszczach z przemó-
wienia prezesa KR Władysława Senkowskiego, 
wygłoszonego 24 sierpnia podczas Gminnych 
Dożynek 2014. 

„Kółko Rolnicze w Brzeszczach jest naj-
starszym Kółkiem w regionie i jednym z naj-
starszych w kraju (pierwsze KR na ziemiach 
polskich powstało w 1862 r. w Piasecznie na 
Pomorzu). Inicjatorem zorganizowania miej-
scowego Kółka był wieloletni członek Rady 
Gminnej, ówczesny ekspozyt ksiądz Jan Pu-
chała. Po wielu debatach środowiskowych, 
chłopi zaakceptowali myśl inicjatora i na pu-
blicznym zebraniu, w niedzielę po nieszpo-
rach, dnia 11 maja 1884 r. podjęli uchwałę 
o założeniu KR. Tak powstała pierwsza orga-
nizacja społeczna w Brzeszczach, której za-
dania statutowe określała formuła, że jest to 
„Związek zawodowych rolników dla obrony 
ekonomicznych interesów rolnictwa oraz dla 
popierania postępowego rozwoju rolnictwa”.

Zasługą KR z tego okresu jest zorganizo-
wanie Ochotniczej Straży Pożarnej, założenie 
Kasy Oszczędności i Pożyczek, późniejszej 
Kasy Stelczyka oraz Koła Młodzieży Ludowej. 
Przy Kółku Rolniczym powstają sekcje rolni-
cze, ogrodnicza, pszczelarska i sadownicza. 
KR jest prenumeratorem wielu pism rolni-
czych. Nie sposób ująć całościowo wszystkich 
dokonań oraz zamierzeń działaczy, którzy 
w początkowym okresie powołania KR po-
święcili się ciężkiej pracy i twórczemu wysiłko-
wi na rzecz swojej organizacji. Zasłużyli sobie 
na szczególną pamięć, głównie za sprawą do-
strzeżenia ludzkiej krzywdy i biedy, a przede 
wszystkim za zdobycie się na ogromny wysi-
łek występowania przeciwko tym zjawiskom. 
W jedności działania udowodnili, że można 
się temu przeciwstawić działając w zespole, 
sprawiedliwie domagając się poszanowania 
godności i dumy narodowej chłopskiej.

Pokolenie, któremu tak wiele zawdzię-
czamy, nie miało łatwej drogi, znalazło się 
bowiem w historycznie trudnym okresie na-

szych narodowych dziejów. Zabór austriacki, 
a następnie wydarzenia związane z  I wojną 
światową, okres międzywojnia, nie były sprzy-
jającym okresem dla wsi, zwłaszcza działalno-
ści organizacji chłopskiej.

Nowym impulsem do wzmożonego dzia-
łania narodu było odzyskanie niepodległości 
Polski w 1918 r., gdzie na nowo kontynu-
owano wcześniej rozpoczętą pracę na rzecz 
polskiej wsi. KR w Brzeszczach w tym okre-
sie obok działalności gospodarczo-finansowej 
jest animatorem rozwoju życia społecznego, 
oświaty kultury wsi. Prowadzi również szeroką 
pomoc filantropijną i charytatywną na rzecz 
innych stowarzyszeń i organizacji miejsco-
wych i obcych.

Druga wojna światowa przerywa działal-
ność KR, po 18-letnej przerwie założono po-
nownie KR w Brzeszczach 29 stycznia 1957 r. 
Działając w nowych warunkach, dzięki sprzy-
jającej polityce państwa, postawiono w dzia-
łalności Kółek Rolniczych głównie na rozwój 
mechanizacji w gospodarstwach rolnych 
i świadczenie w tym zakresie usług rolniczych.

Działalność KR wspierana jest w tym cza-
sie przez powstające Koła Gospodyń Wiej-
skich w 1961 r. w Brzeszczach i w 1962 r. 
w Brzeszczach Borze. Dorobek Kół Gospodyń 
Wiejskich jest niezwykle imponujący i szcze-
gólnie dobrze przyjmowany przez ogół miesz-
kańców. Chlubą KGW są działające Zespoły 
Regionalne uczestniczące w ważnych wyda-
rzeniach, uroczystościach świeckich i kościel-
nych. Przy KGW w Brzeszczach działa zespół 
„Brzeszczanki” założony w 1984 r., obchodzą-
cy dziś swój Jubileusz 30-lecia pracy artystycz-
nej. W Brzeszczach Borze działa niezwykle 
prężnie zespół „Borowianki” założony w roku 
1982”.

EP

dożynek: zastępcy burmistrza Roberta Adam-
czyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Jacka 
Wawro, poseł na Sejm Beaty Szydło, dyrektora 
KWK Brzeszcze Piotra Śleziaka, starosty Powia-
tu Oświęcimskiego Józefa Krawczyka, prezes 
Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej 
Danuty Kożusznik, przewodniczącego Kółka 
Rolniczego Władysława Senkowskiego. Panie 
z zespołów obdzieliły również przygotowanymi 
przez siebie bukietami dożynkowymi sołtysów, 
przewodniczących samorządów osiedlowych, 
prezesa Spółki Pastwiskowej w Brzeszczach, pre-
zesa Banku Spółdzielczego w Miedźnej, preze-
sa GS „Samopomoc Chłopska” w Brzeszczach 
i wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Rady KGW 
w Katowicach.

Nastał czas świętowania Jubileuszy, 130-lecia 
działalności brzeszczańskiego Kółka Rolniczego 
i 30-lecia pracy artystycznej Zespołu Folklory-
stycznego „Brzeszczanki”.

Z tej to okazji przedstawiciele władz samo-
rządowych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń 
oraz liczni przyjaciele - zasłużonym dla  rozwoju 
rolnictwa i działalności kulturalnej, w podzięce 
za pracę społeczną składali wyrazy uznania. Wy-
różniających uhonorowano okolicznościowymi 
odznaczeniami. 

„Ordery Serca Matkom Wsi” wręczono Jani-
nie Merta i Emilii Dziędziel. Ordery „Za Zasługi 
dla Kółek Rolniczych” otrzymali: Zofia Niemiec, 
Felicja Frączek, Julia Niedziela, Stanisława Kale-
ta, Helena Bielenin, Zdzisława Bielenin, Helena 
Dadak, Maria Góra, Janina Boczarska, Helena 
Wójcik, Maria Frączek, Kazimiera Kołodziejczyk, 
Stanisław Szromba, Jan Czekaj, Bernadetta Tyr-
na, Mirosław Marusza, Mieczysław Wawro, Jan 
Bielenin. Listy Gratulacyjne dla zasłużonych dzia-
łaczek Zespołu „Brzeszczanki” odbierały Zo-
fia Jania, Zdzisława Chowaniec i Wanda Jasik.  
Odznaczeń dokonali przedstawiciele Rejonowego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Bielsku-Białej - honorowy przewodniczący Rady 
Edward Korczyk, przewodniczący Rady Waldemar 
Pieczara i prezes Zarządu Danuta Kożusznik. 

Medalem 150-lecia Kółek Rolniczych odzna-
czono samo Kółko Rolnicze (KR), zaś List Gratu-
lacyjny wręczono prezesowi KR w Brzeszczach 
Władysławowi Senkowskiemu. Prezes otrzymał 
również statuetkę „Złoty Kółkowicz”, przy-
znaną przez Wojewódzki Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach, 
który reprezentowali prezes Andrzej Krawczyk 
i wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW 
w Katowicach Łucja Krutak. 

Obchodom dożynkowym towarzyszyła wy-
stawa płodów rolnych, ozdobnych krzewów 
i kwiatów, twórczości artystycznej, ludowej, 
malarstwa współczesnego, trofeów myśliwskich.  
Kosztowano miodu i miodowych przetworów 
z gminnych pasiek. 

Organizatorami Dożynek 2014 byli: Kółko 
Rolnicze w Brzeszczach, Samorząd Osiedlowy nr 
3 w Brzeszczach, Zespół Folklorystyczny „Brzesz-
czanki”, Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

Ewa Pawlusiak
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w Zasolu świętowała jubileusz 60-lecia dzia-
łalności. Rocznicowe obchody były okazją do 
wręczenia medali i odznak zasłużonym dru-
hom. I przypomnienia władzom gminnym 
o starym wysłużonym Jelczu, który z różnym 
skutkiem służy strażakom.

Po uroczystej mszy św. w miejscowej kaplicy 
pw. Matki Boskiej Królowej Polski, odprawionej 
w intencji żyjących i zmarłych strażaków, barwny 
pochód przemaszerował przed strażnicę. 

Na plac apelowy wkroczyły przybyłe na uro-
czystość pododdziały Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy, powiatów oświęcimskie-
go, bielskiego i pszczyńskiego. Na czele kolumny 
maszerowali orkiestra dęta OSP Hecznarowice, 
tuż za nią pluton honorowy wystawiony przez 
OSP Zasole i OSP Jawiszowice, poczty sztanda-
rowe oraz pododdziały druhów strażaków, za-
proszeni goście – przedstawiciele powiatowych 
i gminnych władz samorządowych, władz po-
żarniczych, lokalnych organizacji społecznych, 
oświatowych, sympatycy OSP i mieszkańcy 
sołectwa. Rozpoczął się uroczysty apel z okazji 
jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zasolu.

- Druhowie strażacy, w imieniu władz sa-
morządowych Gminy Brzeszcze, gratuluję wam 
pięknego jubileuszu i wyrażam wdzięczność 
dla kilku pokoleń strażaków, które potrafiły go-
dzić pracę zawodową, życie rodzinne i służbę 
dla sołectwa - kierowała słowa podziękowań 
w stronę zasolańskich druhów pełniąca funkcję 
burmistrza Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk. - Służąc 
pod sztandarem Świętego Floriana, z godnością 
i honorem niesiecie ratunek i pomoc w czasie 
zagrożeń, jakie dotykają lokalną społeczność. Za 
tę trudną i niebezpieczną służbę, pełnioną z na-
rażeniem życia i zdrowia, należą się wam wyrazy 
szczególnego uznania, szacunku. To dzięki wam 
możemy czuć się bezpiecznie. Doceniam rów-
nież działania waszej jednostki na niwie edukacji 
dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej, jak 
również przedsięwzięcia, które podejmujecie 
w trosce o lepsze jutro kolejnych pokoleń. Niech 
satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań 
oraz społeczne poważanie i uznanie towarzyszy 
wam w pełnionej służbie. Życzę wielu radości 
z wykonywanej pracy zawodowej i działalności 
społecznej oraz dobrego zdrowia i niczym nie-
zmąconego szczęścia oraz rodzinnej harmonii 
- kontynuowała Cecylia Ślusarczyk wręczając 
na ręce prezesa jednostki Dariusza Lukaska oko-
licznościową Księgę Pamiątkową z wyrytym nań 
listem gratulacyjnym.

Wyrazy wdzięczności, gratulacje i życzenia 
składali tego dnia również: v-ce prezes Zarządu 
Powiatowego Z OSP RP w Oświęcimiu Bolesław 
Paw, zastępca komendanta KP PSP w Oświę-
cimiu, mł. brygadier Henryk Jurecki, radna Rady 
Powiatu Oświęcimskiego Ewa Pawlusiak, prze-

wodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek 
Wawro, radna sołectwa Zasole, jednocześnie 
prezes Spółki Pastwiskowej Danuta Żurek, sołtys 
Zasola Zofia Wójcik, dyrektor ZSP nr 2 w Zasolu 
Krystyna Wrona, p. o. dyrektora Ośrodka Kultury 
w Brzeszczach Agnieszka Zaręba, proboszcz pa-
rafii Bielany ks. Andrzej Zając i przedstawiciele 
Zespołu „Paświszczanie”.

Historię i osiągnięcia jednostki za 60-letni 
okres działalności przedstawił prezes Dariusz Lu-
kasek.

- Pretekstem do powołania OSP w Zaso-
lu stała się decyzja administracyjna, wyłączono 
bowiem na mocy zarządzenia Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z 30 
czerwca 1953 r. z obrębu gromady Łęki przy-
siółek Zasole. Utworzono z niego samodzielną 
gromadę pod taką samą nazwą - wspomina pre-
zes Lukasek. - Dlatego też potrzebą chwili stało 
się powołanie do życia samodzielnej jednostki, 
stało się to 60 lat temu (29 czerwca 1954 r.) na 
spotkaniu aktywu wiejskiego, które odbywało się 
w niedzielne popołudnie w ogrodzie szkolnym. 
W składzie Zarządu znaleźli się: Feliks Handzlik 
- prezes, Stanisław Szkatuła - komendant, Józef 
Chromik - z-ca komendanta, Helena Grudnie-
wicz - sekretarz, Leon Janosz - skarbnik. Komisję 
Rewizyjną tworzyli: Franciszek Zając, Stanisław 
Luranc i Karolina Borak. Nowo wybrany Zarząd 
zobowiązał komendanta do mobilizacji młodzie-
ży w szeregi OSP. Pierwszymi druhami byli: Stani-
sław Raj, Emil Raj, Władysław Wójcik, Jan Wójcik, 
Augustyn Jedliński, Ignacy Jedliński, Stanisław Lu-
ranc, Józef Borak i Ludwik Fajfer. W tym trudnym 
czasie tworzenia jednostki pomocy udzielali nam 
druhowie OSP Łęki. W 1957 r. zarząd z druha-
mi podjęli decyzję o zakupie nowej motopom-
py. Zaciągniętą na ten cel pożyczkę zwrócono 
z pieniędzy pozyskanych podczas uroczystości 
jej przekazania. Z tych środków zakupiono też 
pierwszy sztandar, który wykonały siostry zakon-
ne z Wilamowic. Poświęcono go i przekazano 
jednostce w 1958 r., a uzyskany z tej uroczystości 
dochód strażacy przeznaczyli na zakup mundu-

rów wyjściowych dla całej OSP Zasole i konnego 
wozu strażackiego - od OSP Jawiszowice. 

Zasolańska jednostka ciągle borykała się 
z problemami lokalowymi. Cały osprzęt i wy-
posażenie znalazły schronienie w prywatnym 
gospodarstwie gospodarza jednostki Stanisława 
Matyjasika. Zarząd czynił więc starania, by zdo-
być poparcie i pomoc władz gminnych w bu-
dowie własnego lokum. Przy dużym zaangażo-
waniu druhów i lokalnej społeczności w 1979 
r. rozpoczęto jego budowę. Środki na realizację 
pozyskano z organizacji imprez dochodowych, 
dobrowolnych składek ludności oraz dotacji 
Urzędu Miasta i Gminy Brzeszcze, Urzędu Wo-
jewódzkiego i innych organizacji. Zakupiono 
materiał, a czynem społecznym w 31 miesięcy 
mieszkańcy wybudowali nowy Dom Strażaka. 
Do użytku przekazano go 28 listopada 1981 r. 
Od tej pory strażacy mieli już gdzie garażować 
otrzymanego w 1983 r. Żuka i motopompę 
(1984 r.) oraz Jelcza po kapitalnym remoncie 
(2000 r.), który z różnym skutkiem służy straża-
kom po dziś dzień. Trudno się dziwić, skoro jest 
najstarszym samochodem pożarniczym nie tylko 
w gminie, ale i w powiecie. 

Społecznie, w latach 2000-2001, druhowie 
oczyścili, zrekultywowali i zagospodarowali dział-
kę o pow. 1,7 ha przekazaną umową użyczenia 
przez Spółkę Pastwiskową. Ogromnym wysił-
kiem druhów i z pomocą sponsorów, zbudowa-
no na niej plac ćwiczeń z urządzeniami, boisko, 
parkingi, zasadzono drzewka i krzewy.

W 2004 r. ukończono rozpoczętą rok wcze-
śniej inwestycję zabudowy konstrukcji metalowej 
do zamontowania syreny alarmowej, którą nale-
żało przenieść z dachu remizy, by uniknąć dal-
szych dewastacji budynku.

Na jubileusz 50-lecia działania (27 czerwca 
2004 r.) jednostka otrzymała sztandar nadany 
przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Krakowie, a ufundo-
wany przez Burmistrza Brzeszcz i Radę Miejską. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związ-
ku OSP RP została wyróżniona „Za zasługi dla 

Strażacki apel był okazją do wyróżnień i pochwał dla strażackiej braci. 
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umocnienia ochrony przeciwpożarowej” Srebr-
nym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

W latach 2010-2011 strażacy przeprowadzi-
li kapitalny remont budynku, sfinansowany ze 
środków Spółki Pastwiskowej w Zasolu. W roku 
2013, w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 
2013”, z dotacji Województwa Małopolskiego 
oraz budżetu Gminy Brzeszcze wykonane zosta-
ły roboty remontowo-budowlane w pomieszcze-
niach użytkowanych przez stowarzyszenie OSP 
Zasole. 

Na dotychczasowe osiągnięcia jednostki 
przełożyła się nie tylko ofiarność i zaanga-
żowanie druhów, ale również pomoc władz 
związkowych OSP, samorządowych i lokal-
nych oraz darczyńców.  

Wyróżnienia dla aktywnych
Rocznicowy, strażacki apel był okazją do 

wyróżnień i pochwał dla strażackiej braci. Ak-
tywność i zaangażowanie członków zasolańskiej 
jednostki doceniły władze naczelne Związku 
OSP Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałą Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Medalem im. Bolesław Homicza została uho-
norowana dh Irena Kózka. Medalami za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: 
Złotym - Grzegorz Pasternak i Janusz Chrapek; 
Srebrnym - Jacek Chrapek, Rafał Seweryniak, 
Łukasz Kózka; Brązowym - Renata Kubajczyk, 
Łukasz Krawczyk, Mateusz Wójcik; Odzna-
ką Strażak Wzorowy: Mateusz Stawowczyk, 
Michał Seweryniak, Marcin Niedośpiał, Kamil 
Mąsior, Dariusz Lukasek, Krzysztof Lorek, Pa-
weł Kapica, Dawid Jarzyna, Wojciech Mąsior, 
Piotr Matyszkiewicz.

Na wyróżnienia zasłużyły również osoby, or-
ganizacje, instytucje, które na co dzień współpra-
cują z jednostką, w różnych formach ją wspiera-
jąc. To działacze, dyrektorzy, prezesi, właściciele 
firm, wypróbowani przyjaciele, których Zarząd 
uhonorował specjalnymi statuetkami. Odbierali 
je: w imieniu - Gminy Brzeszcze p. f. Burmistrza 
Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk, w imieniu - Rady 
Miejskiej przewodniczący Jacek Wawro, Rady 
Sołeckiej w Zasolu sołtys Zofia Wójcik, Spółki Pa-
stwiskowej w Zasolu prezes Danuta Żurek, Paweł 
Niemczyk, Stanisław Baluś, prezes Zakładu Pro-
dukcyjno-Usługowego Polwood w Przecieszy-
nie, Stanisław Drabek i Kazimierz Janosz- prezesi 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bielanach, 
prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Brzesz-
czach Stanisław Zając, prezesa Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej w Jawiszowicach z siedzibą 
w Zasolu  Roman Ziółkowski.

Uroczystość zaszczycili obecnością najstarsi 
żyjący strażacy Edward Dąbrowski i Józef Chro-
mik.

W godzinach popołudniowych przed remizą 
odbył się koncert orkiestry dętej OSP Hecznaro-
wice, ze specjalnym programem dla strażackiej 
braci wystąpili „Paświszczanie”. Po tych atrak-
cjach strażacy zaprosili wszystkich na festyn stra-
żacki, tradycyjnie już z kapelą góralską „Okowi-
ta” z Zawoi.

Ewa Pawlusiak

Żeńska drużyna OSP Brzeszcze wywal-
czyła 3. miejsce podczas II Ogólnopolskiej 
Olimpiady Sportowo-Pożarniczej Strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Rywalizacja 
odbywała się 12 i 13 lipca w Szczawnicy. 

W zawodach wystartowało 49 drużyn (mę-
skie, żeńskie i mieszane) z całej Polski. Reprezen-
towały województwa: małopolskie (najliczniej), 
podkarpackie, zachodniopomorskie, lubelskie, 
śląskie, wielkopolskie, łódzkie i mazowieckie. 
Dziewczęta z OSP Brzeszcze były jedyną żeńską 
drużyną z powiatu oświęcimskiego. Na wysokie 
3. miejsce w tej kategorii pracowały: Marlena 
Chowaniec, Ewelina Wyrobek, Ewa Karcz, Karo-
lina Merta i Elżbieta Krzyścin. 

Mniej szczęścia mieli panowie z brzesz-
czańskiej OSP. Zespół w składzie: Tomasz 
Mrowczyk, Marek Maciewicz, Adrian Wal-
czyk, Mateusz Korzec i Robert Wójcik zajęli 
25. miejsce. Zapowiadają, że w przyszłym 
roku będzie lepiej.

Po uroczystej dekoracji zasłużonych dru-
żyn odbyły się dość nietypowe zawody, jak 
na strażacką Olimpiadę przystało. M.in. gó-
ralskie mistrzostwa w jedzeniu kiełbasy z grilla 
na czas, które wygrał Andrzej Bobak z OSP 
Nowe Bystre, woj. małopolskie, czy wybory 
miss spośród druhen. Najpiękniejszą okrzyk-
nięto Magdalenę Kowalską z OSP Gogołów, 
woj. podkarpackie.

Ewa Pawlusiak

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzeszczach jest świeżo po remoncie. Zada-
nie zostało wykonane ze środków gminnych 
przy wsparciu województwa małopolskiego. Za-
stępca burmistrza Robert Adamczyk - w ramach 
konkursu „Małopolskie Remizy 2014” - odebrał 
z rąk marszałka Marka Sowy umowę dotacji na 
„Wykonanie robót remontowo-budowlanych 
w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowa-
rzyszenie - OSP Brzeszcze”. Umowa opiewała 
na 19 853,00 zł. 

Realizowane zadanie zamknęło się w kwocie 
47 026,36 zł (brutto). Brakującą resztę 27 173,36 
zł z budżetu wyłożyła Gmina.  

W brzeszczańskiej remizie końcem lipca było 
już po remoncie. Wykonane zostały tynki i okładzi-
ny wewnętrzne, malowanie, przeróbka instalacji 
wodno-kanalizacyjnej wraz z wykonaniem węzła 
sanitarnego, przeróbka instalacji elektrycznej, in-
stalacja wentylacyjna, częściowa stolarka drzwio-
wa oraz wymiana przekrycia kanału garażowego. 
Sprawiono wieszaki na ubrania bojowe i hełmy.

W poprzednich latach ze środków konkurso-
wych skorzystały OSP Jawiszowice, OSP Brzeszcze
-Bór, OSP Przecieszyn i OSP Zasole.

Umowy dotacji w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu odbie-

rali 23 lipca przedstawiciele 20 gmin Małopolski. 
Z powiatu oświęcimskiego na uznanie oprócz 
Gminy Brzeszcze zasłużyły również Gmina Kęty 
(OSP Kęty - 18 134,00 zł)  i Gmina Oświęcim (Po-
ręba Wielka - 16 408,00 zł). Łączna suma dotacji 
dla powiatu w br. wyniosła 54 395,00 zł. 

Na ogłoszony w lutym przez Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego konkurs „Małopolskie 
Remizy 2014” wpłynęło 137 wniosków. Kryteria 
rozpatrywania dotyczyły w szczególności średniej 
aktywności OSP w 2012 r.  i 2013 r., wartości 
wskaźnika G (wskaźnik dochodów podatkowych 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy), funkcjo-
nowanie drużyny MDP (Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza ) w jednostce OSP oraz skorzystania 
przez beneficjenta ze środków WFOŚiGW w Kra-
kowie. Na tej podstawie stworzono listę gmin, któ-
rym udzielono pomocy finansowej na realizację 
prac budowlano-remontowych w wybranych re-
mizach strażackich.

Zadanie „Małopolskie Remizy” Samorząd 
Województwa Małopolskiego realizuje od 2009 r. 
W jego ramach gminy z terenu Małopolski otrzy-
mują wsparcie finansowe na prace budowlano-re-
montowe w wybranych remizach strażackich. Na 
przestrzeni 2009-2014 z tego dobrodziejstwa sko-
rzystało 605 małopolskich remiz na kwotę ponad 
21 mln zł. W tegorocznym budżecie zabezpieczo-
ne środki wyniosły 3 835 000,00 zł.  

Ewa Pawlusiak

Pieniądze na remizę 
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Od 1 lipca br. Straż Miejska 
Gminy Brzeszcze pełni służbę:
- poniedziałek - piątek w godz. 
7.00-4.00. W tym okresie można 
kontaktować się osobiście lub te-
lefonicznie z dyżurnym w godz. 
7.00-15.00 lub wyłącznie telefo-
nicznie z patrolem interwencyj-
nym w godz.15.00-4.00.

TELEFONY ALARMOWE
• Numer alarmowy 112
• Pogotowie Ratunkowe 999; 32 211 
14 14
• Straż Pożarna 998
• Policja 997 32 211 15 51
Pogotowie Energetyczne 991; 
32 312 18 00 
• Pogotowie Gazowe 992
• Pogotowie Wodociągowe 32 21 11 
466
• Straż Miejska 986 32 21 11 3 47

URZĘDY - INSTYTUCJE
• Urząd Gminy w Brzeszczach 32 77 
28 500
• Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach 32 21 11 2 51
• Ośrodek Kultury w Brzeszczach 
32 21 11 4 90; 32 21 11 3 91
• Agencja Komunalna Sp. z o.o. 
w Brzeszczach 32 21 11 247
• Agencja Mieszkaniowa Sp. z o.o. 
w Brzeszczach 32 21 11 536
• Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Brzeszczach 32 737 46 45
• Starostwo Powiatowe w Oświę-
cimiu 33 844 96 00
• Powiatowy Urząd Pracy w Oświę-
cimiu 33 844 41 43 do 45
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
- Inspektorat  w Oświęcimiu 33 844 
14 03
• Urząd Skarbowy w Oświęcimiu 
33 844 08 44
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Oświęcimiu 33 843 
09 28
• Powiatowy Inspektor Weterynarii 
33 843 29 95
• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Oświęcimiu 33 844 47 25

• Szpital Powiatowy w Oświęcimiu 
33 844 82 00
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
33 844 97 33
• Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Oświęcimiu 33 842 23 29
• Powiatowy Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej w Oświęcimiu 33 876 01 03

Gdzie zgłosić daną sprawę/
interwencję*):
• Awarie na ciągach kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej 32 77 28 524
• Awarie przepompowni i ścieków 32 
77 28 524
• Oczyszczanie dróg 32 77 28 524
• Oświetlenie uliczne 32 77 28 565
• Bezdomne zwierzęta 32 77 28 565
• Padłe zwierzęta 32 77 28 565
• Utrzymanie zieleni 32 77 28 563
• Remonty dróg 32 77 28 563
• Oznakowanie dróg 32 77 28 563
• Przewrócone drzewa 32 21 11 347
• Znalezienie przedmiotu, co do któ-
rego istnieje podejrzenie, że jest za-
bytkiem 12 42 61 010 lub 32 77 28 
521
• Odbiór odpadów 32 77 28 5 19; 
32 77 28 529

*) Uwaga:
W przypadkach wymagających zgło-
szenia podjęcia sprawy/interwencji, 
zgłoszenia należy przekazywać do 
Urzędu Gminy w Brzeszczach w go-
dzinach pracy Urzędu:
- w poniedziałek, środę, czwartek 
w godz. 7.00-15.00, we wtorek w godz. 
8.00-17.00, w piątek w godz. 7.00-
14.00. W pozostałych dniach i godzi-
nach do Straży Miejskiej tel. 32 21 11 
347 lub alarmowy 986.

- sobota w godz. 8.00-4.00 kon-
takt wyłącznie telefoniczny
- niedziela w godz. 16.00-4.00  
kontakt wyłącznie telefoniczny

Kontakt telefoniczny: bez-
płatny nr telefonu 986 lub 
32 2111 347, 696 192 737. 
W pozostałe godziny doby oraz 
święta zgłoszenia kierować do 
Komisariatu Policji w Brzesz-
czach: bezpłatny nr telefonu 997 
lub 32 2111 551.

Jesteś osobą niepełnospraw-
ną? Masz znacznie ograniczone 
możliwości poruszania się? Po-
znaj nowe zasady przyznawania 
karty parkingowej obowiązujące 
od 1 lipca br. Karty parkingowe 
wydane na podstawie dotych-
czasowych przepisów zachowują 
ważność tylko do 30 listopada 
2014 r.

Na podstawie ważnych orze-
czeń wydanych do 30 czerwca 
br. karty parkingowe będą mo-
gły otrzymać wyłącznie osoby 
ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności, mające ustaloną 
przyczynę niepełnosprawności 
oznaczoną symbolem „04-O”, 
„O5-R” lub „10-N”. Osoby te mu-
szą posiadać w orzeczeniu wska-
zanie o spełnianiu przesłanek 
uprawniających do uzyskania 
karty parkingowej na podstawie 
przepisów dotychczasowych. 

Osobom niepełnosprawnym 
legitymującym się innym niż 
wspomniane orzeczenie karty 
parkingowe będą przyznawane 
na podstawie orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności i niepełno-
sprawności wydanych po 1 lipca 
2014 r. 

Karta parkingowa dla osoby 
niepełnosprawnej będzie wyda-
wana na czas określony, w opar-
ciu o okres ważności orzeczenia 
o niepełnosprawności, ale nie 
dłużej niż na 5 lat.

Karta będzie wydawana tak-
że placówkom zajmującym się 
opieką, rehabilitacją lub eduka-
cją niepełnosprawnych mających 
znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się, 
które posiadają samochód do ich 
przewozu. W takiej karcie wpi-
sany będzie numer rejestracyjny 
samochodu, który jest własnością 
danej placówki. Karta dla placów-
ki wydawana będzie na 3 lata.

Dodatkowe informacje doty-
czące nowych zasad przyznawania 
kart parkingowych obowiązujących 
od 1 lipca 2014 r.:

- kartę parkingową będą mogły 
otrzymać (niezależnie od przyzna-
nego symbolu przyczyny niepeł-
nosprawności) osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności oraz 
dzieci zaliczone do osób niepeł-
nosprawnych mające znacznie 
ograniczone możliwości w zakresie 
poruszania się. Osoby te powinny 
posiadać pozytywnie zaopiniowane 
wskazanie o spełnianiu przesłanek 
uprawniających do uzyskania karty 
parkingowej;

- osoby z umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności będą mo-
gły otrzymać kartę parkingową tylko 
w przypadku ustalenia przyczyny 
niepełnosprawności oznaczonej 
symbolem 04-O (choroby narządu 
wzroku), 05-R (upośledzenie narzą-
du ruchu) lub 10-N (choroba neu-
rologiczna) i jednocześnie mające 
znacznie ograniczone możliwości 
w zakresie poruszania, potwierdzo-
ne pozytywnym zaopiniowaniem 
wskazania o spełnianiu przesłanek 
uprawniających do uzyskania karty 
parkingowej.

- karty parkingowe wydawać 
będzie przewodniczący powiato-
wego zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności zgodnie 
z miejscem zamieszkania lub poby-
tu osoby niepełnosprawnej 

- karty będą ewidencjonowa-
ne w centralnej ewidencji, która 
będzie częścią Centralnej Ewiden-
cji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). 
Kara za bezprawne posługiwanie się 
kartą parkingową wynosi 2 tys. zł.

Dodatkowych informacji będą 
udzielały odpowiednie według 
miejsca zamieszkania lub pobytu 
Powiatowe Zespoły do Spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności funk-
cjonujące na terenie województwa 
małopolskiego.                         Opr. EPOstatniego czerwca ruszyły 

egzaminy w nowo otwartym Od-
dziale Terenowego Małopolskie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Oświęcimiu. To jedyna pla-
cówka egzaminująca kierowców 
w Małopolsce Zachodniej.  

Oddział mieści się w zaada-
ptowanych pomieszczeniach Miej-
skiego Zakładu Komunikacji  przy 
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 
i świadczy usługi egzaminowa-
nia w zakresie kategorii B prawa 

jazdy oraz wszystkich kategorii 
motocyklowych. Na pierwszy rzut 
zapisane było 39 osób.

Oddział będzie otwarty czte-
ry dni w tygodniu, od poniedział-
ku do czwartku, w godzinach 
7.30-14.30. Pomieszczenia do-
stosowane są do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i – jak za-
pewniają przedstawiciele Mało-
polskiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Krakowie - gwarantują 
wysoki standard obsługi klienta.

EP

Wykaz przydatnych telefonów Karty parkingowe wg nowych zasad  

Jak urzęduje 
Straż Miejska

Egzaminy na prawo
jazdy już w Oświęcimiu
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Znamy zwycięzcę konkursu 
na Najlepszego Sołtysa Mało-
polski 2013. Został nim Marian 
Kruczek, sołtys wsi Ptaszkowa 
w Nowosądeckiem. Również nasi 
sołtysi - Stanisław Sajdak i Cze-
sław Smółka - wysoko zostali oce-
nieni przez konkursowe jury. 
Wśród tych, którzy gratulowali 
im sukcesu byli burmistrzowie 
Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk i Ro-
bert Adamczyk. 

Stanisława Sajdaka, sołtysa Ja-
wiszowic, uhonorowano wysokim 
3. miejscem. W nagrodę odebrał 
statuetkę  i tablet. Sprzęt będzie 
pomocny w wypełnianiu obowiąz-
ków sołtysa. Na równie wysokie 4. 
miejsce zapracował sołtys Przecie-
szyna Czesław Smółka. Dodatko-
wym laurem, które odbierał, było 
specjalne wyróżnienie „Za długo-
letni staż pracy dla społeczeństwa 
sołectwa Przecieszyn”. W podzięce 
otrzymał odkurzacz. Trzeba nam 
wiedzieć, że sołtys Smółka prze-
ściga stażem wszystkich sołtysów 
w powiecie oświęcimskim. Już 34 
lata z powodzeniem piastuje tę 
funkcję. W 2010 r. uhonorowany 
został medalem „Sołtys zasłużony 
dla rolnictwa i rozwoju wsi”, nada-
nym przez ministra rolnictwa Mar-
ka Sawickiego.  

Nasi sołtysi uznanie zyskali za 
zaangażowanie w osiągnięcia in-

westycyjne i rzeczowe na rzecz 
swoich sołectw w 2013 r. Współ-
pracę z mieszkańcami i samorzą-
dem gminnym, działania z zakresu 
inicjatyw lokalnych, kultury i pro-
mocji swoich miejscowości. 

- Bycie sołtysem to nie tylko 
samo administrowanie. To rów-
nież skuteczne reprezentowanie 
sołectwa w gminie i dbałość, by 
postulaty Zebrania Wiejskiego 
znalazły odzwierciedlenie w bu-
dżecie gminy i w planie jej roz-
woju - gratulując sukcesu, kiero-
wała słowa do Stanisława Sajdaka 
i Czesława Smółki pełniąca funk-
cję burmistrza Brzeszcz Cecylia 
Ślusarczyk. - Dobry sołtys musi 
być sprawnym organizatorem, 
który rozbudzi aktywność lokalnej 
społeczności i zmotywuje miesz-
kańców do włączania się w spra-
wy sołectwa. Właśnie takimi go-
spodarzami w swoich  sołectwach 
wy Panowie jesteście. Dlatego 
sprawowany przez was urząd 
zyskał wysoką ocenę u kapituły 
Konkursu, która przyznając za-
szczytne miejsca, doceniła wasze 
osiągnięcia. Wasz-Sołtysów suk-
ces jest jednocześnie sukcesem 
wszystkich mieszkańców Jawiszo-
wic i Przecieszyna oraz lokalnych 
władz samorządu terytorialnego 
- podkreślała Cecylia Ślusarczyk. 

Najlepszy sołtys Małopolski 
2013 Marian Kruczek „koronę” 

odbierał z rąk Władysława Zaliń-
skiego, sołtysa Włosienicy, któremu 
tytuł ten  rok wcześniej przyznano 
za działalność 2012 r. Właśnie we 
Włosienicy (gm. Oświęcim) 2 sierp-
nia odbywało się rozstrzygnięcie 
konkursu i wręczenie nagród, bo 
stamtąd  pochodzi ubiegłoroczny 
laureat sołtys Zaliński. 

W finale uczestniczyło 43 sołty-
sów z całej Małopolski. Zwycięzca 
nagrodę odbierał z rąk marszałka 
województwa małopolskiego Mar-
ka Sowy i wicewojewody Andrze-
ja Harężlaka. Nagroda solidna, 50 
tys. zł, zostanie przeznaczona na 
rozwój i bieżące potrzeby sołec-
twa. Nagrodą będzie również or-
ganizacja przyszłorocznego finału 
konkursu na Najlepszego Sołtysa 
Małopolski. 

Konkurs jest jedną z form uzna-
nia pracy sołtysa na rzecz lokalnej 
społeczności oraz okazją do roz-
powszechniania dobrych praktyk. 
Organizowany jest każdego roku 
przez Małopolskie Stowarzyszenie 
Sołtysów wspólnie z Wojewódz-
twem Małopolskim. Fundatorem 
nagrody głównej - 50 tys. zł (z prze-
znaczeniem na wsparcie inicjatyw 
lokalnych w zwycięskim sołectwie) 
jest Województwo Małopolskie. 

Organizację konkursu wspie-
rają również gminy biorące udział 
w konkursie, powiaty oraz inne 
instytucje doceniające wkład pracy 
sołtysów dla dobra ogółu. To oni są 
fundatorami nagród dla pozosta-
łych nagrodzonych i wyróżnionych 
sołtysów.

Ewa Pawlusiak 

Przedstawicielki Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu powia-
tu oświęcimskiego, wśród nich 
również z gminy Brzeszcze od-
były - 23 lipca w Oświęcimskim 
Centrum Kultury - pierwsze 
z cyklu spotkań „Start gospodyń 
wiejskich”, dotyczące organi-
zacji i wsparcia finansowego 
stowarzyszeń kobiet wiejskich. 
Spotkaniu przewodniczył Mar-
szałek Województwa Małopol-
skiego Marek Sowa. 

O tym, że koła gospodyń wiej-
skich stanowią olbrzymi poten-
cjał społeczny regionu nie trzeba 
nikogo przekonywać. Każdego 
dnia pracują na rzecz swoich lo-
kalnych społeczności, pielęgnu-
jąc polską tradycję poprzez upo-
wszechnianie życia kulturalnego 

i sztuki ludowej. Aby wzmocnić 
ten potencjał i wykorzystać go 
w jeszcze większym wymiarze, 
marszałek małopolski Marek 
Sowa zainicjował cykl spotkań pn. 
„Start gospodyń wiejskich”.

Organizowane seminaria mają 
przybliżyć Paniom proces założe-
nia stowarzyszenia oraz wskazać 
formy pomocy finansowej, na 
jakie będą mogły liczyć Koła Go-
spodyń Wiejskich, które uzyskają 
osobowość prawną. 

- Zachęcam was drogie Panie 
do tworzenia organizacji poza-
rządowych, które są warunkiem 
otrzymania wsparcia. Środki unij-
ne, jak i krajowe nie będą dobrze 
wykorzystane, jeżeli nie trafią do 
ludzi. Warto po nie sięgać, po-
nieważ większego budżetu Unii 
Europejskiej zapewne już nie 

będzie, dlatego te siedem lat mu-
simy jak najlepiej wykorzystać - 
podkreślał Marek Sowa.

Marszałek przedstawił dwa 
rządowe programy, które Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej realizuje w latach 2014-2020. 
Są to Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich (FIO), którego zadaniem 
jest rozwój społeczeństwa obywa-
telskiego i aktywności społecznej 
oraz program na rzecz Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych 
(ASOS), którego zadaniem jest 
poprawa jakości i poziomu życia 
osób starszych.

Wskazał również inne możli-
we źródła wsparcia finansowego, 
dedykowane zwłaszcza dla or-
ganizacji pozarządowych, jakimi 
są np. stowarzyszenia. Oprócz 
Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopol-
skiego 2014-2020, gospodynie 
wiejskie działające w stowarzy-
szeniach, będą mogły sięgać po 
środki z Województwa Małopol-
skiego, np. otwartych konkursów 
ofert,  programu Nasz Region Na-
sza Szansa oraz pilotażowego pro-
jektu Grant Na Start. W ramach 
tego ostatniego, przewidziana do 
rozdysponowania w postaci ma-
łych grantów pula środków sięga 
800 tys. zł. 

Na terenie województwa 
małopolskiego działa 460 Kół 
Gospodyń Wiejskich zarejestro-
wanych w Wojewódzkim Związ-
ku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych. Zaledwie 20 spośród 
nich posiada osobowość praw-
ną niezbędną do ubiegania się 
o środki publiczne.

EP

W konkursie Najlepszy Sołtys Małopolski 2013 jury konkursowe wyróżniło 
sołtysów - Stanisława Sajdaka i Czesława Smółkę. Zaszczytnych miejsc gra-
tulowali im również burmistrzowie Cecylia Ślusarczyk i Robert Adamczyk. 

Start Gospodyń Wiejskich 



Remonty w oświacie Wakacje na półkolonii

www.brzeszcze.pl

12     Biuletyn • lipiec/sierpień 2014    

Zabawy na świeżym powietrzu sprawiły dzieciom dużo frajdy.

Podczas wakacji we wszyst-
kich gminnych placówkach 
oświatowych trwały większe lub 
mniejsze remonty. Pochłonęły 
prawie 262 tys. zł. 

W ZSP nr 1 w Przecieszynie 
remont zamknął się w 6 tys. 500 zł, 
z czego 1 tys. 500 tys. sfinansowała 
Rada Rodziców i sponsorzy. W szko-
le wymalowana została pracownia 
komputerowa. W tejże pracowni 
i na korytarzu wymieniono również 
lampy. Przeprowadzono również re-
mont toalet i wymianę rur kanaliza-
cyjnych. W placówce przedszkolnej 
wymalowano kuchnię i zaplecze 
kuchenne, na korytarzach wymie-
niono lampy.

Wakacyjne wydatki w ZSP nr 
2 w Zasolu sięgnęły aż 134 tys. 
218 zł. Kwota spora z uwagi na 
realizowany w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 projekt „Zago-
spodarowanie miejsca rekreacji 
- plac zabaw w Zasolu”. Gmina 
złożyła wniosek do LGD Dolina 
Soły w Rajsku w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” i otrzyma 
do tego zadania dofinansowanie 
do kwoty 81 tys. 60 zł. Ponad-
to w szkole odmalowane zostały 
dwie sale lekcyjne (prace wykona-
li rodzice), a w przedszkolu dwie 
sale i szatnia. 

Wakacyjne remonty poczy-
nione w ZSP nr 3 w Skidziniu 
widać „gołym okiem”. Wymienio-
na stolarka okienna i drzwiowa, 
modernizacja elewacji zewnętrz-
nej oraz naprawa rynien koszto-
wały budżet gminny 68 tys. 584 
zł. Wartość robót realizowanych 
ze środków szkód górniczych się-
gnęła 100 tys. 200 zł. Malowanie 
w łazienki w przedszkolu 1 tys. zł.

Prawie 6 tys. 400 zł wyda-
no w ZSP nr 4 w Brzeszczach. 
W Gimnazjum nr 1 odmalowano 

hol, dwie szatnie w-f, lamperie 
w dwóch salach lekcyjnych (prace 
wykonał konserwator). Niemałe 
pieniądze, bo 36 tys. zł kosztować 
będzie zakup i montaż platformy 
przyschodowej dla osób niepeł-
nosprawnych w tej placówce. 
Gmina złożyła wniosek o dofi-
nansowanie ze środków PFRON 
i czeka na decyzję. Na to zadanie 
przeznaczyła własne środki w wy-
sokości 21 tys. 600 zł.  

W SP nr 1 trwały prace ma-
larskie, wykonał je konserwator. 
W Przedszkolu „Pod Kasztanami” 
wycyklinowano parkiet, napra-
wiono ogrodzenie. Ze środków 
sponsora odmalowano kuchnię 
i sale zajęć (prace wykonał kon-
serwator). 

W ZSP Nr 5 w Brzeszczach  
za kwotę 7 tys. 700 zł wykonano: 
w SP nr 2 - malowanie gabinetu 
wicedyrektora, sekretariatu, pokoju 
nauczycielskiego i pomieszczenia 
na dodatkową świetlicę, reperację 
mebli biurowych, drobne prace 
konserwatorskie, jak klejenie płytek  
i naprawa sprzętu w łazienkach dla 
uczniów; w przedszkolu „Żyrafa” - 
malowanie sali i szatni oraz wymia-
nę obudowy piaskownicy. 

Środki rzędu 27 tys. 500 zł 
wydatkowano w ZSP nr 6 w Ja-
wiszowicach. Remont sali w pod-
stawówce kosztował 4 tys. 500 zł. 
Resztę pochłonęły remont łazien-
ki i wymiana 5 okien w Przed-
szkolu „Pod Tęczą”. 

W przedszkolu „Słoneczko” 
odmalowano kuchnię, łazienkę , 
salę zajęć i urządzeń ogrodowych (1 
tys. zł). Prace wykonał konserwator. 

W Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach wydatki związane z malowa-
niem sali i położeniem wykładziny 
w sali lekcyjnej wyniosły 6 tys. zł. 
Wykonano też remont komina ze 
środków szkód górniczych.

Ewa Pawlusiak

40 dzieci uczestniczyło 
w półkolonii zorganizowanej 
przez Wydział Oświaty Urzędu 
Gminy w Brzeszczach.

Zajęcia odbywały się pod-
czas dwóch dwutygodniowych 
turnusów. Jeden w  Przedszkolu 
„Pod Tęczą” w Jawiszowicach, 
drugi  w „Żyrafie” w Brzeszczach. 
Organizator zapewniał dzieciom 
obiad, w przypadku wyjazdów na 
wycieczki suchy prowiant.

Czas wypełniały zajęcia na 
basenie „Pod Platanem”, gry 
i zabawy na świeżym powietrzu, 
wyjazdy do kina oraz liczne wy-
cieczki. 

Półkoloniści odwiedzili Mia-
steczko Westernowe TWINPIGS 
w Żorach, Leśny Park Niespodzia-
nek w Ustroniu. Zwiedzili kościół 
św. Marcina w Jawiszowicach, 
znajdujący się na Szlaku Archi-
tektury Drewnianej Wojewódz-
twa Małopolskiego. Byli z wizytą 
u strażaków w nowej siedzibie Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Oświęcimiu. 
Tam sporych wrażeń dostarczył 
im pokaz sprzętu ratowniczo-ga-
śniczego.

Pamiątkowe zdjęcia i dyplom 
uczestnictwa w półkolonii będą 
dla każdego dziecka miłym wspo-
mnieniem wakacji.                      EP

Wydział  Edukacji  Urzędu Gminy Brzeszcze ogłasza 
nabór wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników 
w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów na 
rok szk. 2014/2015. Termin: 10 września 2014 r.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana 
uczniom rozpoczynającym w roku szk. 2014/2015 naukę w klasach: II-III i VI 
szkoły podstawowej, II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st., kl. III 
szk. ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształ-
cącego i technikum, kl. VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st., kl. VI ogól-
nokształcącej szkoły sztuk pięknych, kl. III liceum plastycznego, klasie III lub IX 
ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształ-
cenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom: słabo widzącym, 
niesłyszącym, słabo słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w st. lekkim, 
z upośledzeniem umysłowym  w st. umiarkowanym lub znacznym, z niepełno-
sprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Asperge-
ra oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Bliższe informacje dot. kryteriów otrzymania dofinansowania, jego wyso-
kości, terminu składania wniosków - dostępne na stronie internetowej Gminy 
Brzeszcze www.brzeszcze.pl  w sekretariatach szkół oraz  Wydz. Edukacji UG 
Brzeszcze, ul. Kosynierów 20 (stary Urząd). 
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W ZSP nr 3 w Skidziniu odnowiono m.in. elewację.

INFORMACJA 


