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Będzie park jak się patrzy
Prace związane z realizacją zadania: „Zagospodarowanie parku przy ulicy Kościuszki w
Brzeszczach” rozpoczęły się 4 marca. Zadanie
zostanie dofinansowane przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego RYBY 20072013, wdrażanego na naszym obszarze przez
Lokalną Grupę Rybacką w Rajsku. Dofinansowanie wyniesie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych (VAT należy do kosztów niekwalifikowanych).
- Wniosek został pozytywnie oceniony w
LGR. Wysokość przyznanego dofinansowania
będzie jednak uzależniona od uznania przez
Urząd Marszałkowski kwalifikowalności przedłożonych przez nas kosztów - mówi pełniąca
funkcję burmistrza Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk.
Płasko ukształtowany teren, w kształcie trójkąta pomiędzy ulicami Kościuszki, Ofiar Oświęcimia i Parkową, czyli park przy ul. Kościuszki
w Brzeszczach zajmuje blisko1 ha powierzchni.
Zakres prac przy zagospodarowaniu tego
terenu jest spory. Z krajobrazu raz na zawsze
znikną wybrzuszone ze starości, poprzerastane
trawą cementowe płytki chodnikowe alejek
parkowych, elementy betonowe po byłych piaskownicach, murki wokół klombu kwiatowego
i „basen” po nieistniejącej już fontannie.
Pomnik Nieznanego Żołnierza poddany
zostanie renowacji. Ten betonowo stalowy postument ufundowany przez lokalną społeczność
w podziękowaniu żołnierzom „Za ofiarę życia
w walce z faszyzmem synom naszej ziemi” stanął
w parku w 1967 r. Odrestaurowane będą również niskie betonowe murki, z trzech stron ogradzające park.
Nie da się ukryć, że wiodącą funkcję w parku pełni układ chodników i alejek spacerowych.
Te istniejące przejdą niewielką korektę, ale
zaprojektowano też nowe.

Fot. Jerzy Zajda

Opracowany jeszcze w 2012 r. projekt
modernizacji parku przy ul. Kościuszki
w Brzeszczach doczeka się realizacji. Roboty
już ruszyły. Zadanie warte 572 tys. 805 zł ma
być wykonane początkiem września.

Już we wrześniu mieszkańcy będą mogli spacerować po odnowionych alejkach parkowych.

Nim przystąpiono do jakichkolwiek prac
konieczne było przeprowadzenie inwentaryzacji wraz z oceną dendrologiczną istniejącej zieleni. Wycięto krzewy oraz martwe, zamierające i zagrażające bezpieczeństwu drzewa.
Nowe nasadzenia wzbogacą park pod kątem biologicznym, a zwłaszcza wizualnym. Zieleń parkowa kształtowana będzie w charakterze parku krajobrazowego. W swobodnym
układzie nasadzeń powstaną wnętrza parkowe, dla przełamania tych kompozycji zaplanowano ciągi nasadzeń. Od ulicy Parkowej zaprojektowano ciąg w dwóch kolorach i
wielkościach. Są to berberysy o barwnych liściach w odcieniach bordo większy i o jaskrawozielonych liściach niższy. To samo zadanie
ma spełniać ciąg nasadzeń z obficie kwitnącego
lilaka od strony ul. Parkowej.
Ważną rolę w parkowej kompozycji nasadzeń odgrywają rabaty. Zaprojektowane w układzie swobodnym, oplatającym główny plac i
przecinającym alejki, utrzymane są w biało-czerwonej kolorystyce, co podkreśli rangę stojącego

w centrum głównego placu pomnika. Efekt taki
uzyska się przez zastosowanie na rabatach białego kruszywa i bordowych nasadzeń oraz czerwonego kruszywa z kwitnącymi biało niskimi
nasadzeniami.
Pomnik zostanie dodatkowo oświetlony
dwoma punktami świetlnymi wmontowanymi
w jego płytę. Na mniejszym placu rosła będzie
jabłoń, mająca też znaczenie symboliczne. Jabłoń o rubinowoczerwonych błyszczących liściach kwitła będzie na czerwono, takiego też
koloru będzie mieć owoce. Drzewo będą podświetlać trzy punkty świetlne zamontowane w
gruncie.
Nawierzchnia parkowa zostanie utrzymana w neutralnej szarej i grafitowej kolorystyce.
Główne wejście od strony ul. Kościuszki zostanie podkreślone linearnym układem kostki zachęcającym do wejścia. Do tej pory do parku
wiodło 6 wejść, teraz będzie ich 7. Od strony
ul. Kościuszki - 2 (było jedno), od ul. Ofiar Oświęcimia 3 i od ul. Parkowej 2.
ci¹g dalszy na str. 2
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Będzie park jak się patrzy
ci¹g dalszy ze str 1.
W północno-wschodniej części
parku, w miejscu gdzie znajduje się
klomb, zaprojektowano trzy różnej
wielkości okręgi stworzone z murków.
Murki niejednakowej wysokości
nadadzą kompozycji ciekawy wymiar.
Dodatkowo w nawierzchni
parkowej zaprojektowano 9 syme-

trycznie rozmieszczonych punktów
świetlnych. Pojawią się elementy
małej architektury, takie jak ławki
z oparciem i bez oparcia, kosze na
śmieci i tablica informacyjna.
Wygląda na to, że całość tworzyć będzie ciekawą i oryginalną
kompozycję kolorów i struktur.
Ewa Pawlusiak

Powstaną parking,
plac zabaw i Folwark
2 kwietnia pełniąca funkcję
burmistrza Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk ze skarbikiem Gminy Renatą Korycińską przywiozły z Krakowa dokumenty warte prawie
500 tys. zł. Środki te w wesprą
realizację trzech zadań gminnych.
Cecylia Ślusarczyk i Renata Korycińska podpisały w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego w Krakowie umowy o przyznaniu Gminie Brzeszcze
pomocy - 490 tys. 194 zł - na realizację trzech zadań. W budżecie
gminnym na ten cel przeznaczono
1 mln 270 tys. zł.
Jednym z zadań jest budowa
parkingu na os. Paderewskiego w
Jawiszowicach. Szacunkowy koszt
ma wynieść 770 tys. zł, a przyznana
dotacja to 195 tys. 746 zł. Zakończenie budowy zaplanowano na
koniec lipca. Trwa procedura przetargowa.
We wrześniu finalizacji doczeka się „Zagospodarowanie miejsca
rekreacji - plac zabaw w Zasolu”.
Zadanie wycenione na 140 tys. zł
zasili dotacja w wysokości 81 tys. 060
zł. Został już ogłoszony przetarg.
Ruszą też roboty w Przecieszynie. Na przełomie sierpnia i wrze-

śnia powinien zakończyć się
pierwszy etap budowy zaplecza
kulturalno-oświatowego „Folwark Przeciesyn”. Zaplanowane
w budżecie 360 tys. zł wesprze
dotacja 213 tys. 388 zł. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony
przetarg.
Dofinansowanie w wysokości
do 80 proc. kosztów kwalifikowanych każdego zadania zostanie
udzielone w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, działanie 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi”.
- Należy pamiętać, że po przetargach koszty z reguły maleją, a
wraz z nimi również kwota przyznanej dotacji - wyjaśnia pełniąca funkcję burmistrza Cecylia Ślusarczyk. - Natomiast podatek VAT
w PROW-ie jest kosztem niekwalifikowanym, który musi pokryć
gmina.
Wnioski o przyznanie pomocy
były składane za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Dolina
Soły” w Rajsku.
Ewa Pawlusiak
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Również Pomnik Nieznanego Żołnierza poddany zostanie renowacji.

Nowa sekretarz Gminy Brzeszcze
Od 17 marca nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza
Gminy Brzeszcze. Dotychczasowego sekretarza Tomasza Łukowicza zastąpiła Renata Kuder,
wieloletni kierownik Biura Rady
w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu.
Nowa sekretarz już na starcie
ścieżki zawodowej związana była z
samorządem. Przez cztery lata pracowała w Urzędzie Miejskim w Żywcu.
Później - od 1999 r. nieprzerwanie

kierowała pracami Biura Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Ukończyła studia wyższe na kierunku organizacja i zarządzanie. Teraz
będzie organizować pracę brzeszczańskiego magistratu.
Tomasz Łukowicz jak dotąd
pełnił dwie funkcje - od 2000 r.
był sekretarzem Gminy, a przez
ostatnie dwa lata koordynował
również pracami Wydziału Organizacyjnego. Obecnie sprawuje
funkcję naczelnika Wydziału Organizacyjnego.
EP

Kanalizacja na Nowej Kolonii
Już w czerwcu mieszkańcy Nowej Kolonii zyskają pełny dostęp
do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Właśnie rozpoczęła się realizacja
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pompowni wraz z rurociągiem tłocznym ścieków sanitarnych z Nowej Kolonii oraz budowa
kanalizacji deszczowej ul. Leśnej
w rejonie osiedla Nowa Kolonia”.
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej,
mającej na celu skierowanie ścieków sanitarnych z Nowej Kolonii
do odbiornika ścieków tj. studni na
kanale sanitarnym w rejonie skrzyżowania ul. Górniczej z ul. Leśną.
W skład tej kanalizacji będą wchodziły: pompownia wraz z rurociągiem tłocznym ścieków sanitarnych
oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Powstała w ramach zadania
infrastruktura znajdować się będzie
w pasie drogowym ul. Leśnej.
Rozpoczęta inwestycja umożliwi podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ośmiu bloków
(210 osób) oraz odprowadzanie
ścieków bezpośrednio do oczyszczalni. Ogółem, w ramach zadania wybudowanych zostanie 49 mb

sieci rozdzielczej sanitarnej, 1037
mb rurociągu tłocznego oraz ok. 295
mb kanalizacji deszczowej.
Obecnie ścieki z wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Nowa Kolonia płyną do jednego zbiornika
bezodpływowego, z którego dalej
częściowo wywożone są wozami
asenizacyjnymi, reszta rowem
otwartym trafia do Natury 2000.
Inwestycja kosztować będzie 458
tys. 799 zł. Gmina na realizację zakresu dotyczącego wyłącznie kanalizacji sanitarnej zaciągnie pożyczkę z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie. Wnioskowana kwota pożyczki to 308 tys. 183 zł. Resztę stanowić będzie wkład własny.
Po terminowym wykonaniu zadania i osiągnięciu planowanych
efektów oraz po spłacie co najmniej
50 proc. pożyczonego kapitału i 10
proc. odsetek gmina może ubiegać
się o umorzenie pożyczki w maksymalnej wysokości tj. 45 proc.
Wykonawcą zadania jest PPHU
WOD-REM Sp. z o.o. w Dankowicach. Firma zobowiązała się wykonać zadanie do 16 czerwca br.
Ewa Pawlusiak
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Rozmowa z Pełniącą Funkcję
Burmistrza Brzeszcz Cecylią Ślusarczyk
O szkodach górniczych, wielkich inwestycjach w Urzędzie, zebraniach mieszkańców, Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników gminnej oświaty... rozmawia Ewa Pawlusiak.
Ewa Pawlusiak: Pani burmistrz, w lutym
i marcu, z wiceburmistrzem uczestniczyliście
w dorocznych zebraniach sołeckich i osiedlowych. Frekwencja nie napawa optymizmem.
Jak zachęcić mieszkańców, co zrobić, żeby
poczuli się gospodarzami swojego terenu?
Cecylia Ślusarczyk: Tak, uczestniczyliśmy
we wszystkich spotkaniach, byliśmy w każdym sołectwie i samorządzie osiedlowym.
Chcieliśmy być w zasięgu każdego mieszkańca, by wyjaśniać, odpowiadać, rozmawiać na
nurtujące tematy, a jest ich przecież sporo.
Szkoda tylko, że z informacją nie udaje się
dotrzeć ciągle do tych samych, nierzadko niezadowolonych osób. Nie jest nowością, że na
zebrania w samorządach przychodzą rok w
rok te same osoby. Problemy mojego samorządu zawsze były mi bliskie.
Jakie najważniejsze przesłanie po zebraniach miałaby Pani do mieszkańców?
Ciągle niepokoją pojawiające się na terenie gminy dzikie wysypiska śmieci. Nie rozumiem dlaczego akurat tam, a nie do kubła te
śmieci trafiają. Istnieje przecież możliwość
zwiększenia liczby pojemników, opłata za odbiór śmieci bez względu na ich liczbę się nie
zmieni. Obowiązkiem mieszkańca jest tylko
zakup dodatkowego pojemnika.
Apeluję również, z uwagi na zagrożenie pożarowe, o niewypalanie traw i niewyrzucanie
niedopałków. Przez takie zachowania ludzie tracą
często dobytek, zdrowie, a nawet życie. W przypadku akcji ratowniczo-gaśniczej prowadzonej
przez gminne jednostki OSP ucierpi również
budżet Gminy. To nie są małe pieniądze.
Wiemy, że skutki prowadzonej przez KWK
Brzeszcze eksploatacji górniczej są nieuniknione. Czy realizacja usuwania szkód za ub.
rok jest zadawalająca? Jakie prace przewidziane są w najbliższych planach?
Problematyka szkód górniczych w gminie
poruszana jest podczas comiesięcznych spotkań
zespołów roboczych: przedstawicieli KWK
Brzeszcze, członków Komisji Rozwoju, Ekologii
i Szkód Górniczych oraz władz gminy, a ostatnio również podczas lutowej sesji Rady Miejskiej. Trzeba przyznać, że współpraca w tym
zakresie jest zadowalająca.
W 2013 r. w ramach napraw szkód górniczych zrealizowano częściowe naprawy ulic: św.
Wojciecha, św. Anny i Nazieleńce. Naprawiono też część ul. Piastowskiej z chodnikami i całą
ul. Przecieszyńską w Brzeszczach oraz ul. Willową w Brzeszczach.

Cecylia Ślusarczyk

W najbliższych planach przewidziana jest
budowa odwodnienia od ul. Sobieskiego do
rzeki Wisły. Planowane jest opracowanie projektu przebudowy pompowni „Nazieleńce”
przy stawie Bagiennik. W 2014 r. zostanie wykonane odwodnienie ul. Klonowej, dodatkowo w przeprowadzony będzie remont szkoły
w Skidziniu przy współudziale środków Gminy Brzeszcze. Przewidziany jest również projekt odwodnienia obszaru od ul. Nazieleńce
do Rowu A2. Obecnie realizowany jest projekt
odwodnienia pomiędzy ul. Łąkową i Kolonia
w Wilczkowicach.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników gminnej
oświaty został z Wydziału Edukacji przeniesiony do jednostek macierzystych poszczególnych osób. Takie posunięcie wzbudziło
duże zaniepokojenie…
Istotnie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych był prowadzony przez byłą naczelnik
Wydziału Edukacji. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa zasady tworzenia przez pracodawców Funduszu i gospodarowanie jego środkami ściśle określa ustawa. Nie rozumiem dlaczego decyzja o przeniesieniu tego Funduszu do
jednostek organizacyjnych wzbudziła zaniepokojenie emerytowanych nauczycieli. Funduszem
będą dysponować dyrektorzy poszczególnych szkół
zgodnie z przepisami prawa. Nie zamierzam naruszać obowiązujących w tym zakresieprzepisów.
To nie burmistrz czy naczelnik Wydziału Edukacji
jest dysponentem tego Funduszu. Nie będę tolerować, nazwę to delikatnie, uchybień.
W gminie daje się słyszeć o wielkich inwestycjach czynionych w Urzędzie Gminy…

Trudno bieżące utrzymanie budynku Urzędu, polegające na malowaniu ścian, nazwać
wielkimi inwestycjami. Tym bardziej, że pomieszczenia, w których pracują urzędnicy, od
lat nie były odświeżane. Urząd jest wizytówką
Gminy i wymaga niezbędnych prac. A każdy
mieszkaniec, załatwiając w Urzędzie sprawy,
czuć się będzie lepiej, jeśli przyjmowany będzie w godziwych warunkach.
Urząd, choć nie jest stary, wymaga dalszych
remontów. Między innymi wymiany okien, które są zwichrowane, ocieplenia ścian elewacji i
poddasza, zniszczonych wykładzin czy centrali
telefonicznej, koniecznej do sprawnego funkcjonowania Urzędu. To przed nami…
Ostatnio udało się uratować oświetlenie
zewnętrzne Urzędu. Lampy punktowe nie były
czynne od dobrych paru lat. Dalsze odwlekanie
remontu wymagałoby całkowitej wymiany kabli zasilających lamp, a to wiązałoby się już z
dużymi nakładami inwestycyjnymi. Zrobiliśmy
to za 2 600 zł (netto). Można powiedzieć, że to
był ostatni dzwonek.
Po raz kolejny pojawia się informacja
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic: Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i
Daszyńskiego - dlaczego? Czym powodowane są zmiany w projektach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
Do wyłożonego po raz pierwszy do wglądu
projektu planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego do Urzędu zostały złożone
uwagi mieszklańców. Po ich przeanalizowaniu
i uwzględnieniu około 95 proc. wniosków mieszkańców konieczne było, zgodnie z procedurą ,
ponowne wyłożenie planu do publicznego wglądu. Podsumowując, powyższe jest podyktowane uwzględnieniem uwag mieszkańców.

INFORMACJA
Na stronie internetowej Gminy Brzeszcze
- www.brzeszcze.pl znajduje siê zak³adka „Droga S1”. Tam znajd¹ Pañstwo bie¿¹ce informacje dotycz¹ce tej inwestycji.
O S1 przeczytacie te¿ Pañstwo na
str. 7 tego numeru Biuletynu, w wywiadzie z dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, brzeszczank¹ Ew¹
Tomala-Boruck¹.
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OG£OSZENIE BURMISTRZA BRZESZCZ
O ponownym wy³o¿eniu
do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz
w rejonie ulic: Turystycznej,
£êckiej, Drobniaka i Daszyñskiego
Na podstawie art. 17 pkt 9
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r, poz. 647
ze zmianami) oraz uchwa³y Nr
XXVI/267/13 z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w
rejonie ulic: Turystycznej, £êckiej, Drobniaka i Daszyñskiego
w trybie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o
ponownym wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie
ulic: Turystycznej, £êckiej, Drobniaka i Daszyñskiego wraz z
prognoz¹ oddzia³ywania na
œrodowisko, w dniach od 7
kwietnia 2014 r. do 7 maja 2014
r. w siedzibie Urzêdu Gminy w
Brzeszczach, ul. Koœcielna 4,
32-620 Brzeszcze, pok. 215 w
godzinach pracy Urzêdu (poniedzia³ek, œroda, czwartek w
godz. 7.00-15.00, wtorek w
godz. 8.00-17.00, pi¹tek w godz.
7.00-14.00), jak równie¿ na
stronie internetowej Urzêdu:
www.brzeszcze.pl
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami odbêdzie siê 15 kwietnia 2014 r. (wtorek) w siedzibie
Urzêdu Gminy w Brzeszczach, ul.
Koœcielna 4, 32-620 Brzeszcze,
pokój 103, o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu
miejscowego,
mo¿e
wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y
sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Brzeszcz, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w ter-

minie do 21 maja 2014 r. w
Urzêdzie Gminy Brzeszcze, ul.
Koœcielna 4, 32-620 Brzeszcze
lub na jego adres.
Jednoczeœnie informujê, ¿e
zgodnie z art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt
7 ustawy z dn. 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235), w publicznie dostêpnym wykazie danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje o
œrodowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz
w rejonie ulic: Turystycznej, £êckiej, Drobniaka i Daszyñskiego
- o prognozie oddzia³ywania na œrodowisko w/w opracowania.
Zgodnie z art. 39, art. 40, art.
46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostêpnieniu informacji o
œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235) ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko, z zapewnieniem mo¿liwoœci udzia³u
spo³eczeñstwa w okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du, o
którym mowa wczeœniej. Wnioski i uwagi w postêpowaniu w
sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3
ustawy o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej lub za pomoc¹ œrodków
komunikacji elektronicznej na
adres e-mail: gmina@brzeszcze.pl lub ustnie do protoko³u, z
podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do 21 maja 2014 r., w
Urzêdzie Gminy Brzeszcze lub
na jego adres.
Organem w³aœciwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Burmistrz Brzeszcz.
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Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Lesisko
1. Termin wywieszenia ogłoszenia:
od 27.03.2014 r. d 3.06.2014 r.
2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Brzeszczach przy ul. Lesisko, oznaczona w ewidencji gruntów
i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
numerem działki 2497/75 o powierzchni 22331 m2, zapisana w
księdze wieczystej KR1E/00044774/
0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych
w Oświęcimiu, stanowiąca własność
Gminy Brzeszcze.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze poprzemysłowym RUCHU
II kopalni „Brzeszcze”. Teren działki jest częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Na nieruchomości znajduje się bocznica kolejowa, z której
odchodzi rozjazd do stacji produkcji emulgatu wodno-pyłowego
KWK „Brzeszcze”. Działka nie jest
uzbrojona lecz posiada dostęp do
uzbrojenia infrastruktury technicznej
w zakresie sieci: wodociągowej,
elektrycznej, telefonicznej oraz sieci
gazowej. Zjazd z działki urządzony
jest bezpośrednio na drogę publiczną powiatową ul. Spółdzielczą
z dostępem do drogi wojewódzkiej
ul. Łęckiej.
Dla przedmiotowej nieruchomości
ustanowiona jest służebność gruntowa w postaci przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną
numerem działki 2497/72, zapisaną
w księdze wieczystej KR1E/
00042049/5 prowadzonej w Sądzie
Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącą
własność Skarbu Państwa a będącą
w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S.A., na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 2497/75.
3. W obowiązującym, miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze działka 2497/75 położona jest w około
17% w terenie infrastruktury technicznej – terenie związanym z gospodarowaniem odpadami z terenami zieleni oznaczonym symbolem
2IS/ZU, pozostała część w terenie
zabudowy przemysłowej i usług
komercyjnych oznaczonym symbolem 1P/U, gdzie na rysunku planu
zaznaczono strefę ograniczonego

użytkowania związaną z przebiegiem sieci średniego i wysokiego
napięcia oraz sieć energetyczną wysokiego napięcia. Ponadto działka
położona jest w terenie górniczym
„Brzeszcze IV”.
4. Nieruchomość nie jest obciążona
prawem osób trzecich.
5. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
6. Przetarg zostanie przeprowadzony 9 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00
w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 850 000,00 zł (wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o 23% VAT).
8. Wadium: 85 000,00 zł.
9. Postąpienie netto: nie mniej niż
1% tj. 8 500,00 zł
10. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium
najpóźniej do dnia 3 czerwca 2014r.
przelewem na konto Urzędu Gminy
w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44
8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za
wpłatę wadium, uważa się wpływ
pieniędzy na konto Urzędu Gminy
w Brzeszczach), lub gotówką w kasie
Urzędu Gminy w Brzeszczach.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który
przetarg wygra, a wpłacone przez
niego wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wylicytowana kwota musi zostać
wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.
W przypadku uchylenia się osoby,
która wygra przetarg od zawarcia
umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie
nieruchomości przez cudzoziemców
wymaga zezwolenia wydanego przez
Ministra Spraw Wewnętrznych w
drodze decyzji administracyjnej za
zgodą Ministra Obrony Narodowej.
Szczegółowe informacje na temat
przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
można uzyskać w Wydziale Mienia
Komunalnego Urzędu Gminy w
Brzeszczach ul. Kościelna 4, tel. 32
7728571, 32 7728570.
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu bez
podawania przyczyny.
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Informacja o pracy Burmistrza
W okresie miêdzysesyjnym od 25 lutego do 18 kwietnia 2014 r.
Przetargi:
- Budowa pompowni wraz z
ruroci¹giem t³ocznym œcieków sanitarnych, budowa instalacji elektrycznej zasilaj¹cej przepompownie, budowa kanalizacji deszczowej w
ulicy Leœnej w rejonie osiedla Nowa
Kolonia w Brzeszczach (z³o¿one
oferty: 16)
Wykonawca: PPHU WOD-REM
Sp. z o.o. ul. œw. M. Kolbego 85 (458
798,88 z³)
- Budowa parkingu na os. Paderewskiego w Jawiszowicach
wraz z odwodnieniem, przebudow¹
i budow¹ dróg wewnêtrznych oraz
terenów utwardzonych, budow¹
oœwietlenia oraz przebudow¹ gazoci¹gu (z³o¿one oferty: 10)
Otwarcie ofert nast¹pi³o 4
kwietnia; postêpowanie w toku.
- Naprawa dróg nieulepszonych na terenie Gminy Brzeszcze
w 2014 r.
cz. I z u¿yciem równiarki (z³o¿one oferty: 3)
Wykonawca: Agencja Komunalna Sp. z o.o. ul. Koœcielna 7 32-600
Brzeszcze (47 835,94 z³)
Cz. II bez równiarki (z³o¿one
oferty: 5)
Wykonawca: Firma Handlowa
BUDMAT s.c. Pawlusiak Wies³aw
Kolasa Danuta Bielany ul. Prosta 5
32-651 Nowa Wieœ (32 349,00 z³)

- Przygotowanie i opracowanie
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeszcze w rejonie £ê¿nika, w tym
wykonanie opracowañ poprzedzaj¹cych prace planistyczne oraz udzia³
w czynnoœciach zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem planu (z³o¿one oferty: 4)
Otwarcie ofert nast¹pi³o 4
kwietnia; postêpowanie w toku.
- Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Oœwiêcimskiej w
pó³nocno-wschodniej czêœci so³ectw Wilczkowice - Skidziñ (z³o¿one oferty: 2)
Otwarcie ofert nast¹pi³o
14 kwietnia; postêpowanie w toku.
- Rodzinnie-aktywnie-doposa¿enie placu zabaw na os. Szymanowskiego w Brzeszczach
Otwarcie ofert nast¹pi
18 kwietnia; postêpowanie w toku.
- Modernizacja placu zabaw w
Brzeszczach-Borze
Otwarcie ofert nast¹pi
18 kwietnia; postêpowanie w toku.
- Szczêœliwa rodzina na Wyspie Szkrabów - doposa¿enie placu zabaw na os. S³owackiego w
Brzeszczach
Otwarcie ofert nast¹pi
18 kwietnia; postêpowanie w toku.
- Zagospodarowanie miejsca
rekreacji - plac zabaw w Zasolu
Otwarcie ofert nast¹pi
18 kwietnia; postêpowanie w toku.
opr. Ewa Pawlusiak

Anna Rusin naczelnikiem
Wydziału Edukacji
Od 1 kwietnia nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika Wydziału Edukacji. Dotychczasową
naczelnik Bożenę Sobocińską zastąpiła Anna Rusin, związana
w przeszłości z brzeszczańskim
samorządem, jako radna Rady
Miejskiej.
Anna Rusin z wykształcenia jest
prawnikiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Po
studiach odbyła staż urzędniczy w
Prokuraturze Rejonowej w Oświęcimiu. W latach 2004-2007 pełniąc
funkcję kierownika Placówki

Kształcenia Ustawicznego przy
Nadwiślańskim Zakładzie Ochrony Mienia Sp. z o.o. prowadziła
szkolenia z zakresu prawa karnego
i cywilnego.
Z samorządem związana społecznie i zawodowo. W latach
2002-2010 uzyskała dwukrotnie
mandat do Rady Miejskiej w
Brzeszczach. Od 2007 r. pracowała w Urzędzie Gminy Miedźna na
stanowisku kierownika Kancelarii
Tajnej. Przez ostatnie dwa lata w
Urzędzie Miasta Oświęcim zajmowała się przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne dla miasta.
EP

Chroni przed zalaniem

W marcu zamontowana została klapa zwrotna przy ujściu
rowu Olszynki w kierunku Wisły.
Klapa w przypadku wysokich
stanów wód na Wiśle zapobiegać
będzie wystąpieniu cofki do tego
rowu. Dzięki temu zalania unikną
pobliskie zabudowania, głównie
przy ul. Olszynki i ul. Młyńskiej.
Rów Olszynki znajduje się na
Nazieleńcach, w rejonie tzw. końskiego cmentarza. Przy każdorazo-

wej akcji powodziowej odcinek
ten musiał być zabezpieczany przez
strażaków. Gmina za jeden dzień
pracy płaciła około 800 zł. Tymczasem koszt wykonania klapy przyrównać trzeba tylko do trzydniowej
akcji OSP w tym rejonie.
O klapę zwrotną mieszkańcy
upominali się (nieoficjalnie) już od
2007 r. W 2012 r. do Urzędu Gminy Brzeszcze wpływały pisma w tej
sprawie.
EP

Pieniądze na bezpieczeństwo
i zdrowie
Gmina Brzeszcze z tegorocznego budżetu wesprze działania
Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Dołoży też do
zakupu ambulansu sanitarnego
dla oświęcimskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Tak
zdecydowali radni podczas marcowej sesji Rady Miejskiej.
Gmina Brzeszcze przekaże 36
tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji,
którego dysponentem jest Małopolski Wojewódzki Komendant Policji. Środki trafią do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego oznakowanego dla KPP
w Oświęcimiu - Komisariat Policji
w Brzeszczach”.
Gmina będzie również partycypować w kosztach zakupu nowego
ambulansu sanitarnego dla Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Oświęcimiu. Pomoc finansowa z budżetu Gminy Brzeszcze dla Powiatu
Oświęcimskiego wyniesie 20 tys. zł.

Środki finansowe z budżetu
gminy zasilą też Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja celowa w wysokości 5 tys. zł. na
dofinasowanie zakupu testera do
serwisowania sprzętu ochrony dróg
oddechowych trafi do komendanta oświęcimskiej PSP. Komenda
PSP prowadzi bezpłatny serwis
sprzętu ochrony górnych dróg oddechowych, również dla wszystkich
jednostek OSP z terenu powiatu.
Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo strażaków (sprzęt jest na
bieżąco serwisowany i badany) i
zmniejszyły koszty utrzymania jednostek OSP.
3 kwietnia pełniąca funkcję
burmistrza Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk spotkała się w Urzędzie z komendantem Komisariatu Policji w
Brzeszczach podinsp. Piotrem Grabowskim. Podczas spotkania przekazała komendantowi uchwałę
dotyczącą wpłaty na Fundusz
Wsparcia Policji. Omówione zostały też bieżące problemy w zakresie
bezpieczeństwa w gminie.
Ewa Pawlusiak
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Rozmowa z przewodniczącą Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych Anną Kasprzyk-Hałat
O szkolnictwie w gminie Brzeszcze, inwestycjach oświatowych, teraźniejszości
i przyszłości Szkoły Górniczej rozmawia Ewa
Pawlusiak.
Ewa Pawlusiak: Na lutowej sesji radni
podjęli uchwałę o włączeniu Przedszkola
z oddz. integracyjnymi „Słoneczko” do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5. Jaki cel
przyświecał przygotowaniu tej uchwały?
Anna Kasprzyk-Hałat: Porządkowanie
struktury organizacyjnej gminnej oświaty rozpoczęliśmy już w zeszłym roku. Likwidacja
Gminnego Zarządu Edukacji, stworzenie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4, 5 i 6 to
początek drogi. Logicznym było także włączenie w organizm Zespołu nr 5 obu przedszkoli
znajdujących się na Osiedlu. Przemawiały za
tym: najbliższe z możliwych sąsiedztwo - wspólne podwórko i wspólne ogrodzenie, dzieci
uczęszczające później do tej samej szkoły podstawowej. Niestety, zgodnie z obowiązującym
wtedy prawem konieczna byłaby likwidacja
jednego z przedszkoli, a na to nikt nie chciał
się zgodzić. Obecnie, po nowelizacji ustawy o
systemie oświaty oba przedszkola bez likwidacji mogą być częścią Zespołu nr 5. Od 1
września 2014 w skład Zespołu nr 5 będą wchodzić S P nr 2, Przedszkole nr 2 „Słoneczko”
oraz Przedszkole nr 3 „Żyrafa”.
Jakie skutki niesie za sobą przyjęta przez
Radę uchwała?
Uchwała nie ma żadnego wpływu na jakość opieki, czy bezpieczeństwo wychowanków.
Co więcej, uczniowie uczęszczają nadal do SP
nr 2, a rodzice zapisują dzieci do wybranego
przez siebie przedszkola - „Żyrafy” bądź „Słoneczka”. Zmiany dotyczyć mogą jedynie pracowników. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi będą zatrudnieni w Zespole nr
5, dużym i bardziej stabilnym organizmie, w
którym można prowadzić racjonalną politykę
kadrową.
Gmina musiała w tym roku dopłacić nauczycielom do wynikających z Karty Nauczyciela tzw. średnich - duże pieniądze. Jakiego
rzędu to środki? Czy jest sposób na zaradzenie temu problemowi?
Może kilka słów wyjaśnienia. Średnia płaca nauczyciela jest gwarantowana ustawą Karta
Nauczyciela (art. 30a). Co roku każda jednostka samorządu prowadząca szkoły i przedszkola publiczne dokonuje analizy wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli. Jeżeli okaże się, że
płaca nauczyciela nie osiągnęła wymaganej średniej, wtedy wypłaca dodatek uzupełniający.
Organ prowadzący szkołę, w tym przypadku Gmina Brzeszcze, ustala dla nauczycieli po6 | Biuletyn• marzec/kwiecień 2014

nymi. W kwietniu zajmować się będziemy funkcjonowaniem Ośrodka Kultury, oczekujemy informacji na temat środków przeznaczonych na
sport w gminie Brzeszcze w 2014 r. Powrócimy
do tematu Straży Miejskiej w związku z propozycją komendanta w sprawie zmian Regulaminu tej jednostki. W maju pojawią się pierwsze
informacje o wynikach naboru do przedszkoli i
szkół - będą one tematem kolejnego posiedzenia Komisji.
Mam przyjemność przewodniczyć komisji
merytorycznej, należy do niej 6 radnych. Zajmujemy się bardzo szerokim spektrum spraw
dotyczących wszystkich mieszkańców Gminy,
najczęściej funkcjonowaniem oświaty, sportu,
kultury, pomocy społecznej. Komisja nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi poza ustalonym na dany rok budżetem, tematykę posiedzeń ustalamy początkiem stycznia, jest ona
dostępna na stronie Urzędu.
Anna Kasprzyk-Hałat jest przewodniczącą
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Brzeszczach.

szczególnych stopni awansu zawodowego: wysokość stawek dodatków i warunki ich wypłacania, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz pozostałych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Dyrektor placówki zaś poprzez arkusz organizacyjny określa planowaną ilość zatrudnionych
nauczycieli, przydziela obowiązki i ewentualne
godziny ponadwymiarowe. Wynikająca stąd
średnia płaca powinna osiągnąć co najmniej
wysokość, którą w KN wskazuje w art. 30 ust. 3.
Jeżeli płaca nauczyciela danego stopnia
awansu zawodowego jest niższa, samorząd musi
wypłacić dodatek. Kwotę różnicy dzieli się między nauczycieli i wypłaca jednorazowo. Gmina
Brzeszcze musiała za 2013 r. wypłacić 199
tys.998 zł. Dla porównania podam, Gmina Kęty
nie dopłacała do średnich, nie wypłacał dodatków w prowadzonych przez siebie szkołach
również powiat oświęcimski. Wniosek nasuwa
się jeden: wszystko zależy od sposobu zarządzania oświatą i od organizacji zatrudnienia w
jednostkach. Dyrektorzy już na poziomie arkusza organizacyjnego powinni zaplanować tyle
obowiązków dla nauczycieli, by mogli osiągnąć
zakładane średnie, tym samym nie płacić za
nieodbyte zajęcia.
Nad czym obecnie pracuje Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych?
Ostatnie posiedzenia Komisji poświęcone
były problematyce pomocy społecznej, mało
popularnym tematom pieczy zastępczej, opiece nad osobami niepełnosprawnymi i bezdom-

Szkoła Górnicza początkiem roku otrzymała nową salę gimnastyczną. Czy to koniec
inwestycji powiatowych w tej jednostce?
Dzięki poczynionym w zeszłym roku
oszczędnościom w dawnych pomieszczeniach
administracji powstaje nowoczesna pracownia
elektrotechniki i elektroniki, a na zakupionym
przez Starostwo Powiatowe gruncie, za 100 tys.
zł - plac apelowy, spełniający także zadanie
parkingu dla uczniów. Jesteśmy „w trakcie” realizacji zadania nasadzania drzew i krzewów
w zamian za wycięte w trakcie budowy sali brzozy i świerki. Teraz żyjemy maturami, do których
przystępuje 122 abiturientów oraz egzaminami
zawodowymi, które zamierza zdawać 246 absolwentów.
Sukcesywnie zmniejsza się zatrudnienie
w KWK „Brzeszcze”. Jak na tym tle wygląda
przyszłość PZ nr 6 (Szkoły Górniczej)?
Ukończenie klas o profilu górniczym oraz
zdanie egzaminów zawodowych gwarantuje
absolwentom PZ 6 pracę w kopalniach Kompanii Węglowej. Aktualna, trudna sytuacja
KWK Brzeszcze nie ma na ten fakt większego
wpływu. Absolwenci otrzymują propozycję
pracy w KWK „Piast”, „Bolesław Śmiały” i
„Ziemowit”. Nie jest mi znany żaden przypadek, by ktoś z klas młodzieżowych, ze zdanym egzaminem zawodowym i pozytywnymi
badaniami lekarskimi nie otrzymał propozycji pracy. Kompania poświadcza swoją dobrą
wolę i chęć wspierania rozwoju kształcenia
górniczego na naszym terenie poprzez wręczanie uczniom imiennych certyfikatów gwarantujących zatrudnienie po ukończeniu szkoły.
Ostatnia taka uroczystość odbyła się w styczniu br., certyfikaty otrzymało 92 uczniów Technikum i ZSZ.

www.brzeszcze.pl

Brzeszczanka przejęła stery w GDDKiA
Na wniosek wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej premier Donald Tusk 13 lutego powierzył
obowiązki dyrektora GDDKiA
Ewie Tomali-Boruckiej, dotychczasowej dyrektor śląskiego oddziału tego urzędu, w którym pracowała od 2007 r. Pani Ewa jest
brzeszczanką.
Ewa Tomala-Borucka zastąpiła na stanowisku generalnego dy-

rektora dyrekcji dróg krajowych i
autostrad Lecha Witeckiego. To Witecki powołał ją w 2010 r. na szefa
katowickiego oddziału GDDKiA.
Wcześniej była zastępcą dyrektora
tego oddziału ds. realizacji inwestycji.
Ewa Tomala-Borucka to praktyk z wieloletnim doświadczeniem, zarówno w projektowaniu i
budowaniu dróg, jak i w nadzorze

i zarządzaniu inwestycjami drogowymi.
Jest absolwentką Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w
Gliwicach o specjalności konstrukcje
budowlane i inżynierskie. Z zawodu
jest projektantem mostów. Dzięki jej
pracy i zaangażowaniu udało się rozwiązać problem naprawy i dokończenia budowy mostu w Mszanie na odcinku autostrady A1. Most w Mszanie

- Cały ubiegły rok poświęciliśmy na wypracowanie kompromisowego przebiegu trasy ekspresowej S1, godzącego interesy
zarówno społeczne jak i gospodarcze. W pierwszym kwartale
przyszłego roku gotowa będzie
dokumentacja uwzględniająca
wszystkie warianty – mówi
w wywiadzie do „Biuletynu” dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
Ewa Tomala-Borucka.

Krajowych i Autostrad, na szefa tej
instytucji została powołana kobieta.

cje warte miliardy złotych. Teraz
przed Panią wiele jeszcze trudniejszych wyzwań…
Zapewniam Panią, że prowadzenie inwestycji wartych w sumie
ok. 14 miliardów złotych na Śląsku
nie było łatwym zadaniem. Mam
jednak w życiu szczęście trafiać na
mądrych i kompetentnych ludzi, którzy przy odrobinie ukierunkowania,
są w stanie przenosić ze mną przysłowiowe góry. Przechodząc z Katowic do Warszawy w ramach tej samej firmy, realizuję zadania o
identycznym charakterze, jak na Śląsku, tylko skala jest „troszkę większa”. Warto tu dodać, że nasza działalność to nie tylko te najbardziej
spektakularne realizacje nowych inwestycji, ale zajmujemy się również
codziennym zarządzaniem kilkuset
miliardowym majątkiem GDDKiA
(drogi, mosty i infrastruktura towarzysząca) oraz utrzymaniem sieci ponad
18 tys. km dróg krajowych. Mimo, że
to tylko 5 proc. całej sieci dróg w naszym kraju, to jest na nich aż 40 proc.
całego ruchu kołowego.

Ewa Pawlusiak: Z Brzeszcz
przez Śląsk dotarła Pani do Warszawy. Co sprawiło, że marzenia
dziewczyny z os. Szymanowskiego o byciu plastykiem i architektem zamieniła Pani na bardziej
męski zawód, została inżynierem
projektującym i budującym mosty i drogi?
Ewa Tomala-Borucka: To
życie samo napisało scenariusz. Marzenia małej dziewczynki o życiu
„beztroskiej artystki” zweryfikowała brutalna rzeczywistość, z którą
każdy dorosły człowiek musi się
zmierzyć jak dorośnie. Żłobek w
Chełmku, przedszkole na ul. Sienkiewicza i Szkoła Podstawowa nr 1
w Brzeszczach, później oświęcimskie liceum w klasie o profilu matematyczno-fizycznym – czas był pomyśleć o konkretnym zawodzie. A
jak już postanowiłam studiować budownictwo na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach, to czemu nie próbować dostać się do elity inżynierów
budownictwa, jakimi są niewątpliwie mostowcy? Prawdą jest, że zawód budowlańca zdominowali
mężczyźni, zwłaszcza w sferze realizacyjnej, ale jak wskazuje mój
przykład – nie ma rzeczy niemożliwych dla dzielnych kobiet. Warto
zwrócić uwagę, iż po ponad 190 latach dominacji mężczyzn na stanowisku Generalnego Dyrektora Dróg

Minister infrastruktury Elżbieta Bieńkowska postanowiła
przed startem programu inwestycyjnego, który ma być wykonany
do 2020 r., wymienić szefa GDDKiA. Nad czym musi się Pani skupić, by nie popełnić błędów poprzednika?
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020, to bardzo
ambitne zadanie dla naszego kraju.
Do wydatkowania są aż 63 miliardy
złotych, w tym 11 miliardów EURO,
które na nasze, polskie, drogowe zadania chce przeznaczyć Unia Europejska. Nie można zapomnieć też o
kończonych obecnie inwestycjach z
poprzedniej perspektywy 20112015. Te z kolei muszą być w ciągu
najbliższych 2-3 lat zakończone, oddane do użytkowania i rozliczone.
GDDKiA wyciągnęła wnioski z
realizacji kontraktów w latach ubiegłych i do nowych kontraktów, będących obecnie na etapie procedury przetargowej, wprowadzamy
szereg zapisów pozwalających poprowadzić nowe zadania w sposób
bardziej racjonalny. Wystarczy wspomnieć chociażby krótsze odcinki realizacyjne, płatności za materiały
zgromadzone na placu budowy,
dłuższe terminy realizacji, wyłączenie okresów zimowych, zaliczki 510 proc. dla wykonawców. Te, jak i
wiele, wiele innych zapisów wynika z prowadzonego od miesięcy dialogu z branżą. Rozmowy są stale
kontynuowane w sferze realizacyjnej, projektowej, nadzoru oraz bieżącego utrzymania dróg. Jesteśmy
otwarci na dialog z branżą w zakresie obowiązującego prawa.
Dotychczas kierowała Pani
katowickim oddziałem GDDKiA.
Nadzorowała na Śląsku inwesty-

Wicepremier Bieńkowska,
w marcu, na spotkaniu z samorządowcami i przedsiębiorcami w
Bielsku-Białej zapewniała, że na
planowaną budowę mającego
biegnąć z Mysłowic do Bielska
przez Brzeszcze blisko 40-km odcinka S1 znajdą się pieniądze. Kiedy można spodziewać się konkretnych ustaleń…
Pani Premier Elżbieta Bieńkowska jest bardzo zaangażowana w realizację tego projektu. Rolą GDDKiA
jest przeprowadzenie niezbędnych
działań i obowiązujących procedur
umożliwiających ogłoszenie przetargu na projektowanie i realizację
drogi ekspresowej. Obecnie trwa doprojektowywanie dodatkowego wariantu „E”, uzgodnionego przez zainteresowane Gminy - Brzeszcze i

prowadzi nad doliną, w której płynie
strumyk, ale jest jedną z najszerszych
tego typu konstrukcji na świecie: przy
długości ponad 400 m ma aż 42 m
szerokości. Otwarcie mostu przewidziane jest na czerwiec br.
Tomala-Borucka na Śląsku nadzorowała inwestycje warte 14 mld
zł. Teraz dostała trudniejsze zadanie (o tym w wywiadzieponiżej).
Ewa Pawlusiak

Ewa Tomala-Borucka, dyrektor GDDKiA

Miedźna oraz przedsiębiorców górniczych, tj. Kompanię Węglową S.A.
oraz KWK „Brzeszcze” i PG Silesia.
Cały ubiegły rok poświęciliśmy
na wypracowanie kompromisowego przebiegu trasy ekspresowej S1,
godzącego interesy zarówno społeczne, jak i gospodarcze. W pierwszym kwartale przyszłego roku gotowa będzie dokumentacja
uwzględniająca wszystkie warianty: A, B, C, D i E. Materiał ten zostanie skierowany na posiedzenie
Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych
i Autostrad. Tam zostanie wybrany
wariant realizacyjny.
Planujemy, iż złożenie wniosku
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej, nastąpi w połowie
2015 roku. Wydanie tej decyzji otworzy GDDKiA drogę do realizacji
przedsięwzięcia.
Podsumowując, mam nadzieję, że mój przykład będzie inspirujący dla młodych ludzi z Gminy
Brzeszcze. Warto się uczyć i wierzyć w siebie, a ciężka praca i sukcesy na pewno nas znajdą! Pozdrawiam serdecznie moich Rodziców
oraz wszystkich mieszkańców Gminy Brzeszcze.

Biuletyn • marzec/kwiecień 2014 | 7

www.brzeszcze.pl

Wnioski do realizacji
Samorząd Osiedlowy nr 1
1. Wykonać dojazd z ul. K. Wielkiego do bloku
nr 45. Sprawa bardzo pilna - brak dojazdu dla
pojazdów uprzywilejowanych (OSP, Pogotowie
Ratunkowe).
2. Wykonać projekt techniczny wraz z inwestycją parkingu pomiędzy blokami nr 14 a 17.
3. Zobowiązać pełniącą funkcję burmistrza Brzeszcz
do wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w sprawie wykonania pomiaru natężenia hałasu
na odcinku drogi nr 933 od ronda „Pod Górnikiem” do przejazdu kolejowego.
4. Nie włączać przedszkola z oddz. integracyjnymi „Słoneczko” do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (SP nr 2 i przedszkole „Żyrafa”).
Samorząd Osiedlowy nr 2
1. Posiać trawę na pasie rozgraniczającym wyjazd z rejonu pawilonów handlowych (ul. Słowackiego) i sklepu z tanią odzieżą.
2. Zakupić trawę i nawóz (obsianie skwerów
przy blokach nr 1, 3, 4).
3. Połączyć chodnik przy bloku nr 13 z drogą
przy społemowskiej piekarni.
4. Uporządkować i poddać pielęgnacji zieleń
przy klatce 7 bloku nr 13, wyciąć dziką wierzbę.
5. Wykonać regulację studzienek za Galerią
Handlową.
6. Wykonać przycinkę pielęgnacyjną drzew w
rejonie ul. Królowej Jadwigi.
7. Stworzyć dodatkowy punkt odbioru odpadów
komunalnych przy ul. Prusa (bloki nr 1 i 2).
8. Doprowadzić do obniżenia wysokości oraz kąta
schodów (za blokiem nr 3 przy ul. Dworcowej).
9. Powiadomić zarządcę Galerii Handlowej o przestrzeganiu Regulaminu utrzymania czystości i porządku publicznego - w przedmiotowym terenie.
10. Dofinansować wycieczkę dla uczniów kl. 6
SP nr 2 w Brzeszczach.
11. Dofinansować wycieczki dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzeszczach.
Samorząd Osiedlowy nr 3
1. Ustawić lustro na skrzyżowaniu ulic Nazieleńce i Młyńskiej.
2. Poprawić nawierzchnię drogi przy ul. Podgórze.
3. Odśnieżać na odcinku ok. 100 metrów drogę
technologiczną przy posesji pp. Więckiewiczów
ul. Nazieleńce 1.
4. Utworzyć na stronie internetowej Gminy
Brzeszcze zakładkę informacyjną o drodze S1.
5. Podwyższyć i wydłużyć wał na stawie Bagiennik w kierunku pól.
6. Przyspieszyć prace związane z odwodnieniem
ul. Sobieskiego.
7. Wybudować kanalizację burzową i utwardzić drogi przy ulicach Chrobrego i Mieszka I ze
środków gminnych i kopalni.
8. Zamontować punkt świetlny przy ul. Słowiańskiej - pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Wspólną.
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9. Przeprowadzać bieżące naprawy nawierzchni
drogi ul. Dąbrowskiego - do momentu powstania kanalizacji burzowej.
10. Usunąć gminny punkt świetlny znajdujący
się na posesji prywatnej p. Senkowskiego.
11. Przeprowadzić remont ul. Piastowskiej.
12. Nagłaśniać salę w czasie zebrań samorządu.
13. Wydzielić miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Piastowskiej (przed kościołem św. Urbana).
14. Wykonać nawierzchnię drogi przy ul. św.
Urbana.
15. Poprawić nawierzchnię drogi przy ul. Kolejowej.
Samorząd Osiedlowy nr 4
1. Dokończyć remont drogi na Nowej Kolonii
(połączenia dróg wewnętrznych dł. ok 100 m)
oraz pozostałego odcinka drogi na Starej Kolonii.
2. Przeprowadzić remont chodników na: ul.
Leśnej (od bocznej bramy przy kopalni w kierunku Nowej Kolonii), ul. Kościuszki (ciąg dalszy), ul. Nosala (do wysokości przystanku autobusowego za przejazdem kolejowym w
kierunku Przecieszyna).
3. Rozwiązać problem z kanalizacją sanitarną
na osiedlu „Kolona Urzędnicza”.
4. Przeprowadzić remont i modernizację ul.
Sienkiewicza wraz z chodnikiem oraz rozwiązać problem parkowania (przedszkole, szkoła).
5. Wykonać pielęgnację i obcięcie drzew (w
uzgodnieniu z Zarządem SO 4), które są wysokie i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców m.
in. na os Szymanowskiego przed i za blokami nr
3 i 4 oraz wzdłuż parkingu.
6. Przeprowadzić remont ul. Pańskiej od ul.
Kościelnej do bloku nr 4 na os. Szymanowskiego.
7. Złożyć wniosek do odpowiednich służb o wydłużenie świecenia się zielonego światła dla pieszych pomiędzy ul. Szymanowskiego i Nosala.
8. Rozbudować parking przy bloku nr 4 na os.
Szymanowskiego; likwidując wysepki powiększyć parking przed blokiem nr 2.
9. Wyremontować chodnik pomiędzy blokami
nr 3 i 4 na os Szymanowskiego.
10. Wyznaczyć dodatkowe miejsce parkingowe
dla osób niepełnosprawnych przed blokiem nr 3.
11. Wykonywać bieżące remonty dróg, chodników, parkingów oraz utrzymanie czystości na
terenie Samorządu, koszenie terenów gminnych
i częstsze kontrole Policji i SM.
12. Sukcesywnie wymieniać okna w świetlicy na os.
Szymanowskiego oraz prowadzić bieżące remonty.
Samorząd Osiedlowy nr 5
1. Przenieść środki z inwestycji budżetowej 2014
r. pt „Budowa przejścia dla pieszych na drodze
933 w rejonie Żwirowni na ul. Ofiar Oświęcimia” na inną inwestycję SO nr 5 np. „Wiatę przystankową na ul. Budy lub oświetlenie.
2. Sprawować lepszy nadzór nad firmą wykonującą bieżące remonty dróg gminnych.

3. Nadlać masę asfaltową na skrzyżowaniu ul.
Leśnej z Borową (zakręt po stronie lasu).
4. Wykonać remont bieżący ul. Kolejowej na
odcinku od ul. Ofiar Oświęcimia do ul. Leśnej,
tzn. od sklepu Sortex w kierunku zakładu Kamieniarskiego i dalej.
5. Ograniczyć tonaż na ulicach: Budy, Bór, Strażacka, ewentualnie założyć progi zwalniające rozważyć zmianę dojazdu do tartaku przez
Oświęcim, Harmęże.
6. Podjąć działania reaktywujące działalność
przedszkola w Brzeszczach-Borze (projekt +
remont).
7. Rozważyć możliwość wycięcia lub obcinki
drzewostanu zagrażającemu bezpieczeństwu
przy ul. Strażackiej.
8. Interweniować w PGNIG - rurociąg gazowy
przebiegający w rowie przy ul. Grzybowej nr 4
spiętrza wodę i utrudnia jej przepływ.
9. Uzgodnić właściciela rowu wpadającego do
Młynówki przy ul. Borowej nr 54 obok przepustu, wyegzekwować jego wyczyszczenie, wykaszanie i wycinkę krzaków na tym terenie.
Samorząd Osiedlowy nr 6
1. Poczynić starania o utwardzenie przejścia z
os. Paderewskiego do ul. Hubala i ul. Białej po
śladzie drogi w planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Wystąpić do Burmistrza Brzeszcz i Rady Miejskiej o remonty dróg i chodników przed blokami i ciągami dróg osiedlowych.
3. Rozważyć zamontowanie kamery monitoringu na bloku nr 3 - skierowanej na plac zabaw,
przy współfinansowaniu Wspólnoty nr 3.
4. Zamontować kamerę na bl. nr 2 na rejon
sklepu nocnego.
5. Zobowiązać Burmistrza Brzeszcz i Radę
Miejską do ograniczenia punktów sprzedaży alkoholu. Ograniczyć sprzedaż nocną na terenie
os. Paderewskiego.
6. Zwrócić się do Straży Miejskiej i Policji o częstsze patrole w godzinach wieczornych i nocnych
na os. Paderewskiego, zwłaszcza rejonów boisk
i placów zabaw.
7. Prośba o rozpatrzenie przez Samorządy nr 6
i nr 7 wspólnych imprez i działań na rzecz mieszkańców obu samorządów.
Samorząd Osiedlowy nr 7
1. Ponowić wniosek o przekształcenie ul. Siedliska z ul. powiatowej na gminną.
2. Wykonać pobocza na całej długości ul. Siedliska (z powodu braku możliwości budowy
chodnika).
3. Wnioskować do Dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu o wystawienie opinii
w sprawie maksymalnego tonażu samochodów
poruszających się po ul. Siedliska.
4. Zwiększyć kontrolę (Policja i Straż Miejska)
pojazdów przejeżdżających przez os. Fińskie
Domki - ul. Daszyńskiego odnośnie prędkości
pojazdów oraz tonażu, szczególnie pomiędzy
godz. 6.00-7.00.
5. Wystąpić z wnioskiem do Wydziału Inwesty-
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cji przy Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu
o przywrócenie drożności oraz okresową konserwację rowów melioracyjnych wzdłuż ul. Siedliska oraz przepustu w okolicach skrzyżowania z ul. Piekarską.
6. Wykonać remont drogi bocznej od ul Piekarskiej (do Buczaków).
7. Połączyć ul. Hubala z os. Paderewskiego.
8. Wyremontować drogę boczną do ul. Ofiar
Oświęcimia w kierunku wschodnim (ul. do p.
Hrapkowicza).
9. Wystąpić do Wydziału Inwestycji przy Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu o przejęcie
zimowego utrzymanie dróg powiatowych w
obrębie granic miasta Brzeszcze.
10. Zabudować nową wiatę przystankową przy
skrzyżowaniu ul. Ofiar Oświęcimia z ul. Piekarską.
11. Zlikwidować wyrwę na ul. Piekarskiej przy
skrzyżowaniu z ul. Ofiar Oświęcimia.
12. Poprawić widoczność dla pojazdów skręcających z ul. Dąbrowskiego na ul. Ofiar Oświęcimia.
13. Zlikwidować wyrwę w pasie drogowym ul.
Siedliska na wysokości firmy Błyster.
14. Wykonać remont przejazdów kolejowych
w ulicach Nosala i Siedliska.
15. Pozyskać środki oraz wybudować plac zabaw dla dzieci w okolicy ul. Siedliska.
16. Zlikwidować rurociąg (NSE) przebiegający
nad ul. Nosala.
17. Odtworzyć rowy melioracyjne wzdłuż ul.
Piekarskiej.
Samorząd Osiedlowy nr 8
1. Wybudować kanalizację burzową przy ul.
Akacjowej.
2. Wybudować oświetlenie przy ul. Aleja Dworska lub zamontować lampy solarowe.
3. Zamontować łapacz wody przy ul. Mickiewicza (cd. przebudowy ul. Mickiewicza - remont
nawierzchni i odwodnienia).
4. Przeprowadzić remont ul. Kopernika (nawierzchni i krawężników) i nawierzchni ul. Aleja Dworska.
5. Podstawić jednorazowo kontener przy ul.
Mickiewicza na żołędzie i liście. Naprawić kratkę ściekową w ul. Kochanowskiego przy posesji
p. Matusz.
7. Zobligować wydziały Urzędu Gminy do informowania przewodniczących samorządów o
prowadzonych na ich terenie pracach.
8. Zobowiązać właściciela firmy „Sortex” do bezwzględnego przestrzegania porządku w obrębie
pojemników na odzież (ul. Mickiewicza - POM).
Rozważyć możliwość likwidacji tych pojemników.
9. Obsadzić krzewami klomby w sąsiedztwie
sklepu na os. Wisła oraz dawnego POM-u.
10. Zamontować lampę przy skrzyżowaniu ul.
Wojska Polskiego z ul. Mickiewicza.
11. Zobowiązać firmę sprzątającą liście z dębów do wywozu - jesienią również żołędzi.
12. Zobowiązać Agencję Komunalną w Brzeszczach ul. Wojska Polskiego (obecnie jest ona
sprzątana sporadycznie).
13. Przeprowadzać częstsze kontrole prędkości
samochodów na ul. Mickiewicza. Zamontować

próg zwalniający pomiędzy sklepem społemowskim a POM-em.
14. Przenieść kontener do selektywnej zbiórki
odpadów (własność Wspólnoty nr 30) na teren
stanowiący jej własność.
15. Naprawić nieświecące punkty świetlne przy
ul. Wałowej.
Skidziń
1. Przekształcić ul. Piwną w drogę o ruchu lokalnym.
2. Zadbać o wykonanie tabliczki informacyjnej
o figurce św. Jana Nepomucena. Zamontować
ją przy figurce.
3. Przenieść drogowskaz z napisem: „Oświęcim” (ul. Wypoczynkowa) bliżej ronda.
4. Umocnić brzeg Soły w rejonie „gruszki”.
5. Uporządkować teren wokół Dworku.
6. Sprawdzić stan zdrowotny dęba przy ul. Piwnej (od ul. Oświęcimskiej) pod względem wytrzymałości w przypadku wichur.
7. Wyczyścić rowy F19 i F19/2.
Zasole
1. Wykonać remont ul. Wypoczynkowej wraz z
zatoką autobusową.
2. Przeprowadzić całkowity remont ul. K. Jagiełły wraz z odwodnieniem i chodnikami, do
granicy z gminą Wilamowice.
3. Prowadzić bieżące utrzymanie (remont) dróg
gminnych.
4. Wybudować brakujące odcinki chodnika wzdłuż
bardzo ruchliwej drogi wojewódzkiej (ul. Łęckiej).
5. Założyć dodatkowy punkt oświetleniowy na
ul. K. Jagiełły - przy wjeździe na ul. Radosną.
6. Wnioskować do Wydziału Inwestycji przy
Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz
Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie bieżących napraw dróg powiatowych (ul. Wypoczynkowej i ul. K. Jagiełły) oraz wojewódzkiej
drogi (ul. Łęckiej).
Wilczkowice
Na odcinku od ul. Starowiejskiej w Wilczkowicach do ul. Siedliska w Brzeszczach wyciąć przydrożną leszczynę ograniczającą widoczność,
przywrócić pobocza oraz wykonać remont bieżący drogi.
2. Ustalić właściciela Różanego Potoku.
3. Zadbać o bezpieczeństwo pieszych przy ul. Starowiejskiej (zmiana lokalizacji przejścia, zamontować progi zwalniające na ul. Starowiejskiej).
4. Wybudować chodnik przy ul. Oświęcimskiej
na odcinku od skrzyżowania z ul. Podlaską do
posesji p. M. Uroda.
5. Wykonać naprawę dróg gminnych i powiatowych po zakończeniu okresu zimowego, w szczególności ul. Starowiejskiej.
6. Wykonać oświetlenie - uliczne (ul. Kolonia)
przy nowo wybudowanych domach oraz boiska
ze sztuczną trawą na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Piecowisko”.
7. Zamontować lustro drogowe przy wyjeździe
z ul. Zagrodowej.
8. Uregulować stan prawny działek „Dobro wiejskie wsi Wilczkowice”.

9. Ustalić prawo własności i obowiązek podatkowy gruntów przekazanych pod budowę ul.
Młynarskiej i Zagrodowej.
10. Dokończyć płytkowanie rowu odwadniającego przy ul. Kolonia.
Jawiszowice
1. Poczynić starania, aby przebudowa wałów
przeciwpowodziowych na Wiśle i prawej stronie Dankówki w Jawiszowicach, z uwzględnieniem dopływu wody z terenu Jawiszowic (Potok, Kacza i inne) została wykonana w br.
2. Dokończyć projekt i realizować zadanie -kanalizacja sanitarna i deszczowa ulic: Pocztowej,
Łęckiej, Kobylec, Białej i Handlowej.
3. Dokończyć budowę parkingu przed cmentarzem w Jawiszowicach.
4. Wykonać alejkę na cmentarzu - od nowej
bramy - ukośną do alejki głównej.
5. Wykonać remont pomnika św. pamięci posła do parlamentu wiedeńskiego Jana Zabudy.
6. Drogi gminne - wykonać remonty: ul. Janowiec (gminnej) w ramach usuwania szkód popowodziowych (nawierzchnia drogi, tzw. smołówka została zniszczona podczas powodzi);
dokończyć remont ul. Kaczej, ul. Kusocińskiego z
odwodnieniem; połączyć ul. Piaski z ul. Wodną;
położyć asfalt na ulicach Kleparz, Trakcyjnej, Pochyłej, Siennej, Nawsie; wymienić deptak (płyty)
przed pomnikiem w Kółku; wymienić wiaty przystankowe przy ul. Przecznej i ul. Janowiec.
7. Przeprowadzić przebudowę c.o. z termoizolacją budynków ZSP w Jawiszowicach.
8. Drogi powiatowe i wojewódzkie – dołożyć starań, by przebudowę ul. Bielskiej wraz z budową
chodnika zgodnie z projektem zakończono w br.
(zadanie wspófinansowane przez gminę Brzeszcze);
przebudować ul. Olszyny wraz z chodnikiem od
cmentarza do wiaduktu PKP; wykonać remonty ul. Wiśniowej (zapada się przepust po ulicą), ul.
Kobylec od strony ul. Łęckiej, dokończyć remont ul.
Farackiej, wykonać odwodnienie ulic Pocztowej,
Przecznej i Jaźnik; zabudować bariery obustronne
na ul. Łęckiej (posesje p. Korczyk i p. Gara); usuwać
na bieżąco usterki na ul. Łęckiej (pęknięcia asfaltu).
Przecieszyn
1. Zwrócić się do Spółki Zarządzania Mieniem
Komunalnym w Woli o dokończenie projektu i
przystąpienie do modernizacji R-F17.
2. Przystąpić do prac finalnych ośrodka rekreacyjno-kulturalnego „Folwark Przeciesyn”.
3. Wybudować Wiejski Plac Zabaw, którego
patronatem jest LKS Przecieszyn przy finansowym wsparciu Spółki Pastwiskowej Przecieszyn.
4. Przebudować odcinek chodnika przy ul.
Wyzwolenia (stare płyty chodnikowe) - inwestycja powiatu.
5. Wybudować parking przy ul. Spokojnej dla
kibiców LKS-u.
6. Przeprowadzić częściowy remont ul. Długiej
i odtworzyć rowy wzdłuż ul. Szybowej.
7. Przystąpić do wykonania projektu budowy ostatniej części sieci kanalizacyjnej w Przecieszynie.
Oprac. Ewa Pawlusiak
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Podzielili pieniądze
Na przestrzeni lutego i marca
władze gminy spotykały się
z mieszkańcami samorządów lokalnych podczas dorocznych zebrań. Poniżej przedstawiamy plany finansowe samorządów
osiedlowych i sołectw na 2014 r.
oraz (na str. 8 i 9) proponowane
do wykonania wnioski, przyjęte
podczas zebrań mieszkańców.
Samorząd Osiedlowy nr 1
Przewodniczący: Grzegorz Andruszko
Łączna kwota: 3 575 zł
375 zł - dofinansowanie do wycieczki mieszkańców
400 zł - remont placu zabaw (zakup materiałów)
2 800 zł - zakup nagród na imprezy
kulturalne
Samorząd Osiedlowy nr 2
Przewodniczący: Sylwia Hutta
Łączna kwota: 3 050 zł
600 zł - dofinansowanie Mikołajek
(kino lub teatrzyk)
450 zł - dofinansowanie wycieczki
dla SP nr 2
350 zł - dofinansowanie wycieczki
dla mieszkańców SO nr 2
650 zł - „Pojedynek DJ-ów” (dofinansowanie imprezy)
950 zł - zakup nagród na imprezy
masowe
50 zł - zakup trawy i nawozu do
trawy (obsianie skwerów)
Samorząd Osiedlowy nr 3
Przewodniczący: Krzysztof Bielenin
Łączna kwota: 6 115,00 zł
2 315 zł - organizacja imprez kulturalno-oświatowych i sportowych:
Dnia Dziecka, Majówki, Ucznia
Roku, 130-lecia Kółka Rolniczego
w Brzeszczach, 30-lecie zespołu
„Brzeszczanki” - zakup nagród lub
wykonanie usługi
2 000 zł - dopłata do wycieczek
(autokaru) organizowanych przez:
zespół „Brzeszczanki”, KGW
Brzeszcze, Klub „Babskie Fanaberie”, Harcerski Krąg Seniorów
1 200 zł - zakup umundurowania
dla młodzieży wstępującej w szeregi OSP Brzeszcze
600 zł - dofinansowanie działań
Stowarzyszenia na rzecz Gminy
Brzeszcze „Brzost” (wydanie publikacji bądź zorganizowanie wystawy z okazji 100-lecia wybuchu I
wojny światowej)

Samorząd Osiedlowy nr 4
Przewodniczący: Sławomir Drobny
Łączna kwota: 3 025 zł
150 zł - zakup piasku (boisko do
siatkówki na Nowej Kolonii)
150 zł - zakup materiałów do naprawy i renowacji ławek i słupków
na boisku (os. Szymanowskiego)
1 825 zł - organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
(m.in. Dzień Dziecka, Majówka,
Biesiada pod Lipkami, Dożynki,
Turniej Tenisa Stołowego, Turniej
Piłki Siatkowej, kulig, dyskoteki,
wybór Ucznia Roku, Dni Gminy
Brzeszcze, Rodzinny Rajd Rowerowy, Mikołaj (dla dzieci niepełnosprawnych - ze stowarzyszenia
„Olimp” itp.)
100 zł - zakup wyposażenia zaplecza kuchennego dla OSP Brzeszcze
800 zł - opłata za zamek dmuchany i zjeżdżalnię z okazji Dnia Dziecka
Samorząd Osiedlowy nr 5
Przewodniczący: Marek Gancarczyk
Łączna kwota: 3 955 zł
1 735 zł - nagrody dla dzieci uczestniczących w imprezach (Dzień
Dziecka, zabawa karnawałowa,
turniej piłki plażowej, bieg uliczny)
oraz nagród na finał konkursu
Uczeń Roku
1 820 zł - zakup wiaty magazynowej dla jednostki OSP Bór
400 zł - zakup wyposażenia dla
kuchni w DL (KGW)
Samorząd Osiedlowy nr 6
Przewodniczący: Aleksander Zontek
Łączna kwota: 3 680 zł
1 000 zł - organizacja osiedlowego
Dnia Dziecka
1 000 zł - spotkanie integracyjne
mieszkańców oraz prażone
1 680 zł - spotkanie z Mikołajem
Samorząd Osiedlowy nr 7
Przewodniczący: Arkadiusz Roszak
Łączna kwota: 2 765 zł
800 zł - organizacja Gminnego
Dnia Dziecka (zakup słodyczy i fantów na loterię)
500 zł - dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci - organizowanego przez świetlicę os. Szymanowskiego
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865 zł - organizacja imprez sportowo-kulturalno-rozrywkowych (turnieje: piłki siatkowej, tenisa stołowego)
600 zł - mikołajkowe upominki dla
dzieci (z rejonu SO nr 7) z rodzin
korzystających z pomocy OPS w
Brzeszczach
Samorząd Osiedlowy nr 8
Przewodniczący: Halina Czopek
Łączna kwota: 1 745 zł
745 zł - dofinansowanie imprez
organizowanych wspólnie z SO nr
1 i SO nr 2
200 zł - finał konkursu Uczeń Roku
(nagrody)
200 zł - zakup krzewów do obsadzenia klombów
300 zł - dofinansowanie wycieczki
integracyjnej organizowanej przez
Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Brzeszczach
300 zł - dofinansowanie przejazdu
dla zespołu „Tęcza” (występy artystyczne w domach opieki, szpitalach)
Skidziń
Sołtys: Jerzy Krawczyk
Łączna kwota: 3 035 zł
235 zł - zakup nagród dla uczniów
ZSP w Skidziniu
200 zł - zakup nagród dla dzieci
przedszkolnych ZSP w Skidziniu
700 zł - dofinansowanie zakupu
umundurowania dla OSP Skidziń
900 zł - zakup sprzętu gospodarczego do kuchni w DL Skidziń
1 000 zł - dofinasowanie lokalnych
imprez rekreacyjno-sportowych
organizowanych z DL Skidziń
Przecieszyn
Sołtys: Czesław Smółka
Łączna kwota: 3 000 zł
2 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny (dofinansowanie zakupu
nagłośnienia, z którego będą korzystać organizacje społeczne sołectwa)
400 zł - OSP Przecieszyn - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
200 zł - KGW Przecieszyn - dofinansowanie imprezy lokalnej (dożynki)
200 zł - LKS - dofinansowanie do

utrzymania infrastruktury sportowej
(boisko)
200 zł - Zespół „Przecieszynianki”
- dofinansowanie kosztów wyjazdów na konkursy i przeglądy artystyczne
Wilczkowice
Sołtys: Zbigniew Stawowy
Łączna kwota: 1 625 zł
200 zł - zakup nagród rzeczowych
na Dzień Dziecka
500 zł - zakup paliwa do kosiarki
300 zł - zakup sprzętu sportowego
525 zł - zakup narzędzi ogrodniczych, krzewów i drzewek ozdobnych
100 zł - zakup piasku
Zasole
Sołtys: Zofia Wójcik
Łączna kwota: 2 775 zł
2 775 zł - zakup hełmów bojowych
dla OSP Zasole
Jawiszowice
Sołtys: Stanisław Sajdak
Łączna kwota: 9 970 zł
1 300 zł - zakup sprzętu p. poż. dla
OSP Jawiszowice
1 300 zł - zakup nagród dla zawodników LKS Jawiszowice
3 000 zł - budowa pod nazwą „Park
Wiejski” przy ul. Handlowej (materiały)
1 200 zł - pokrycie kosztów uczestnictwa orkiestry w uroczystościach
środowiskowych (dożynki wiejskie
KGW Jawiszowice, jubileusz Koła
Pszczelarzy)
1 300 zł - pokrycie kosztów wycieczek samorządu Jawiszowice
900 zł - zakup nagród dla uczestników konkursów, imprez kulturalnych, Ucznia Roku, Dnia Dziecka
200 zł - zakup roślin, krzewów,
nasion do obsadzenia terenu sołectwa
770 zł - wydatki związane z działalnością sołtysa i Rady Sołeckiej
(200 zł - dopłata do rozmów telefonicznych w sołtysówce; 200 zł zakup okolicznościowych wieńców,
kwiatów, m. in. w miejsca pamięci
historycznych; 270 zł - sprzątanie
sołtysówki, pranie firan, czyszczenie okien; 100 zł – zakup środków
czystości do sołtysówki)
oprac. Ewa Pawlusiak

PODZIÊKOWANIE
Zespó³ „Paœwiszczanie” wraz z kapel¹ „Zasolanie” dziêkuj¹
prezesowi Banku Spó³dzielczego w MiedŸnej, oddz. w Brzeszczach za dofinasowanie zakupu nowych strojów ludowych.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
•Niedziela - 25 maja 2014 r.
•Głosujemy w godz. 7.00 - 21.00
Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 19 lutego 2014 r. wybory do
Parlamentu Europejskiego odbędą
się w niedzielę 25 maja 2014 r.
Mieszkańcy Unii Europejskiej
wybiorą 751 posłów i posłanek do
Parlamentu na pięcioletnią kadencję, w tym w Polsce 51 posłów i
posłanek w 13 okręgach.
Gmina Brzeszcze jest w okręgu
nr 10, który obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego. Uprawnionych
do głosowania: 17 725 mieszkańców.
W gminie mamy 12 obwodów
głosowania ustalonych uchwałą nr
XXVI/268/13 Rady Miejskiej w
Brzeszczach. Głosowanie odbywa

się w lokalu obwodowej komisji
wyborczej bez przerwy od godziny
7.00 do 21.00.
Lokale dostosowane dla wyborców niepełnosprawnych:
- Przedszkole Nr 2 z oddziałami
integracyjnymi „”Słoneczko”” w
Brzeszczach, ul. Narutowicza 6,
Brzeszcze
- Świetlica Ośrodka Kultury, os.
Paderewskiego 26, Jawiszowice
- Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach, ul.
Kusocińskiego 1, Jawiszowice.
Do celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy
Brzeszcze wyznaczono Obwodową
Komisję Wyborczą nr 3 w Ośrodku
Kultury w Brzeszczach.
Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych

zgłaszanymi przez pełnomocników
wyborczych lub upoważnione przez
nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców
Gminy Brzeszcze.
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może
zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji
wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do
Parlamentu Europejskiego.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji
ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W skład obwodowej komisji
wyborczej powołuje się od 6 do 8
osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich
osoby oraz jedną osobę wskazaną
przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych
jednostek organizacyjnych.
Zgłoszenia przyjmowane będą
w Urzędzie Gminy w Brzeszczach,
pokój nr 104. Termin zgłoszenia
upływa 2 maja 2014 r. o godz.
14.00.
Informacji w sprawie wyborów
udziela urzędnik wyborczy, tel. 32
77 28 525.
Zapytania można kierować na
adres e- mail: wybory@brzeszcze.pl

OBWIESZCZENIE
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³ami Integracyjnymi „S³oneczko” w

Œwiêtego Urbana, Œwiêtego Wojcie-

Kacza, Kamieniec, Kozia Górka, Ksiê-

Obwód nr 11: Skidziñ, Wilczkowice

Brzeszczach, Brzeszcze, ul. Naruto-

cha, Willowa, Wspólna, Zaborze

dza Popie³uszki, Kusociñskiego, Li-

Siedziba: Zespó³ Szkolno-Przedszkol-

wicza 6

Siedziba: Gimnazjum nr 2 w Brzesz-

sica, £êkawka, £owiecka, Mickiewi-

ny nr 3 w Skidziniu Szko³a Podstawo-

Obwód nr 2: Brzeszcze - Dworcowa

czach, Brzeszcze,ul. Lipowa 3

cza, Miodowa, Mostowa, Olszyny,

wa im. E. Szelburg Zarembiny w Ski-

nr 3, Królowej Jadwigi, Mickiewicza

Obwód nr 5: Brzeszcze - Bojowni-

Parafialna, Piaski, Plebañska, Pochy-

dziniu, Skidziñ, ul. Oœwiêcimska 39

blok nr 4, 5, Prusa, S³owackiego,

ków Ruchu Oporu, Chopina, Daszyñ-

³a, Sienna, Œwiêtego Jana, Œwiête-

Obwód nr 12: Zasole

Turystyczna

skiego, Drobniaka, Górnicza, Gra-

go Marcina, Trakcyjna, Trzciniec, Tu-

Siedziba: Zespó³ Szkolno-Przedszkolny

Siedziba: Zespó³ Szkolno-Przedszkol-

niczna, Gwarków, Koœciuszki nr 6 i

rystyczna,

Wiœlana,

nr 2 im. Kostka Jagie³³y w Zasolu Przed-

ny nr 5 w Brzeszczach Szko³a Pod-

12, Krasickiego, Leœna, Matejki, No-

Wiœniowa, Witosa, Wodna, Wyszyñ-

szkole Publiczne w Zasolu im. Kostka

stawowa nr 2 im. M. Kopernika,

sala, Nowa Kolonia, Ofiar Oœwiêci-

skiego, Zacisze

Jagie³³y, Zasole, ul. Kostka Jagie³³y 8

Brzeszcze, ul. Mickiewicza 3

mia nr parzyste od nr 22A do koñca i

Siedziba: Zespó³ Szkolno-Przedszkol-

nr 33, Ogrodowa, Parkowa, Piekar-

ny nr 6 w Jawiszowicach Przedszkole

lem posiadaj¹ lokale wybor-

cjowa, Aleja Dworska, Dworco-

ska, Przemys³owa, Przecieszyñska,

nr 4 „Pod Têcz¹” w Jawiszowicach,

cze dostosowane do potrzeb wybor-

wa nr parzyste od nr 16 do koñca,

Siedliska, Sienkiewicza, Szkolna,

Jawiszowice, ul. Ga³czyñskiego 1

ców niepe³nosprawnych

Obwód nr 1: Brzeszcze -

Obwód nr 3: Brzeszcze - Aka-

Wa³owa,

- obwody oznaczone symbo-

- obwód oznaczony symbolem

Genera³a Hallera, Grottgera, Grun-

Szymanowskiego, Zielona

Obwód nr 9: Jawiszowice -

waldzka, Irysowa, Jaœminowa, Kocha-

Siedziba: Zespó³ Szkolno-Przedszkol-

Astrów, Bia³a, Bielska numery

nowskiego, Kombatantów, Koperni-

ny nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi

3,5,7,9,11,12,13,13a i nr nieparzy-

g³osowania korespondencyjnego

ka, Krêta, Liliowa, Mickiewicza nr 4,

w Brzeszczach Szko³a Podstawowa

ste od nr 17 do koñca, Bielañska,

Dla celów g³osowania koresponden-

6 i od nr 7 do koñca, Obozowa, Ofiar

nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im.

Boczna, Bratków, Brzozowa, Bukowa,

cyjnego na terenie Gminy Brzeszcze

Oœwiêcimia nr nieparzyste 1-5, Pia-

S. Staszica w Brzeszczach, Brzesz-

Ciasna, Chodniki, Drobniaka, Huba-

wyznacza siê Obwodow¹ Komisjê

stowska od nr 42 do koñca, Pi³sud-

cze, ul. Szkolna 6

la, Jana Paw³a II, Jedlina, Kleparz,

Wyborcz¹ nr 3 w Oœrodku Kultury w

skiego, Pszczyñska, Storczykowa,

Obwód nr 6: Brzeszcze - Borowa, Bór,

Kobylec, Krucza, Krzywa, Lesisko, Li-

Brzeszczach.

Tysi¹clecia, Wojska Polskiego, Wy-

Budy, Grzybowa, Harmêska, Klono-

powiec, £êcka, Nawsie, Obroñców

G³osowanie w wyborach do Parlamen-

spiañskiego

wa, Kolejowa, Lachowicka, £agod-

Westerplatte, Ofiar Oœwiêcimia, Pocz-

tu Europejskiego odbêdzie siê 25

Siedziba: Oœrodek Kultury w Brzesz-

na, Modrzewiowa,Odleg³a, Ofiar

towa, Podlesie, Potok, Przeczna, Pta-

maja 2014 r. w godz. 7.00-21.00.

zosta³ wyznaczony dla celów
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Mikro-Makro. Skale wszechświata
„Jesteśmy dziećmi gwiazd - to
nie metafora - jesteśmy zbudowani z pierwiastków, które powstały
u zarania wszechświata. W skali
od największej gwiazdy do najmniejszej części atomu, my ludzie
znajdujemy się… dokładnie pośrodku!” Wykład był intrygujący,
a to był dopiero początek…
3,1415… Tajemnica liczby .
14.03.1879… Narodziny Alberta
Einsteina. 14.03.2014… MikroMakro. Skale wszechświata. Kod
dostępu… Powiatowy Zespół nr 6
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. 16.00. To
nie raport służb wywiadowczych
ani kolejny przeciek z WikiLeaks.
Tym razem ujawniono naprawdę największe tajemnice świata w skali kosmicznej i mikroskopowej, pokazano najbardziej
„intymne” sfery materii, dobrano się
do sekretów ukrytych głęboko w

atomach rzeczywistości i daleko w
zakamarkach kosmosu. To projekt
edukacyjny, który przypominał fantastyczną podróż w czasie. 14 miliardów lat wstecz, aż do Wielkiego Wybuchu i z powrotem. Rolę
przewodnika pełnił tu gość specjalny, twórca prezentowanej wystawy
i zarazem jej komentator, fizyk,
dziennikarz, ceniony popularyzator
nauki i jej wielki admirator dr Tomasz Rożek. „Jesteśmy dziećmi
gwiazd - to nie metafora - jesteśmy
zbudowani z pierwiastków, które
powstały u zarania wszechświata.
W skali od największej gwiazdy do
najmniejszej części atomu, my ludzie znajdujemy się… dokładnie
pośrodku!” Wykład był intrygujący, wydarzenie objął patronatem i
uświetnił obecnością starosta oświęcimski Józef Krawczyk, a to był dopiero początek…
Od 16 do 19 marca pod kierunkiem Joanny Rothkegel odbywały się

Już wkrótce w powiatowej „Szóstce” piknik naukowy. Zapraszamy
małych i dużych miłośników nauki.

w nowoczesnej auli PZ6 warsztaty dla
młodzieży szkolnej z gminy Brzeszcze. Dotyczyły struktury materii,
astronomicznych odległości we
wszechświecie, odkryć i biografii
„uczonego wszechczasów” Alberta
Einsteina oraz dokonań „uczonego

wyklętego”, „prekursora elektroniki
półprzewodnikowej” Jana Czochralskiego. W projekt zaangażowali się
uczniowie Dariusz Marusza z 2d i
Jakub Szałaśny z 1a oraz nauczyciele
Joanna Rothkegel i Rafał Grzegorczyk.
Rafał Grzegorczyk

Brzeszczańska Karta Dużej Rodziny 3+ Bezpłatna
Zarządzeniem Burmistrza
Brzeszcz powołany został w gminie Zespół ds. opracowania projektu Programu pn. „Brzeszczańska Karta Dużej Rodziny 3+”.
- Widząc potrzebę wsparcia
zamieszkałych na terenie naszej
gminy rodzin wielodzietnych,
zdecydowałam o powołaniu Zespołu do przygotowania i opracowania niezbędnych dokumentów
do wdrożenia Programu pn.
„Brzeszczańska Karta Dużej Rodziny 3+” - mówi pełniąca obo-

wiązki burmistrza Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu Programu
„Brzeszczańska Karta Dużej Rodziny 3 +”, a w szczególności: określenie celów projektu i obszarów
wsparcia, dokonanie przeglądu
zasobów samorządu, które można
przeznaczyć na realizację projektu, opracowanie diagnozy funkcjonowania rodzin wielodzietnych ustalenie liczby docelowych beneficjentów projektu, oszacowanie
kosztów, wskazanie źródeł finanREKLAMA
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sowania niezbędnych do realizacji projektu. W końcu przygotowanie projektów uchwał i przedłożenie ich Radzie Miejskiej do
uchwalenia.
Zespół będzie pracował pod
kierunkiem przewodniczącego
lub jego zastępcy. Do udziału w
pracach może zapraszać w roli
ekspertów (z głosem doradczym)
osoby spoza jego składu. Z tytułu
udziału w pracach nikt nie będzie pobierać gratyfikacji finansowych.
Ewa Pawlusiak

mammografia
W dniach 12-14 maja br.
przy Oœrodku Kultury w Brzeszczach stanie mammobus. Na
bezp³atn¹ mammografiê finansowan¹ przez NFZ (co 24 miesi¹ce) zaprasza siê panie w
wieku 50-69 lat, urodzone w latach 1964-1945.
Badanie wykonywane bêdzie w godz. 8.00-15.00.
Rejestracja z podaniem numeru pesel pod nr tel.: 12 633
02 18; 501 620 281.

