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Przebudują Piastowską – jest ponad
dwumilionowa dotacja

Gmina Brzeszcze otrzymała rządową dotację na przebudowę ul. Piastowskiej wraz z częścią ul.
Lipowej. Roboty ruszą już wiosną. Dotacja pozyskana w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wynosi 2 mln 675 tys. 970,50 zł.
Czytaj na str. 2

Czym się zajmuje
KWK „Brzeszcze
Wschód”?
Kierownictwo Spółki
Restrukturyzacji Kopalń
spotkało się z radnymi.
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Do OPS-u po rządowe
pieniądze na dzieci

Gmina stara się o pozyskanie
środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej
w Brzeszczach.

Program „Rodzina 500
plus” ruszy w całej Polsce
już w kwietniu tego roku.
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Przebudują Piastowską – jest ponad
dwumilionowa dotacja
Gmina Brzeszcze otrzymała
rządową dotację na przebudowę ul. Piastowskiej
wraz z częścią ul. Lipowej.
Roboty ruszą już wiosną.
Gmina starała się o 50-procentowe
dofinansowanie do przebudowy tych dróg
w ramach rządowego Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (program ten jest
kontynuacją tzw. „schetynówek”).
W wyniku ogłoszonego naboru samorządy gminne i powiatowe z terenu
województwa małopolskiego zgłosiły do
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie 92 wnioski o dofinansowanie - 64 gminne i 28 powiatowe na łączną
wnioskowaną kwotę dofinansowania 137
mln 928 tys. 853,62 zł. W ramach oceny
formalnej odrzucono 34 wnioski o dofinansowanie, w tym 25 gminnych i 9 powiatowych. Ocenie merytorycznej poddano 58 wniosków, w tym 39 gminnych
i 19 powiatowych, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 96 mln 020 tys.
559,49 zł.
29 stycznia br. wojewoda małopolski
zatwierdził listę zadań zakwalifikowanych
do dofinansowania w 2016 r. w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. Wcześniej, 18 stycznia, listę
zaakceptował minister infrastruktury i budownictwa. Limit środków przyznanych na
województwo małopolskie wynosił w tym
roku 57 mln 246 tys. 492,00 zł. Kwotę tą
po połowie podzielono pomiędzy gminy
i powiaty. Ostatecznie w ramach PrograBIULETYN INFORMACYJNY
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Przebudowa ul. Piastowskiej obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha
do skrzyżowania z ul. Ofiar Oświęcimia (przy sklepie Netto).
mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
w tym roku w województwie małopolskim
przebudowanych zostanie 12 dróg powiatowych oraz 18 dróg gminnych.
Gmina Brzeszcze z przebudową dróg
gminnych – ul. Piastowskiej i ul. Lipowej
w Brzeszczach wraz przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury
technicznej znalazła się na 17. miejscu
listy rankingowej. Szacowany koszt tej inwestycji wynosi 5 mln 351 tys. 941,00 zł.
Dofinansowanie ma wynieść 2 mln 675
tys. 970,50 zł. Drugie tyle dołoży gmina
Brzeszcze. W tej kwocie będzie też dotacja dla gminy Brzeszcze z powiatu oświęcimskiego do 10% szacunkowej wartości
projektu. - Gdyby nie wsparcie ze strony
powiatu byłoby trudno o to dofinansowanie, ponieważ partnerstwo pomiędzy samorządami było atutem przy ocenie wniosków – mówi burmistrz Brzeszcz, Cecylia
Ślusarczyk.
Ostateczna kwota, jaką pochłonie inwestycja, będzie znana po rozstrzygnięciu
procedury przetargowej. Gmina ogłosiła
już przetarg na wykonawcę tej inwestycji.
W efekcie prowadzonych robót przebudowana zostanie nawierzchnia obu ulic
wraz ze skrzyżowaniem oraz zmodernizowane będą chodniki, powstanie ścieżka
rowerowa, nowe oświetlenie, wykonane
zostanie oznakowanie pionowe i poziome ulic, a także nasadzenia zieleni wraz
z elementami małej architektury. Całość
prac poprzedzona będzie przebudową
kanalizacji deszczowej i wodociągu. Roboty obejmą odcinek ul. Piastowskiej od

skrzyżowania z ul. Ofiar Oświęcimia (obok
Netto) do skrzyżowania z ul. św. Wojciecha
oraz odcinek ul. Lipowej od skrzyżowania
z ul. Piastowską do ul. Lisowce. - Nie mogliśmy zacząć od ul. Kościuszki z uwagi na
to, że inwestycje w tym miejscu muszą być
powiązane z planowanym przez kopalnię
wykonaniem kanału wód słonych – wyjaśnia burmistrz Brzeszcz. Zakończenie przebudowy ul. Piastowskiej przewidziane jest
na październik br.
JB

Kostka Jagieły czeka - szanse
są duże
Powiat oświęcimski do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zgłosił
m.in. przebudowę drogi powiatowej –
ul. Kostka Jegiełły w Zasolu. Inwestycja
ta znalazła się tuż pod kreską – na 13.
miejscu listy rankingowej. Limit przyznanych środków pozwolił na dofinansowanie dwunastu zadań zgłoszonych
przez powiaty. Szacowany koszt tej inwestycji wynosi 4 mln 898 tys. 766,09
zł. Dotacja ma wynieść 2 mln 449 tys.
383,04 zł. Drugie tyle kosztów zadania
po połowie pomiędzy siebie podzieliły
powiat oświęcimski i gmina Brzeszcze.
W ocenie członków Zarządu Powiatu Oświęcimskiego oraz władz gminy
Brzeszcze, pierwsze miejsce na liście
rezerwowej daje duże nadzieje, że
oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu procedur przetargowych pozwolą
na dofinansowanie przebudowy ul.
Kostka Jagiełły jeszcze w tym roku.
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Czym się zajmuje KWK „Brzeszcze Wschód”?
Podczas lutowej sesji Rady
Miejskiej w Brzeszczach
kierownictwo Spółki
Restrukturyzacji Kopalń
przedstawiło radnym
informacje na temat
usuwania szkód górniczych
w gminie Brzeszcze oraz
likwidacji majątku nieprzejętego przez kopalnię Nowe
Brzeszcze Grupa Tauron.
O likwidacji majątku byłej KWK „Brzeszcze”, który nie wszedł w skład Nowych
Brzeszcz, mówił Stanisław Kut, dyrektor
KWK „Brzeszcze Wschód”. To oddział Spółki Restrukturyzacji Kopalń, który odpowiada za likwidację majątku.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. powstały
dwa podmioty ze starej KWK „Brzeszcze”
- Nowe Brzeszcze Grupa Tauron, która
zajmuje się wydobyciem węgla oraz KWK
„Brzeszcze Wschód”, obejmująca część
przeznaczoną do likwidacji. - Mamy za zadanie zlikwidować 32 kilometry wyrobisk
od linii przekopów szyb Andrzej III, IV, V,
VIII na wschód, a także trzy szyby - szyb
wentylacyjny Andrzej VI, zgłębiony do poziomu 500, szyb wentylacyjny Andrzej IV,
zgłębiony do poziomu 500 i szyb wdechowy Andrzej III, zgłębiony do poziomu 700.
W pierwszym etapie będziemy likwidować
28 km wyrobisk korytarzowych poprzez
otamowanie, co pozwoli na wyłączenie
wentylatorów przy szybie Andrzej VI.
W tym rejonie są pokłady węgla między
poziomem 700 a 900 i po likwidacji szybu Andrzej VI, kopalnia Nowe Brzeszcze
Grupa Tauron będzie sięgać po te zasoby
od poziomu 900 – wyjaśniał Stanisław
Kut. Szyb Andrzej IV na dawnym Ruchu
II w Jawiszowicach póki co będzie wspomagał wentylację rejonu zachodnio-północnego Nowych Brzeszcz, gdzie będzie
prowadzona eksploatacja pokładów 352,
354, 405 i 510. - Będzie tak dopóki Nowe
Brzeszcze nie wybudują wyrobisk lub przebudują istniejące do szybu Andrzej IX,
ponieważ teraz są one zdewastowane, co
nie pozwala na właściwą wentylację – dodał Stanisław Kut. Kierowana przez niego
KWK „Brzeszcze Wschód” zasila również
Nowe Brzeszcze w sprężone powietrze
poprzez system rurociągów z Ruchu II oraz
zasila rurociągi ppoż. Według planów KWK
„Brzeszcze Wschód” ma istnieć przez najbliższe trzy lata, ale jeśli będzie potrzeba
dalszego wspomagania wentylacyjnego

KWK „Brzeszcze Wschód” odpowiada m.in. za likwidację majątku po dawnym
Ruchu II w Jawiszowicach.
Nowych Brzeszcz, okres ten może zostać
wydłużony. - Po ustaniu naszej roli będziemy likwidować wyrobiska na Ruchu II, co
pozwoli wyłączyć wentylatory na szybie
Andrzej IV. Następnie będziemy likwidować szyby poprzez zasypanie. W ostatniej
fazie po zburzeniu budynków nastąpi rekultywacja tych terenów, a ich przeznaczenie, czy to dla gminy czy dla kopalni, wyniknie z zawartych umów – poinformował
Stanisław Kut.
O usuwaniu szkód górniczych mówił
natomiast Wiesław Rzepecki, dyrektor
Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego
w całkowitej likwidacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. To właśnie SRK odpowiada za usuwanie szkód górniczych. - Po
przejęciu KWK „Brzeszcze” od Kompani

Dyrektorem KWK „Brzeszcze Wschód”
jest Stanisław Kut.

Węglowej, 5 maja 2015 r., SRK przejęła
wszystkie zobowiązania, które wynikają
ze szkód górniczych, ochrony środowiska
i rekultywacji. Także te, które wystąpią
po 1 stycznia 2016 r. SRK się od tego nie
odżegnuje – zaznaczył Wiesław Rzepecki.
W KWK „Brzeszcze Wschód”, która swoją siedzibę ma także przy ul. Kościuszki 1
w Brzeszczach, będzie istniała grupa ds.
ochrony środowiska i szkód górniczych.
Tam będą przyjmowane wnioski.
W 2015 r. na usuwanie szkód górniczych w 250 obiektach w gminie Brzeszcze SRK wydatkowała ponad 4 mln zł.
Na 2016 r. SRK zaplanowała 80 zadań
w tym zakresie na kwotę ok. 7 mln 600
tys. zł. Pieniądze będą pochodzić z dotacji z budżetu państwa po zweryfikowaniu
przedstawionych zadań przez Agencję
Rozwoju Przemysłu i zatwierdzeniu przez
ministra energetyki. SRK przygotowuje
też kompleksową koncepcję odwodnienia gminy Brzeszcze. A na razie będzie
realizować dotychczasowe zobowiązania
w zakresie naruszenia stosunków wodnych z powodu szkód górniczych. - Najważniejsze z punktu widzenia gminy jest
zapewnienie przedstawicieli SRK, że będzie opracowana koncepcja odwodnienia niecek poeksploatacyjnych dla całej
gminy. Oczekuję z niecierpliwością tego
dokumentu. Wyczekiwanym przez nas
zadaniem jest odwodnienie niecki bezodpływowej w rejonie ul. Sobieskiego,
która jest zagrożeniem dla cmentarza –
komentuje burmistrz Cecylia Ślusarczyk.
JB

Biuletyn • styczeń/luty 2016

4

www.brzeszcze.pl

Nowy chodnik na Nosala
Wkrótce rozpocznie się remont chodnika przy ul. Nosala w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1870K
ul. Nosala w Brzeszczach”.
Zadanie wykona wyłonione w drodze
procedury przetargowej Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „Janmar”
z Choczni. Firma ta zaoferowała cenę 188
tys. 136,89 zł brutto.
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Ofiar
Oświęcimia do przejazdu kolejowego powstanie chodnik z betonowej kostki brukowej. Przebudowane zostanie też oświetlenie na tym odcinku drogi.
- Mamy zabezpieczone wspólnie z powiatem 540 tys. zł na przebudowę ul. Nosala. Pierwszy etap obejmuje budowę
chodnika na wspomnianym odcinku. W ramach tego projektu opracowana jest do-

Informacja o pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym od 21 stycznia
do 19 lutego 2016 roku
1. Przetargi/zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.1 Remont chodnika przy ul. Nosala
w Brzeszczach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach”.
W wymaganym terminie do 01.02.2016
r. złożono 22 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy Przedsiębiorstwo
Budowlano-Remontowe
JANMAR Mariusz Kolber ul. Biała Droga 122, 34-123 Chocznia. Cena oferty
z podatkiem VAT: 188 136,89 zł. Przewidywany termin podpisania umowy:
po 26.02.2016 r. Termin wykonania
prac do 20.06.2016 r. Wymagane
wadium w wysokości 6 000,00 zł.
1.2 Przebudowa dróg gminnych ul.
Piastowskiej nr 510496K w km
0+384,80 – km 1+439,00 i ul. Lipowej
nr 510497K w km 0+000 – 0+235,90
w Brzeszczach wraz z przebudową
oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej.
Wybór oferty najkorzystniejszej prze-

Biuletyn • styczeń/luty 2016

Obecnie chodnik przy ul. Nosala nie spełnia jakichkolwiek standardów.
kumentacja na dalszą część chodnika – za
przejazdem kolejowym do przystanku autobusowego przy ul. Ogrodowej. Jeśli zostaną pieniądze po przetargach, to będziemy
realizować dalszą część tego zadania. Nie-

wykluczone, że uda się także położyć nową
nakładkę na jezdni – informuje burmistrz
Brzeszcz, Cecylia Ślusarczyk.
Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia robót do 30 czerwca 2016 r.
JB

widziano po 22.02.2016 r. Termin wykonania prac do17.10.2016 r. Wymagane
wadium w wysokości 60 000,00 zł.

w Urzędzie Gminy w Brzeszczach w tym na
wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Brzeszcze.
2.7. Nr 12/2016 z dnia 11.02.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego.
2.8. Nr 13/2016 z dnia 15.02.2016
r. w sprawie ustalenia harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli i szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na
rok szkolny 2016/2017.
2.9. Nr 14/2016 z dnia 16.02.2016 r.
w sprawie przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli bezzwrotnego świadczenia pieniężnego dla
nauczycieli.

2. Wydano zarządzenia:
2.1 Nr 6/2016 z dnia 27.01.2016 r.
w sprawie upoważnienia kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Brzeszcze do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku 2016
i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy 2016.
2.2. Nr 7/2016 z dnia 28 stycznia 2016
r. w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania Gminnego Magazynu
Przeciwpowodziowego.
2.3. Nr 8/2016 z dnia 28.01.2016 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
2.4. Nr 9/2016 z dnia 01.02.2016 r.
w sprawie procedury rozliczeń dotacji
celowych udzielanych z budżetu Gminy
Brzeszcze.
2.5. Nr 10/2016 z dnia 01.02.2016
r. w sprawie zmiany zarządzenia nr
97/2015 Burmistrza Brzeszcz z dnia
12.11.2015 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu Gminy Brzeszcze przez
jednostki pomocnicze Gminy.
2.6. Nr 11/2016 z dnia 04.02.2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2006
Burmistrza Brzeszcz z dnia 23.08.2006
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Rekrutacja do przedszkoli na
rok szkolny 2016/2017
Urząd Gminy w Brzeszczach informuje, że rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze
rozpoczęła się z dniem 01.03.2016 r.
dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne, a od 10.03.2016 r.
rozpocznie się w systemie elektronicznym NABO dla dzieci ubiegających się
o przyjęcie do przedszkola.
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Kanalizacja priorytetem
Gmina stara się o pozyskanie
środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej
w Brzeszczach. Opracowywana jest też dokumentacja
projektowa budowy kanalizacji w Zasolu i na Borze.
Na zlecenie Urzędu Gminy Brzeszcze,
Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „Hydrosan” z Gliwic opracowuje dokumentację projektową dla budowy kanalizacji
sanitarnej w Brzeszczach Borze oraz w Zasolu.
W ramach umowy przedstawiciele wykonawcy na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez burmistrza Brzeszcz
zwrócą się do właścicieli nieruchomości gruntowych w celu omówienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach i lokalizacji przyłączy do budynków.
Przedłożą też do akceptacji projekt umowy na
udostępnienie gruntu. Przedstawiciele firmy
powinni wylegitymować się dowodem osobistym i stosownym upoważnieniem podpisanym przez burmistrza Brzeszcz. Dodatkowe
informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Brzeszcze, tel. 32 77 28
560 oraz 32 77 28 567.
- Apelujemy do mieszkańców, żeby ze
zrozumieniem podeszli do projektantów.
Nie da się wybudować kanalizacji bez ingerencji w tereny prywatne. Po pierwszym
spotkaniu z mieszkańcami Boru widać, że

jest zrozumienie ze strony mieszkańców.
Gotowa dokumentacja techniczna pozwoli
nam poszukiwać źródeł finansowania dla
tych inwestycji – mówi Cecylia Ślusarczyk,
burmistrz Brzeszcz.
Według przyjętej koncepcji ścieki z Boru
nie trafią, jak wcześniej się przymierzano, do
oczyszczalni ścieków Harmężach. - Propozycja i warunki techniczne, jakie przedstawiła
gmina Oświęcim są dla nas nieopłacalne.
Wybraliśmy koncepcję odprowadzania ścieków w systemie podciśnieniowym. Będą
one skierowane do przepompowni na Nowej Kolonii, a następnie tłoczone do naszej
oczyszczalni. To był najbardziej racjonalny
projekt – wyjaśnia burmistrz Brzeszcz. Z kolei ścieki z Zasola, tak jak to było planowane,
będą tłoczone w kierunku Wilamowic.
Początkiem bieżącego roku Rada Miejska
w Brzeszczach przyjęła uchwałę, która upoważnia burmistrz Brzeszcz do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach, którego przedmiotem
będzie przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brzeszcze oraz
modernizacja oczyszczalni ścieków”. Radni
wyrazili też zgodę na przyjęcie do realizacji
studium wykonalności tego zadania oraz
zaakceptowali założone w nim plany taryfowe.
- Cieszę się, że radni wsparli ten projekt.
To był ostatni moment, kiedy można było
aplikować o środki unijne. Projekt jest dobrze przygotowany, szanse na pozyskanie
tych pieniędzy są spore. W czerwcu powin-

niśmy poznać wstępne wyniki. Dofinansowanie będzie w granicach 60%. Bez tego
nie byłoby stać gminy na zrealizowanie
projektu – ocenia Cecylia Ślusarczyk.
Na potrzeby tej inwestycji gmina opracowała już dokumentację projektową
(projekt budowlany i wykonawczy) oraz
studium wykonalności. Koszt opracowania
dokumentacji został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wartość zadania wyniosła 763 tys. 215 zł.
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 możliwe jest pozyskanie
środków na sfinansowanie m.in. budowy
lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz
budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (w tym rozdział kanalizacji
ogólnospławnej na sanitarną i deszczową).
Projekt złożony przez gminę Brzeszcze przewiduje budowę kanalizacji dla tzw. aglomeracji (tworzą ją tereny gdzie na 1 km sieci
przypada co najmniej 90 dostawców ścieków) – ul. Nosala, Gwarków, Bojowników
Oporu, Ofiar Oświęcimia, Parkowej, Matejki, Sienkiewicza, Kościuszki, Stara Kolonia,
Piastowskiej, Daszyńskiego, Drobniaka. Jak
zaznacza burmistrz Ślusarczyk, do aglomeracji mogą być włączone kolejne obszary
– nieskanalizowana do tej pory część Jawiszowic czy Bór.
Szacowany koszt zadania pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w gminie Brzeszcze
oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” wynosi 36 mln 500 tys. 138,21 zł netto (45 mln
406 tys. 292,10 zł brutto).
JB

Pocztowa ma odwodnienie
>>>Dzięki współpracy gminy Brzeszcze
i powiatu oświęcimskiego udało się wykonać odwodnienie ul. Pocztowej w Jawiszowicach.
Zakres robót obejmował wykonanie
systemu kanalizacji deszczowej odwadniającej część drogi powiatowej - ul. Pocztowej w rejonie skrzyżowania z ul. Różaną
w Jawiszowicach oraz konserwację rowu
odwadniającego odprowadzającego wody
z tego terenu. Dzięki realizacji zadania został rozwiązany problem z odprowadzaniem wód opadowych oraz roztopowych
istniejący na tym terenie od kilkunastu lat.
Koszt inwestycji wyniósł 151 tys.
145,63 zł. Zadanie w 100% sfinansowano
ze środków budżetu powiatu oświęcimskiego, który przekazał gminie Brzeszcze
dotację celową na realizację zadania.
JB
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Odszedł „człowiek dobrej woli”

Partii Socjalistycznej, jak również z Armią
Krajową. Brał udział w organizowaniu ucieczek
więźniów z KL Auschwitz. Aresztowano
go 27 października 1944 roku w ŁękachZasolu, podczas nieudanej próby przejęcia
z obozu kolejnych uciekinierów.
Jednym z nich miał być wówczas Bernard Świerczyna (nr 1393), który zatrudniony w „Bekleidungskammer”, gdzie sortowano odzież i bieliznę, często wyjeżdżał do
pralni w Bielsku. Sądził on, że po ukryciu się
w wyjeżdżającym z obozu z brudną odzieżą
samochodzie, łatwo będzie można odzyskać
wolność. W plan ucieczki był wtajemniczony,
obok zaufanego esesmana Franka, także kierowca SS – Johann Roth.
O terminie ucieczki powiadomiono
członków przyobozowej konspiracji, którzy
w podoświęcimskiej miejscowości Łęki-Zasole mieli przejąć uciekinierów. Niestety
kierowca SS okazał się zdrajcą. Prowadzony
przez niego samochód z ukrytymi w jego
wnętrzu uciekinierami zatrzymał się przed
blokiem nr 11, zwanym „Blokiem Śmierci”.
Aresztowani zażyli truciznę, w wyniku czego zmarli Polacy: Zbigniew Raynoch

i Czesław Duzel. Natomiast Bernard Świerczyna wraz z Piotrem Piątym i Austriakiem
o nazwisku Ernst Burger zostali osadzeni
w podziemiach bloku nr 11, gdzie wkrótce
znaleźli się również dwaj inni Austriacy, więzieni w KL Auschwitz: Ludwig Vesely i Rudolf
Friemel. Zdrajca Roth oświadczył bowiem,
że byli oni współorganizatorami ucieczki.
Natychmiast po jego zeznaniach esesmani przeprowadzili obławę w Łękach-Zasolu,
w czasie której został zastrzelony Konstanty
Jagiełło (nr 4007), wspomniany uciekinier
z obozu, oczekujący jako partyzant w tym
dniu na przejęcie zbiegów.
Podczas wspomnianej obławy Kazimierz
Ptasiński był świadkiem zastrzelenia przez
esesmanów Kostka Jagiełły. W czasie jej
trwania aresztowano w Łękach-Zasolu kilka
osób, w tym także Kazimierza Ptasińskiego,
któremu wkrótce udało się jednak zbiec
z siedziby gestapo w Oświęcimiu.
Bernard Świerczyna powieszony w obozie 30 grudnia 1944 roku wraz z czterema
innymi więźniami był jednym z twórców
wojskowej organizacji konspiracyjnej wśród
więźniów KL Auschwitz.
Po wojnie Kazimierz Ptasiński był prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Pracował m.in. w kopalni „Brzeszcze” i w Nadleśnictwie Chrzanów. W wolnej Polsce został
mianowany na stopień porucznika.
W 2011 roku za zasługi w ratowaniu
życia ludzkiego i za niesienie pomocy więźniom KL Auschwitz otrzymał Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Msza żałobna została odprawiona w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu, gdzie uroczystości pogrzebowe odbyły
się 9 lutego 2016 roku. W ceremonii uczestniczyła wojskowa asysta honorowa.
Adam Cyra
Autor jest starszym kustoszem w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

2016 r. głosowało 13 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych brak.
Nieścisłą informacją jest, że na koniec dyskusji radna Danuta Socha oświadczył, że nie będzie
głosować za tym budżetem, chociaż jest to dokument stanowiący podstawę działalności gminy.
Prawdą jest, że wstrzymałam się od głosu, ale
jako jedyna radna, chociaż osób wstrzymujących
się od głosu było siedem, swoje postępowanie
uzasadniłam, stwierdzając, że nie będę głosować
za tym budżetem chociaż jest to dokument stanowiący podstawę działalności gminy. Przypomniałam, że na posiedzeniach Komisji wielokrotnie
się wypowiadałam i zajęłam już stanowisko w tej
sprawie. Przewodniczący Komisji Skarbu w przedstawionej opinii życzył Burmistrzowi bezproble-

mowej realizacji jego postanowień. Natomiast ja
życzyłam Burmistrzowi problemowych postanowień. Stwierdziłam również, że Burmistrz powinna
dopuścić radnych do dyskusji w wielu kwestiach,
uwiarygodniałoby to nasze działania, a takich
możliwości radni nie mieli, szczególnie w sprawie
wniosków do budżetu od mieszkańców z poszczególnych samorządów. Przypomniałam o tym, że
Burmistrz autorytatywnie stwierdziła, że ma takie
prawo, tak jest przygotowany projekt budżetu i tyle
na ten temat. Zaproponowałam, aby postanowienia Burmistrza w przyszłym roku były szerzej konsultowane z Radą Miejską, co poszerzyłoby radnym wiedzę ogólną i wypracowanoby stanowisko
w wielu kwestiach”.
Danuta Socha

W lutym zmarł Kazimierz
Ptasiński, w czasie II wojny
światowej niosący pomoc
więźniom KL Auschwitz,
związany z gminą Brzeszcze.
Kazimierz Ptasiński (pseudonim „Sęp”)
urodził się 19 lutego 1921 r. w Libiążu.
W czasie wojny mieszkał w Łękach-Zasolu,
pracował w kopalni „Brzeszcze-Jawischowitz”, pełniąc funkcję łącznika Batalionów
Chłopskich. Współpracował z przyobozowymi grupami PPS i ZWZ/AK. Brał udział
w organizowaniu ucieczek z obozu. Aresztowany 21 października 1944 r. podczas
nieudanej próby przejęcia uciekinierów,
zbiegł z budynku gestapo w Oświęcimiu (na
podst. „Ludzie dobrej woli” pod red. Henryka Świebockiego).
Poniżej wspomnienie Kazimierza Ptasińskiego, autorstwa dra Adama Cyry.
***
W dniu 5 lutego 2016 roku, w wieku
95 lat, zmarł porucznik Kazimierz Ptasiński,
który urodził się w Libiążu 19 lutego 1921
r. W przeddzień 71. rocznicy wyzwolenia
KL Auschwitz, uczestniczył jeszcze w Muzeum oświęcimskim w sesji historycznej,
poświęconej więźniom drugiego transportu
warszawskiego. Wśród nich byli m.in. rtm.
Witold Pilecki, Władysław Bartoszewski
i Konstany Jagiełło, który po ucieczce z obozu, działając w konspiracji przyobozowej, zginął w Łękach-Zasolu 27 października 1944
roku.
Kazimierz Ptasinski podczas wojny
mieszkał we wspomnianej miejscowości
i pracował w kopalni „Brzeszcze-Jawischowitz”. W podziemiu pełnił funkcję łącznika
Batalionów Chłopskich, współpracując jednocześnie z przyobozową grupą Polskiej
SPROSTOWANIE
do artykułu pt. „Budżet 2016 – prorozwojowy” (Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze,
nr 6 listopad/grudzień 2015), autorstwa Rafała
Grzegorczyka.
„W artykule zamieszczonym w numerze 6
Biuletynu Informacyjnego Gminy Brzeszcze pt.
„Budżet 2016 – prorozwojowy” autor zamieścił
informacje nieprawdziwe oraz informacje nieścisłe.
Nieprawdą jest, że „za przyjęciem dokumentu głosowało 19 radnych, jeden wstrzymał się od
głosu, żaden nie głosował przeciw”.
Głosowanie nad projektem budżetu na rok
2016 odbyło się w dniu 29.12.2015 r. na XVIII
Sesji Rady Miejskiej. Za projektem budżetu na
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Do OPS-u po rządowe pieniądze
na dzieci
Program „Rodzina 500
plus” ruszy w całej Polsce
już w kwietniu tego roku.
W gminie Brzeszcze wypłatą
świadczeń zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program
„Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice
będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł
netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach
wychowujących niepełnosprawne dziecko)
otrzymają wsparcie również na pierwsze lub
jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących
3,7 mln dzieci.
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze
tak szerokie i systemowe wsparcie polskich
rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz
opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie
18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego
trendu demograficznego w Polsce.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego. Nie będzie podlegać
egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla
rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie
liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do
innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomo-

Gmina ma już rządowe pieniądze na wypłatę świadczeń.
cy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych.
O wsparcie ubiegać będą mogli się także
samotni rodzice, rodziny zastępcze, rodzinne
domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze
będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach. - Pieniądze z budżetu
państwa zostały już przelane na nasze konto.
Trwają prace przygotowawcze związane z organizacją zaplecza do obsługi programu „Rodzina
500 plus”. Musimy kupić sprzęt komputerowy,
serwery itp. Z naszych statystyk wynika, że na
terenie gminy mamy ok. 3500 dzieci, których
rodzice są uprawnieni do tego świadczenia –
mówi burmistrz Brzeszcz, Cecylia Ślusarczyk.
Wnioski będzie można też składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Inter-

net - za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.
pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze
zostaną przyznane na okres od dnia wejścia
w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od
1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie
wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po
upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do
świadczenia zostanie przyznane i wypłacone
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
JB

Pieniądze dla społeczników
Gmina przyznała dotacje
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
publicznych w 2016 roku.
Komisja Konkursowa oceniła oferty złożone w otwartym konkursie na wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2016 roku.
Dotacje przyznano we wszystkich pięciu kategoriach tematycznych.
I tak w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla
dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami,
dotację w wysokości 64 tys. zł na organizację
i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Placówce Wsparcia Dziennego dla

dzieci z rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze otrzymała Fundacja Przyjaciół Fundacji Św. Brata Alberta.
Na organizację i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych wsparcie finansowe otrzymały: Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych „Olimp” Brzeszcze – 32
tys. zł oraz Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” – 2 000 zł.
W zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy dotacje przyznano: Ludowemu Klubowi Sportowemu Przecieszyn – 8 000 zł,
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Gminy Brzeszcze – 24 tys. zł, Klubowi Sportowemu „Górnik” Brzeszcze – 38 tys. zł, Klubowi
Oyama Karate – 3 000 zł, Szkółce Piłkarskiej

Brzeszcze – 2 300 zł, Ludowemu Klubowi
Sportowemu Skidziń – 8 000 zł.
Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizować będą: Stowarzyszenie „Amazonek”
w Brzeszczach - 5 300 zł, Miejsko-Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
w Brzeszczach – 700 zł, Stowarzyszenie
Trzeźwości i Integracji Społecznej – 1 000 zł.
Z kolei na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych dotacje
otrzymały: Stowarzyszenie Ekologiczne
„Bios” Gminy Brzeszcze - 4 800 zł, Śląski
Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło Jawiszowice - 2 000 zł, Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło Brzeszcze - 1 000
zł, Koło Łowieckie „Ryś” - 1 000 zł, Koło
Łowieckie „Żbik” – 700 zł.
JB
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Nowe i stare kierunki w powiatowej „Szóstce”
Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Brzeszczach to szkoła
zawodowa z 70-letnią tradycją. Powstała
4 września 1945 r. jako Zawodowa Szkoła Dokształcająca Przemysłu Węglowego. Przez wiele
lat jej profil związany był z górnictwem i dzięki
niemu przeżywała swój złoty okres. Obecnie ze
względu na czasowe problemy branży górniczej,
wsłuchujemy się w potrzeby rynku pracy i wracamy do tradycyjnych kierunków usługowych.
Od kilku lat w PZ6 popularny jest kierunek technik logistyk, który cieszy się
ogromnym zainteresowaniem
wśród uczniów. Dodatkową
zachętą jest wprowadzenie
od września 2015 roku innowacji pedagogicznej: logistyka
w służbach mundurowych.
Szkoła nawiązała współpracę z największymi uczelniami
wojskowymi w kraju - Akademią Obrony Narodowej,
Wyższą Szkołą Oficerów Sił Powietrznych w Dęblinie, dzięki
czemu uczniowie uczestniczą
w warsztatach i wykładach organizowanych przez uczelnie,
otrzymują stypendia i skierowania na praktyki, a także
bezpłatnie zaopatrzeni zostali
w mundury. Szkołę objęły patronatem również uczelnie
cywilne - Akademia Techniczno-Humanistyczna w BielskuBiałej, Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej, Instytut Logistyki i Magazynowania
w Poznaniu, a także międzynarodowa firma logistyczna
TNT Express Worldwide. Po
ukończeniu nauki uczniowie
podejmują pracę w firmach logistycznych w kraju i za granicą
lub kontynuują naukę w uczelniach wyższych.
Zupełnie nowym kierunkiem, który pojawi się w szkole od września 2016 roku
będzie technik mechanik
z przysposobieniem pożarniczym. Uczniowie zdobędą zawód o bardzo długiej historii
i szerokim zapotrzebowaniu
na rynku pracy. Absolwent
kończący szkołę może podejmować pracę w przemyśle
maszynowym, budownictwie,
górnictwie, transporcie, rolnictwie, przemyśle samocho-

dowym oraz wielu dziedzinach
usług.
Uczniowie Technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach
z przysposobienia pożarniczego,
co umożliwi im zdobycie uprawnień strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej, uprawniających
do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Uprawnienie
te otrzymuje się po osiągnięciu pełnoletności. Szkoła nawiązała współpracę ze Szkołą
Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie oraz Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu i Zastępami
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Brzeszcze i okolic.
Oprócz nowych kierunków
szkoła będzie kontynuować
kształcenie w sprawdzonych
i cieszących się dużą popularnością uczniów zawodach:
•Technik elektryk - w trakcie
nauki uczeń zdobywa wiedzę
i umiejętności w zakresie budowy i działania maszyn i urządzeń
elektrycznych, energoelektrycznych, poznaje podstawy techniki, elektroniki i automatyki,
użytkowania i obsługi urządzeń
elektronicznych;
•Technik żywienia i usług gastronomicznych od stycznia
2016 r. z innowacją dietetyka.
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych to nowy zawód, który powstał z połączenia
zawodów: kucharza, technika
żywienia i gospodarstwa domowego oraz technika organizacji
usług gastronomicznych. Daje
on wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje
umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia
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w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, a także
z organizacją przyjęć okolicznościowych.
Na potrzeby uczniów we
wrześniu 2014 roku została uruchomiona nowoczesna pracownia gastronomiczna. Wyposażona jest w profesjonalny sprzęt
i zaprojektowana zgodnie ze
standardami i wymogami BHP.
Szkoła posiada również
ofertę dla uczniów, którzy chcą
podjąć naukę w Zasadniczej
Szkole Zawodowej:
•ślusarz - wybierając zawód
ślusarza nie ma możliwości pozostania bez pracy. Ślusarze są
zatrudniani przede wszystkim
w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, maszynowego
i elektrotechnicznego, przedsiębiorstwach
usługowych,
zakładach naprawczych, punktach usługowo-naprawczych,
odpowiednich zakładach rzemieślniczych, zakładach budowy obrabiarek, samochodów,
urządzeń transportowych, maszyn budowlanych i rolniczych,
budownictwie przemysłowym,

budownictwie urządzeń hutniczych i chemicznych, stoczniach, przy budowie statków.
•elektryk - absolwent może być
zatrudniony przy montażu maszyn i urządzeń elektrycznych,
konserwacji maszyn i urządzeń
elektrycznych, montażu instalacji elektrycznych, konserwacji
instalacji elektrycznych.
•górnik eksploatacji podziemnej może być zatrudniony w zakładach: prowadzących roboty
udostępniające i przygotowawcze, eksploatujących węgiel kamienny, eksploatujących sole,
eksploatujących rudy.
•podejmując naukę w klasie
wielozawodowej można wybrać dowolny zawód z listy kierunków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej np.: sprzedawca,
cukiernik, kucharz, lakiernik,
fryzjer, mechanik pojazdów
samochodowych,
fotograf,
blacharz samochodowy itp.
Uczniowie podpisują umowę
o pracę z pracodawcami, z tego
tytułu otrzymują wynagrodzenie za pracę. Od pierwszej klasy
mają opłacane składki ZUS.
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Zostaw 1% w gminie Brzeszcze!
Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych
(PIT). Do końca kwietnia,
wypełniając PIT, możemy
przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)
to stowarzyszenia i fundacje, zakładane
przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo
wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria. Muszą na przykład prowadzić

działalność społecznie użyteczną na rzecz
ogółu społeczności, a także wyróżniać się
przejrzystością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.
W gminie Brzeszcze status OPP posiada
pięć organizacji (lista w ramce poniżej).
Jak dokonać odpisu 1% podatku?
- Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1%.
- Wpisz w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego OPP”, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT38 numer KRS wybranej organizacji oraz
kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota nie
może przekraczać 1% podatku należnego,
wynikającego z zeznania podatkowego, po

Organizacje Pożytku Publicznego z gminy Brzeszcze uprawnione do otrzymania 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015:
•FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ – KRS 0000005964
•OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZESZCZACH – KRS 0000009649
•TOWARZYSTWO TURYSTYKI ROWEROWEJ „CYKLISTA” – KRS 0000157112
•STOWARZYSZENIE „AMAZONEK” W BRZESZCZACH – KRS 0000172274
•STOWARZYSZENIE „SHISEI KAI” - KRS 0000313170

zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
- Podatnik w rubryce formularza PIT
zatytułowanej „Informacje uzupełniające” może podać informacje określające
sposób dysponowania przez organizację
przekazanymi środkami – można wskazać
konkretny cel.
Ważne informacje!
- Elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Zawiera nazwę, numer KRS
oraz informacje o siedzibie OPP.
- Urząd skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji
pożytku publicznego w terminie od maja
do lipca roku podatkowego, w którym
składane jest zeznanie podatkowe.
- Na jednym formularzu PIT możesz
wskazać tylko jedną organizację. Jeżeli
rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację.
- 1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie.
- 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.

„Skarbówka” przyjedzie do Brzeszcz
Urząd Skarbowy w Oświęcimiu będzie przyjmował
zeznania podatkowe za
2015 r. także poza swoją
siedzibą w Oświęcimiu.
W budynku Urzędu Gminy Brzeszcze
pracownicy oświęcimskiej „skarbówki”
dyżurować będą 21 marca w godz. 9.0012.00. Przyjmować będą zeznania podatkowe przekazywane za pośrednictwem
internetu oraz w formie papierowej.
Do złożenia zeznania przez internet
należy przygotować PESEL podatnika
(w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków – także PESEL współmałżonka)
i NIP (jeżeli podatnik lub współmałżonek
prowadzi działalność gospodarczą albo
jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem
składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne za zatrudnionego pracownika)
oraz: informacje od płatników (np. PIT-11,
PIT-11A, PIT-40A) o uzyskanych dochodach w 2015 r., kwotę przychodu z ze-

znania za 2014 rok lub kopię zeznania, nr
PESEL dzieci w przypadku odliczenia ulgi
na dzieci, ustalone kwoty innych przysługujących odliczeń, w przypadku darowizn
– dane obdarowanego.
Podatnicy, którzy złożą zeznanie podatkowe w formie elektronicznej otrzymają Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
Ruszyła też kampania informacyjna
Ministerstwa Finansów „Szybki PIT”, która
wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). W ramach kampanii przygotowao dla podatników wiele narzędzi, które mają pomóc im
w wypełnieniu tego obowiązku. - „Szybki
PIT” w swojej nazwie nawiązuje do faktu, że składając PIT przez Internet, można
zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo
jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba
przy tym drukować formularza, wypełniać
go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego – przypomina Urząd Skarbowy
w Oświęcimiu.
W ramach tegorocznej akcji 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych
zostaną zorganizowane dni otwarte, podczas których pracownicy administracji

podatkowej będą pomagać podatnikom
przy składaniu PIT-ów. W urzędach będą
dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową. W Ministerstwie
Finansów oraz w urzędach skarbowych
będą odbywać się dyżury telefoniczne,
w czasie których eksperci odpowiedzą
na pytania podatników – ich terminy
będą podawane na bieżąco. W ostatnich
dniach kwietnia, gdy jak co roku panuje
wzmożony ruch w urzędach, „skarbówki”
będą pracować dłużej.
Kampanii „Szybki PIT” towarzyszy
strona internetowa www.szybkipit.pl. Zawiera ona aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje
o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych. Z kolei na Portalu Podatkowym
wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze, czy skorzystają z usługi
PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.
Przypominamy, że w 2016 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (sobota),
dlatego też ostatni dzień składania zeznań
przypada na 2 maja.
JB
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Przebudowa Wypoczynkowej
23 lutego odbyło się przekazanie placu budowy dla
zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi
powiatowej 1868K – ul.
Wypoczynkowa w Zasolu”.
Droga zostanie przebudowana na
odcinku ok. 115 metrów. W wydarzeniu Zarząd Powiatu reprezentowali jego
członkowie: Ewa Pawlusiak oraz Tadeusz Szczerbowski. Ze strony samorządu
brzeszczańskiego protokół przekazania
placu budowy podpisali m.in. burmistrz
gminy Brzeszcze, Cecylia Ślusarczyk oraz
zastępca burmistrza, Robert Adamczyk.
Zakres robót budowlanych obejmie
remont nawierzchni drogi, chodnika oraz

Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Zasolu ma potrwać dwa miesiące.
zjazdów. Prace inwestycyjne będą również
polegały na remoncie kanalizacji deszczowej. Według umowy prace powinny się zakończyć w terminie 60 dni od przekazania
placu budowy.

Wartość inwestycji to około 145 tys.
zł. Koszty remontu podzielono po połowie pomiędzy powiat oświęcimski i gminę
Brzeszcze.
JB (źródło: Powiat Oświęcimski)

Zdzisław Filip prezesem Tauron Wydobycie
>>>Rada nadzorcza Taurona Wydobycie
powołała 26 stycznia na stanowisko prezesa Zdzisława Filipa.
Zdzisław Filip do niedawna był wiceprzewodniczącym sejmiku województwa
małopolskiego oraz pełnomocnikiem zarządu ds. integracji z Tauronem Wydobycie SA i Public Relations w spółce Nowe
Brzeszcze Grupa Tauron.
Zdzisław Filip (ur. w 1962 r., absolwent
socjologii Uniwersytetu Śląskiego, czło-

nek NSZZ Solidarność i PiS) po wygranych
przez PiS wyborach był upatrywany jako
kandydat do objęcia stanowiska wojewody małopolskiego. W górnictwie pracuje
od 1985 r. Zawodowo najdłużej związany
z KWK „Brzeszcze”.
Z początkiem stycznia Tauron Wydobycie sfinalizował ostatecznie ze Spółką
Restrukturyzacji Kopalń kupno kopalni
„Brzeszcze”. Nabył ją za symboliczną złotówkę. Powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowe Brzeszcze Grupa

Tauron. „Brzeszcze” mają w przyszłości
zostać włączone do spółki Tauron Wydobycie, do której obecnie należą już Zakład
Górniczy Janina w Libiążu oraz Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.
Dzięki nabyciu kopalni „Brzeszcze” zakłady wydobywcze grupy Tauron w prawie
70 proc. mają pokrywać zapotrzebowanie
na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Do tej pory wskaźnik ten
wynosił ok. 40 proc.
(źródło: nettg.pl)

Strażacy wybrali nowe władze
13 lutego odbyło się Walne
Zebranie SprawozdawczoWyborcze OSP Brzeszcze.
W zebraniu uczestniczyło 80 strażaków i strażaczek, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz zaproszeni
goście: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP dh Edmund Kalfas, z-ca Komendanta PSP w Oświęcimiu dh Henryk
Jurecki, z-ca burmistrza Brzeszcz Robert
Adamczyk oraz przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzeszczach Ryszard Foks.
W wyborach do zarządu OSP Brzeszcze
zgłoszono 14 kandydatów na 9 miejsc. Co
ciekawe, wybory zostały zakłócone przez
alarm i wyjazd strażaków do zdarzenia
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na ul. Legionów. Wybory wznowiono po
zakończeniu działań bojowych. Nowo wybrany zarząd ukonstytuował się w składzie:
Grzegorz Chowaniec - prezes zarządu, Adrian Walczyk – naczelnik, Tomasz Mrowczyk
– wiceprezes, Bartłomiej Bielenin - z-ca
naczelnika, Adam Maślanka – sekretarz/
skarbnik, Adam Maj, Marek Maciewicz,
Tadeusz Merta, Marek Repetowski. Z kolei
w skład komisji rewizyjnej weszli: Jakub Baguda – przewodniczący, Agnieszka Niedziela i Mateusz Korzec. Ale już na pierwszym
po wyborach posiedzeniu komisji rezygnację z funkcji przewodniczącego i członka
komisji złożył dh Jakub Baguda. Powodem
było naruszenie w trakcie wyborów zapisów statutu OSP Brzeszcze, które wykluczają pokrewieństwo członków komisji
rewizyjnej z członkami zarządu. Komisja

rewizyjna powołała do swojego składu dh
Michała Nikla, powierzając mu jednocześnie funkcję przewodniczącego.
Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego OSP zostali wybrani członkowie nowo
wybranego zarządu i komisji rewizyjnej
oraz druh Kazimierz Maślanka. Przedstawicielami OSP Brzeszcze w Zarządzie
Gminnymi zostali wybrani druhowie Grzegorz Chowaniec i Adrian Walczyk.
W trakcie zebrania wręczono medale
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaki
„Za wysługę lat”. Pamiątkowymi statuetkami
wyróżniono sekcje MDP chłopców i dziewcząt do lat 18, które zajęły I miejsca na zawodach sportowo-pożarniczych w Przecieszynie w 2015 r. Wyróżnienia otrzymali również
Kazimiera Kołodziejczyk i Piotr Zając.
JB

www.brzeszcze.pl

11

Policja podsumowała miniony rok
Komenda Powiatowa Policji
w Oświęcimiu przedstawiła
analizę zagrożeń oraz ocenę
efektów pracy w 2015 r.
W minionym roku policjanci powiatu oświęcimskiego odnotowali spadek
liczby czynów przestępczych z 2629 do
2383. Mniejszą liczbę czynów odnotowano przede wszystkim w kategoriach przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie, m.in. włamań, kradzieży, uszkodzeń
mienia oraz bójek i pobić. W 2015 roku na
terenie powiatu oświęcimskiego nie doszło do żadnego zabójstwa, natomiast rok
wcześniej doszło do dwóch takich tragicznych zdarzeń. Warto podkreślić, że wzrosła ogólna wykrywalność sprawców przestępstw. W ponad 78% wszczętych spraw,
policjanci dzięki skutecznym działaniom
zatrzymali sprawców, a następnie doprowadzili ich przed wymiar sprawiedliwości.
Podczas służby w 2015 r. policjanci
ujawnili łącznie ponad 18 tysięcy wykroczeń, przeprowadzili 12,5 tysiąca różnego
rodzaju interwencji, zatrzymali blisko 500
sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, dbali o bezpieczeństwo na terenie
miast powiatu oświęcimskiego podczas
trwania 59 imprez masowych, przeprowadzili blisko 400 prelekcji w szkołach i przedszkolach, a także uczestniczyli w 280 spotkaniach z nauczycielami i rodzicami.      
Analizując stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy zauważyć, że znaczny wzrost liczby pojazdów na drogach
w powiecie oświęcimskim przełożył się na
blisko trzyprocentowy wzrost liczby zdarzeń drogowych. Pomimo wielu akcji, działań kontrolnych i prewencyjnych, na drogach powiatu oświęcimskiego w 2015 roku
doszło do 110 wypadków drogowych. Dla
porównania w 2014 było ich 107. W 2014
roku doszło do 1239 kolizji drogowych,
natomiast w 2015 odnotowano porównywalną ich liczbę. W wypadkach drogowych

W gminie Brzeszcze w 2015 r. doszło do 11 wypadków drogowych, w których zginęły dwie osoby.
zginęło 14 osób, dokładnie tyle samo ofiar
pochłonęły tragedie drogowe w 2014 roku.
Liczba tych zdarzeń w dalszym ciągu jest
niepokojąca, bo każdy przypadek to dramat
dla wielu rodzin. Wśród ofiar wypadków
drogowych znalazło się 8 pieszych, 2 kierowców, 3 pasażerów samochodów oraz 1
rowerzysta. W gminie Brzeszcze w 2015 r.
doszło do 11 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 2 osoby, a 10 zostało
rannych. W naszej gminie w 2015 r. odnotowano też 164 kolizje drogowe.
Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikować
można do kategorii „zderzenie się pojazdów”. Odnotowano ich 65. Następnym,
najczęściej występującym rodzajem wypadków drogowych było potrącenie pieszego - 23 zdarzenia.
Przyczynę blisko połowy wypadków
drogowych stanowiło niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu drogowego. Następnymi w kolejności przyczynami
były: nieudzielenie pierwszeństwa – 20%,
niezachowanie bezpiecznej odległości 6%. Na pozostałą liczbę wypadków miały
wpływ różnego rodzaju inne formy łamania przepisów drogowych przez kierow-

ców, m.in. nieprawidłowe omijanie, wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu.
Aby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w roku 2015
podczas służby i różnego rodzaju działań
policjanci przeprowadzili ponad 69 tysięcy badań stanu trzeźwości, o blisko 20
tys. więcej niż w 2014 roku. W ten sposób
wyeliminowali kolejną, dużą grupę kierujących będących pod wpływem alkoholu –
717 osób. Ponadto policjanci ujawnili ponad 14 tys. wykroczeń popełnionych przez
użytkowników ruchu drogowego. W 2015
roku policjanci za rażące naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zatrzymali 182 prawa jazdy, w 39 przypadkach
kierowcom, którzy przekroczyli prędkość
o więcej niż 50 km/h. Ponadto funkcjonariusze podczas kontroli zatrzymali 1247
dowodów rejestracyjnych za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu.
W roku 2016 policjanci w dalszym
ciągu będą konsekwentnie realizować
działania operacyjne, prewencyjne i kontrolne, mające realny wpływ na wzrost
bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców
powiatu oświęcimskiego.
(źródło: KPP Oświęcim)

Wyróżnienie dla logistyków PZ nr 6
>>>Powiatowa „Szóstka”w Brzeszczach otrzymała prestiżowe wyróżnienie „TNT
AWARD” dla technikum logistycznego za praktyczne podejście do nauczania w zawodzie technik logistyk i codzienny wkład w innowacyjność na tym kierunku kształcenia.
List gratulacyjny na ręce dyrektor szkoły, Anny Kasprzyk-Hałat przekazała kierownik operacji frachtu drogowego i lotniczego, Anna Pysz-Duda, przedstawiciel firmy TNT
Express oddział Bielsko-Biała.
Otrzymane wyróżnienie dla najlepszego pod względem praktycznym technikum logistycznego w Polsce, czyni logistyków z powiatowej „Szóstki” bardzo pożądanymi na
rynku pracy.
Renata Wanat
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