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Nic tylko wsiąść na rower!

Szykuje się nie lada gratka dla rowerzystów. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie będzie
budował w gminie Brzeszcze drogi rowerowe w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej. Dzięki
temu remontem zostanie objętych ok. 11 km istniejących ciągów komunikacyjnych. Roboty
budowlane powinny ruszyć już w maju.
Czytaj na str. 2

Drogowcy wchodzą
na Piastowską

Kultura
bez sportu?

500 plus idzie
sprawnie

Mieszkańcy muszą się
liczyć z utrudnieniami
w ruchu w związku z przebudową ul. Piastowskiej.

Gmina nosi się z zamiarem
wyodrębnienia działalności
sportowej od kulturalnej.

21 kwietnia OPS w Brzeszczach wypłacił pierwsze
świadczenia w ramach programu „Rodzina 500 plus”.
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Nic tylko wsiąść na rower!
Szykuje się nie lada gratka dla rowerzystów. Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie będzie budował
w gminie Brzeszcze drogi
rowerowe w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej.
Jeszcze w październiku ub. roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
rozstrzygnął przetarg na zadanie pn.
„Budowa tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od gminy
Brzeszcze do gminy Skawina”. Inwestycję wykona firma Skanska za kwotę
14 mln 472 tys. 180,07 zł. Roboty budowlane obejmą m.in. budowę drogi
rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz drogi rowerowej o nawierzchni szutrowej, zlokalizowanych
na wałach przeciwpowodziowych Wisły
i jej dopływach, na terenach zielonych,
na terenach międzywala, w ciągach
dróg publicznych i wewnętrznych oraz
na ciągach pieszo-rowerowych, wykonanie rozbudowy i remontów istniejących dróg, po których jest wytyczona
Wiślana Trasa Rowerowa, wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego
drogi rowerowej, oznakowanie trasy
rowerowej jako szlaku turystycznego.
Wiślana Trasa Rowerowa w województwie małopolskim swój początek
ma w Jawiszowicach. Prowadzona jest
po istniejących drogach publicznych
powiatowych i gminnych o małym
natężeniu ruchu oraz po drogach wewnętrznych. Przebiega po malowniczych terenach obszaru NATURA 2000
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W ramach budowy Wiślanej Trasy Rowerowej remontowana będzie m.in.
ul. Przedwieśnik.
Stawy w Brzeszczach. Na początkowym
odcinku trasa poprowadzona została
między stawami gospodarstw rybackich
w Jawiszowicach. Następnie przez miasto Brzeszcze wytyczona została lokalnymi drogami osiedlowymi biegnącymi
równolegle do linii kolejowej. Trasa przekracza drogę wojewódzką nr 933 i jest
poprowadzona w kierunku północnym
w rejon stawów na Nazieleńcach.
- Na terenie gminy Brzeszcze Wiślaną Trasą Rowerową objętych jest około
11 km istniejących ciągów komunikacyjnych. Jeden z etapów budowy WTR
w naszej gminie został juz wykonany
w grudniu ub. roku - na Nazieleńcach
położono nową nakładkę za przejazdem
kolejowym – mówi Robert Adamczyk,
z-ca burmistrza Brzeszcz.
Rozpoczęcie kolejnych robót planowane jest na maj br. Patrząc od strony
Jawiszowic drogi rowerowe powstaną
na ulicach: Janowiec, Jaźnik, Trzcinec,
Wodnej, Akacjowej, Wałowej, Lipowej,
Przedwieśnik, Kosynierów, Słonecznej,
Kościuszki, Nazieleńce, Bór i Lachowickiej. – Uzgadniamy jeszcze z ZDW zakres
dokumentacji dla tej inwestycji. Nowa

nakładka asfaltowa planowana jest na
części ul. Wodnej, Akacjowej, Lipowej,
Przedwieśnik i Lachowickiej. Drogi prowadzące przez las też będą modernizowane, ale pozostaną żwirowe - wyjaśnia
Robert Adamczyk.
Inwestycja realizowana jest przy
współfinansowaniu ze środków unijnych. W jej ramach planuje się też budowę tzw. Miejsc Obsługi Rowerzystów,
gdzie turysta będzie mógł się zatrzymać, odpocząć, zjeść posiłek. W gminie
Brzeszcze takie miejsce z ławkami i sanitariatami prawdopodobnie powstanie
przy ul. Lachowickiej.
Wiślana Trasa Rowerowa to ogólnopolski projekt łączący osiem województw, którego celem jest utworzenie
około 1200-kilometrowego, krajoznawczego szlaku rowerowego wzdłuż rzeki
Wisły. W Małopolsce biegnie przez 10 powiatów i 22 gminy/miasta, wzdłuż rzeki
Wisły od zachodu (styk z woj. śląskim
w gminie Brzeszcze) w kierunku wschodnim (styk z woj. świętokrzyskim w gminie Szczucin). Całkowita długość WTR na
terenie województwa małopolskiego to
około 236 km.
JB

Burmistrz Brzeszcz wraz z Fundacją
Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz
-Birkenau zapraszają mieszkańców gminy Brzeszcze na wystawę upamiętniającą 75. rocznicę wysiedleń mieszkańców
Brzezinki, Babic, Broszkowic, Brzeszcz
Boru i Bud, Harmęż, Pław, Rajska,
Klucznikowic i Monowic - miejscowości,
które podczas II wojny światowej zosta-

ły wysiedlone w związku z rozbudową
obozu KL Auschwitz-Birkenau i Fabryki
IG Farben Werk Auschwitz.
Wystawa prezentowana jest do 30
kwietnia br. w godzinach 10.00-17.00
w Centrum Obsługi Turystów w Brzezince przy ul. Męczeństwa Narodów 14.
Organizacja wystawy została objęta
patronatem burmistrza Brzeszcz.
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Drogowcy wchodzą na Piastowską
Jeszcze kwietniu powinna
ruszyć przebudowa ul. Piastowskiej w Brzeszczach
wraz z częścią ul. Lipowej.
Mieszkańcy muszą się liczyć
z utrudnieniami w ruchu.
Przypomnijmy, że gmina pozyskała
50-procentowe dofinansowanie do tej
inwestycji z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa ul. Piastowskiej obejmie odcinek
od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha
do skrzyżowania z ul. Ofiar Oświęcimia
(przy sklepie Netto). Z kolei ul. Lipowa
zostanie przebudowana na odcinku od
skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. Lisowce. 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.
Gmina wybrała już w drodze przetargu wykonawcę zadania. – Wpłynęło
dziewięć ofert. Najkorzystniejszą przedstawiło konsorcjum firm, którego liderem jest firma AWT Rekultivace PL Sp.
z o.o. z Cieszyna. Całość inwestycji za-

Mieszkańcy muszą się przygotować na utrudnienia w ruchu na ul. Piastowskiej.
mknie się kwotą trochę ponad 3 mln zł,
choć kosztorys inwestorski opiewał na
kwotę ponad 5 mln zł - podkreśla Robert
Adamczyk, z-ca burmistrza Brzeszcz.
Wykonawcy został już przekazany
plac budowy. W wystosowanym apelu
do mieszkańców i użytkowników dróg,
firma prosi o zachowanie szczególnej
ostrożności i rozwagi podczas przemieszczania się w pobliżu prowadzonych robót, przestrzegania tymczasowego oznakowania i sygnalizacji oraz
bezwzględnego zakazu wstępu na teren
budowy. - Przepraszamy mieszkańców
za utrudnienia, które powstaną. Na czas
prowadzonych robót budowlanych będą
wprowadzane zmiany w organizacji ruchu - informuje burmistrz Brzeszcz, Cecylia Ślusarczyk.

W pierwszej kolejności przebudowana
zostanie sieć wodociągowa. Budowana
będzie też kanalizacja sanitarna, której
nie było w pierwotnym projekcie. – To jest
dodatkowe zadanie, objęte inną dokumentacją oraz przetargiem. Wyjęliśmy ten
odcinek kanalizacji sanitarnej w zakresie
przebudowywanej ul. Piastowskiej z dużego projektu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Brzeszcze, który ma szanse
na dofinansowanie z unijnego programu
Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu
będziemy mogli skoordynować te prace,
a jednocześnie nie tracimy szans na dofinansowanie budowy tego odcinka kanalizacji - wyjaśnia Robert Adamczyk.
Termin zakończenia inwestycji jest
planowany na 17 października br.
JB

Remont Groblowej był planowany
Gmina wykonała remont ul. Groblowej w Przecieszynie. Tej, przy której
mieszka premier Beata Szydło.
- Nie ukrywamy przed światem, że
wyremontowaliśmy ul. Groblową. Uważam, że należało to zrobić, choćby ze
względów bezpieczeństwa. Po tej drodze
porusza się jedna z ważniejszych osób
w kraju. Żeby była jasność – nie było nacisków w tej sprawie, to była moja suwerenna decyzja – mówi burmistrz Cecylia
Ślusarczyk.
Ulica Groblowa jest gminną drogą
publiczną. Na jej remont zaplanowane było w budżecie gminy 140 tys. zł.
Ostatecznie wydano 135 tys. 438,77
zł brutto. Na odcinku o długości 725 m

i szerokości 2,80 m wykonano częściowe
korytowanie, uzupełnienie podbudowy
oraz nakładkę asfaltowo-betonową.
– Mieliśmy przeświadczenie, że jeśli będą oszczędności z przetargów, to

wprowadzimy to zadanie do budżetu.
To nie były jakoś ekstra wydatkowane
pieniądze – dodaje Robert Adamczyk,
z-ca burmistrza Brzeszcz.
JB
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Sprzedam
dworek
Urząd Gminy Brzeszcze
próbuje sprzedać dworek
w Skidziniu przy ul. Piwnej.
Dworek w Skidziniu nie ma szczęścia. Mimo kilku już ogłoszonych przetargów nie udało się znaleźć dla niego
nabywcy. - Jeśli ktoś był już zainteresowany, to potem twierdził, że to jest za
mały teren, co jest zastanawiające, bo
jest tam prawie 90 arów – mówi burmistrz Cecylia Ślusarczyk.
W obiekcie przy ul. Piwnej po II
wojnie światowej mieściła się rolnicza
spółdzielnia produkcyjna. W 1995 r.

Informacja o pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym od 20 lutego
do 18 marca 2016 r.
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, 34123 Chocznia. Cena oferty z podatkiem
VAT: 188 136,89 zł. Termin wykonania
prac do 20.06.2016 r. Umowa została
podpisana 29 lutego 2016 r.
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 odwodnienia
oraz infrastruktury technicznej. Termin
wykonania prac do 17.10.2016 r. Wymagane wadium w wysokości 60 000,00 zł.
W wymaganym terminie wpłynęło 9 ofert.
Za najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm AWT Rekultivace PL Sp. z o.o.
- Lider, Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn,
AWT Rekultivace a.s. - Partner, Dělnická
41/884, 735 64 Havířov-Prostřední, Suchá, Rep. Czeska. Cena oferty z podatkiem
VAT: 3 018 282,32 zł. Planowany termin
podpisania umowy po 22 marca 2016 r.

przeszedł na własność gminy Brzeszcze
i utworzono tam mieszkania komunalne. W 2011 r. nieruchomość przekazano
w użyczenie Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach, która planowała uruchomić tam całodobowy dom opieki dla
osób starszych. Fundacji nie udało się
jednak pozyskać środków zewnętrznych

na przebudowę obiektu. Dworek wrócił
pod zarząd gminy.
- Szacujemy, że na odtworzenie dworka
potrzebna jest kwota ok. 3-4 mln zł. Na ten
moment gminy nie stać na taki wydatek –
mówi Robert Adamczyk, z-ca burmistrza
Brzeszcz. Gmina ogłosi kolejny przetarg na
sprzedaż dworku w Skidziniu.
JB

1.3 Podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Brzeszczach na
potrzeby realizowanego programu PL04
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
poprzez przebudowę instalacji centralnego ogrzewania. Termin wykonania
prac: do 30 czerwca 2016 r. Wymagane
wadium w wysokości 6 000,00 zł. Termin otwarcia ofert - 6 kwietnia 2016 r.

2.7 Nr 21/2016 z dnia 07.03.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
(do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Wydziale
Organizacyjnym).

Wydano zarządzenia:
2.1 Nr 15/2016 z dnia 17.02.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia przetargów ustnych
nieograniczonych.
2.2 Nr 16/2016 z dnia 22.02.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
(do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym).
2.3 Nr 17/2016 z dnia 22.02.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
(do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich).
2.4 Nr 18/2016 z dnia 23.02.2016 r.
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
2.5 Nr 19/2016 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeszczach do realizacji zadań z zakresu
świadczenia wychowawczego.
2.6 Nr 20/2016 z dnia 07.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków
trwałych i pozostałych środków trwałych (niskocennych) Urzędu Gminy w Brzeszczach.
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3. Informacja z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
W dniu 23 lutego 2016 r. odbyły niżej wymienione przetargi:
- trzeci przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 2190/2 o pow. 0,4947 ha, zabudowanej budynkiem tzw. „Dworek”, położonej
w Skidziniu w rejonie ulic Piwnej i Oświęcimskiej. Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła 266 000,00 zł. W terminie określonym
w ogłoszeniu nie zostało wpłacone wadium.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
- piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w Przecieszynie przy ul. Długiej, oznaczonej numerami działek: 973/1 o powierzchni 0,0561
ha i 87/76 o powierzchni 0,0521 ha. Nieruchomość została wylicytowana na cenę w wysokości 21 740,25 zł brutto. Zaoferowana cena była
najwyższą ceną osiągniętą w przetargu.
W dniu 24 lutego 2016 r. odbyły się siódme
przetargi nieograniczone na sprzedaż niżej
wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Brzeszczach przy ul.
Siedliska, oznaczonych numerami działek:
1510/9 o pow. 0,1073 ha, cena wywoławcza:
30 100,00 zł, 1510/10 o pow. 0,1068 ha,
cena wywoławcza: 30 100,00 zł, 1510/11
o pow. 0,1068 ha, cena wywoławcza: 30
100,00 zł, 1510/12 o pow. 0,1037 ha, cena
wywoławcza: 29 400,00 zł. W terminie określonym w ogłoszeniach nie zostało wpłacone
wadium. Przetargi zakończyły się wynikiem
negatywnym.
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Kultura bez sportu?
Gmina Brzeszcze nosi się
z zamiarem wyodrębnienia działalności sportowej od kulturalnej.
Obecnie zadania z zakresu sportu
i kultury fizycznej realizuje Ośrodek Kultury w Brzeszczach. Gmina zleciła wrocławskiej firmie konsultingowej Aquaco
przygotowanie koncepcji wyodrębnienia działalności sportowej od kulturalnej. Opracowanie to ma dać odpowiedź
i propozycje, jak ma w przyszłości funkcjonować w gminie Brzeszcze działalność sportowa.
- W końcu będą widoczne środki,
które ponosimy na kulturę fizyczną, bo
ciągle spotykamy się z zarzutem, że sport
w gminie Brzeszcze jest niedofinansowany. A sport to nie tylko piłka nożna, nie
tylko kluby sportowe, to również basen,
hala sportowa, które też są finansowane
przez gminę, poprzez Ośrodek Kultury.
Nikt nie widzi, że dopłacamy do ceny
jednostkowej biletu na basen i na halę
sportową, a są to znaczne kwoty – mówi
burmistrz Cecylia Ślusarczyk.
Przymiarki są takie, by to Agencja
Komunalna przejęła w zarząd obiekty
sportowe – stadion KS Górnik, basen
i halę sportową. - To dalej będzie własności gminy, natomiast Agencja Komunalna będzie zarządzać tym majątkiem,
organizować działalność tych obiektów
i dbać o nie. Gmina - żeby było jasne na tę działalność będzie płacić – wyjaśnia Robert Adamczyk, z-ca burmistrza
Brzeszcz.
Przygotowywane opracowanie ma
też pokazać, czy docelowo w przyszło-

Na modernizację hali sportowej potrzebne są wielomilionowe nakłady.
ści będzie możliwe powołanie nowej
jednostki organizacyjnej - gminnego
(miejskiego) ośrodka sportu i rekreacji.
Powstanie takiej instytucji będzie się na
pewno wiązać z dodatkowymi kosztami
administracyjnymi.
- Na dziś musimy przede wszystkim
wiedzieć, jakie koszty ponosimy faktycznie na utrzymywanie obiektów sportowych – mówi Robert Adamczyk. Koszty ich bieżącego utrzymania to jedno,
ale tajemnicą poliszynela jest fakt, że
potrzebne są ogromne nakłady inwestycyjne na ich modernizację. - Przez
lata w hali sportowej nic się nie robiło.
Jedynie drobne naprawy remontowe,
które wynikały z bieżącej działalności.
Został opracowany audyt gruntownej
termomodernizacji hali sportowej, bo
od czegoś trzeba zacząć. Okazało się, że
trzeba ponieść nieprawdopodobne nakłady, żeby ten obiekt przestał być tak
energochłonny, jak jest obecnie. Koszty
wykonania elewacji, przebudowy da-

Jak uwolnić młodzież z pułapki narkotykowej?
17 marca w Urzędzie Gminy Brzeszcze
odbyła się konferencja „Dzieci i młodzież
w pułapce narkotyków”.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy
szkół, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu
Gminy Brzeszcze, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Brzeszczach oraz Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu,
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej,
a także terapeuci z Poradni Leczenia Uzależnień funkcjonującej przy NZOZ „Vita”
w Brzeszczach.
Celem konferencji było między innymi
wypracowanie procedur postępowania

z młodzieżą będącą pod wpływem środków psychoaktywnych oraz stworzenie
systemu działania i wsparcia dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami. Do
udziału w spotkaniu zaproszono również
Beatę Kuchcik, psychologa, terapeutę
uzależnień w zakresie terapii uzależnień
od narkotyków, realizatorkę programów
profilaktycznych. Zapoznała ona uczestników konferencji z podstawami prawnymi
umożliwiającymi podejmowanie działań
interwencyjnych w stosunku do młodzieży,
u której występuje problem z używaniem
narkotyków. Przedstawiła także zasady
postępowania z uczniem podejrzanym

chu, stolarki, wymienników, zamykają
się w granicach 7 mln zł! Do tego dochodzi modernizacja części użytkowej
wewnątrz hali, która mniej niż 3 mln zł
nie będzie kosztować – dodaje Robert
Adamczyk.
Na forum Rady Miejskiej w Brzeszczach pojawił się też taki pomysł, żeby
zburzyć halę sportową i wybudować
w jej miejscu nową. – Budowa hali sportowej o takiej powierzchni kosztowałaby ok. 15 mln zł. Zakładając pozyskanie
dofinansowania zewnętrznego, gmina
musiałaby wyłożyć ok. 5 mln zł, żeby
w ogóle przystąpić do tej inwestycji. To
nierealne – mówi Cecylia Ślusarczyk.
Modernizacja obiektów sportowych to zatem temat przyszłościowy,
ale gmina nie odkłada go na półkę.
Władzie gminy będą szukać montażu finansowego (zewnętrznych źródeł dofinansowania), który pozwoli na chociaż
częściową modernizację.
JB
o nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz omówiła cel i sposób realizacji
selektywnego programu profilaktycznego
„Fred goes not” skierowanego do młodzieży eksperymentującej z narkotykami.
W czasie dyskusji, jaką podjęli uczestnicy konferencji wymieniono się doświadczeniami różnych instytucji w zakresie systemu działania w przypadku stwierdzenia
występowania problemu z narkotykami
u osoby nieletniej.
Zaplanowano kolejne spotkanie, którego celem będzie przede wszystkim
omówienie sposobu realizacji w szkołach
programu wczesnej interwencji wobec
młodzieży używającej środków psychoaktywnych.
(UG Brzeszcze)
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Niepewna przyszłość budynku „Starej Gminy”
Z powodu szkód górniczych
budynek „Starej Gminy” przy ul. Kosynierów
może zostać zburzony. Czy
jest dla niego ratunek?
Spółka Restrukturyzacji Kopalń,
która teraz zajmuje się szkodami górniczymi, ponownie dokonała analizy
dokumentacji i stanu technicznego budynku „Starej Gminy”. – Budynek ten
był już dwa razy naprawiany w ramach
szkód górniczych. Teraz okazało się, że
nie za bardzo są możliwości techniczne,
żeby go jeszcze raz rektyfikować. Co do
przybudówki opinia jest jednoznaczna
– w grę wchodzi tylko i wyłącznie rozbiórka, natomiast co do zasadniczego
budynku, wydawało nam się, że powinien być do uratowania. Czeka nas jeszcze jedno spotkanie z SRK. Jeśli rzeczywiście nie da się go rektyfikować, to nie
będzie wyjścia i budynek będzie musiał
być rozebrany – informuje burmistrz
Cecylia Ślusarczyk.

Historyczny budynek tzw. „Starej Gminy” jest zniszczony przez szkody górnicze.
Obecnie w „Starej Gminie” znajduje się Wydział Edukacji Urzędu Gminy
Brzeszcze, swoje siedziby ma też tam
kilka stowarzyszeń. Zajmujące przybudówkę Stowarzyszenie Rodziców Na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Olimp”
zwróciło się do burmistrza o zapewnienie
nowego lokalu. – „Olimp” był informowa-

ny o zamiarach rozbiórki przybudówki.
Gmina Brzeszcze aktualnie nie dysponuje
lokalem spełniającym odpowiednie warunki dla umieszczenia stowarzyszenia.
Lokal przeznaczony dla stowarzyszenia
musi mieć zapewniony dostęp dla osób
niepełnosprawnych – wyjaśnia Cecylia
Ślusarczyk.
JB

500 plus idzie sprawnie
21 kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach wypłacił pierwsze
świadczenia w ramach
rządowego programu
„Rodzina 500 plus”.
Do 15 kwietnia OPS w Brzeszczach
przyjął 927 wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego (na ok. 1314 dzieci
uprawnionych do otrzymywania świadczenia). – Największy boom był pierwszego dnia, kiedy przyjęliśmy 164 wnioski.
Potem liczba mieszkańców składających
wnioski systematycznie spadała. Spodziewam się, że więcej osób pojawi się znowu w czerwcu, bo złożenie wniosku do
1 lipca oznacza otrzymanie wyrównania
począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia – mówi Elżbieta
Krzak, dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Jak dodaje, sporo
osób (225) składało wnioski drogą elektroniczną, ale duża część zawierała błędy.
Na przykład nie podawano wszystkich
członków rodziny. Co ciekawe, przy okazji

Na adaptację lokalu, gdzie przyjmowane są wnioski, gmina wydała 25 tys. zł.
okazało się, że niemało rodzin kwalifikuje
się do przyznania świadczeń rodzinnych.
W gminie Brzeszcze jest kilka rodzin, które otrzymają świadczenia w wysokości 500 zł
na sześcioro dzieci. Ale najczęściej wnioskowano o świadczenie na drugie dziecko.
Na razie wojewoda małopolski przekazał OPS-owi na poczet wypłaty świadczeń
w ramach programu „Rodzina 500 plus”
4 mln 412 tys. 550 zł. – Kwota ta, dzieląc
przez liczbę dzieci w gminie, które według
naszych szacunków mogą otrzymać świadczenie, wystarczy na wypłatę świadczenia
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przez 5-6 miesięcy. Wszystkie gminy otrzymały środki na początek realizacji tego
programu. W rezerwie wojewody jest jeszcze kwota ok. 1 mld zł. Wystąpimy o kolejne środki – uspokaja Elżbieta Krzak.
Gmina Brzeszcze na obsługę programu
„Rodzina 500 plus” dodatkowo przeznaczyła 25 tys. zł. Pieniądze te zostały wydane na wyposażenie lokalu (meble, sprzęt
komputerowy), gdzie przyjmowane są
osoby składające wnioski. OPS w Brzeszczach do obsługi programu zatrudnił dwie
osoby.
JB
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Razem na dobre i na złe
51 małżeństw z terenu gminy Brzeszcze obchodziło w ub. roku 50., 60. i 65.
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
18 lutego w restauracji „Słowiańska” z jubilatami obchodzącymi Złote, Diamentowe i Żelazne Gody spotkali się burmistrz
Brzeszcz, Cecylia Ślusarczyk oraz jej z-ca, Robert Adamczyk.
Parom, które świętowały 50-lecie małżeństwa burmistrz
Brzeszcz wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznane przez prezydenta RP, Andrzeja Dudę. Wszystkie przykładne małżeństwa otrzymały ponadto dyplomy i upominki.
Jubileusz 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego
świętowali: Maria Bąk i Kazimierz Bąk, Zofia Błazenek i Franciszek Błazenek, Jadwiga Drabek i Władysław Drabek, Zofia Dusik i Bronisław Dusik, Helena Fajfer i Aleksander Fajfer, Władysława Giełdoń i Stanisław Giełdoń, Janina Gąsiorek i Stanisław
Gąsiorek, Mieczysława Hanczar i Kazimierz Hanczar, Janina
Jankowska i Marian Jankowski, Halina Jarnot i Stanisław Jarnot, Janina Klimeczek i Michał Klimeczek, Teresa Koczy i Stanisław Koczy, Zofia Korczyk i Tadeusz Korczyk, Alfreda Kozieł
i Stanisław Kozieł, Barbara Lic i Roman Lic, Aniela Łopusiewicz
i Jan Łopusiewicz, Jadwiga Madej i Edmund Madej, Zdzisława
Majcherczyk i Jan Majcherczyk, Teresa Marszałek i Kazimierz
Marszałek, Zofia Niemiec i Jan Niemiec, Aleksandra Nowocień
i Henryk Nowocień, Anna Papuga i Stefan Papuga, Irena Piela i Stanisław Piela, Aleksandra Pękala i Józef Pękala, Halina
Smółka i Czesław Smółka, Stefania Sowa i Stanisław Sowa, Janina Ślosarczyk i Kazimierz Ślosarczyk, Maria Tatara i Jan Tatara,
Krystyna Tretan i Stanisław Tretan, Krystyna Tylec i Kazimierz
Tylec, Stanisława Wcisło i Edward Wcisło, Danuta Wiktorowicz
i Czesław Wiktorowicz, Krystyna Włoszek i Stanisław Włoszek,
Karolina Woś i Zygmunt Woś.
Jubileusz 60. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego
świętowali: Zofia Bałaś i Józef Bałaś, Władysława Czekaj i Jan
Czekaj, Anastazja Golik i Jerzy Golik, Halina Grodowska i Zdzisław Grodowski, Maria Kamińska i Stanisław Kamiński, Wanda Kozieł i Władysław Kozieł, Zofia Kubik i Bronisław Kubik,
Natalia Pieczka i Józef Pieczka, Bronisława Stopa i Władysław
Stopa, Waleria Szostek i Franciszek Szostek, Maria Waligóra
i Franciszek Waligóra, Elżbieta Wolf i Zdzisław Wolf, Teresa Zając i Stanisław Zając.
Jubileusz 65. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego
świętowali: Anna Czopek i Jan Czopek, Irena Hanczar i Józef
Hanczar, Maria Kolecka i Zbigniew Kolecki.

fot. Agnieszka Moś

fot. Agnieszka Moś

fot. Agnieszka Moś

fot. Agnieszka Moś

Biuletyn • marzec/kwiecień 2016

8

www.brzeszcze.pl

Fundusze dla sołectw
Rada Miejska w Brzeszczach
przyjęła uchwałę w sprawie
wyodrębnienia w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki. A to
oznacza, że w 2017 r. sołectwa będą mieć więcej
pieniędzy na inwestycje.
Propozycję wyodrębnienia funduszu
sołeckiego - po konsultacjach z sołtysami i przewodniczącymi samorządów
osiedlowych – przedstawiła burmistrz
Brzeszcz, Cecylia Ślusarczyk. – W sołectwach ciągle było oczekiwanie, żeby
zwiększyć środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy. To są jednak wydatki bieżące, które rzutują na
wskaźniki potrzebne do uzyskania prawidłowego zamknięcia budżetu gminy.

Dlatego wyodrębniamy na 2017 r. fundusz sołecki, w którym znajdą się pieniądze na inwestycje – wyjaśnia Cecylia
Ślusarczyk.
Kwoty, jakimi będą dysponować od
przyszłego roku poszczególne sołectwa są wyliczone w oparciu o algorytm,
w którym brana pod uwagę jest m.in.
liczba mieszkańców. Najmniejsze sołectwo, czyli Wilczkowice otrzyma 18 tys. zł,
a pozostałe sołectwa po 28 tys. zł. - To
znacznie więcej niż dotychczasowe kwoty przypadające na samorządy osiedlowe i sołectwa, które były za małe, żeby
zrealizować jakąkolwiek inwestycję –
podkreśla burmistrz Brzeszcz.
Teraz pracę do wykonania mają rady
sołeckie i mieszkańcy. Do września muszą przygotować propozycje inwestycji.
W każdym sołectwie zwołane zostaną
zebrania mieszkańców w tej sprawie.
Co istotne, jeśli fundusz sołecki zostanie wykorzystany w prawidłowy sposób,

Budżet obywatelski w Małopolsce!
W roku 2016 Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy
wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Ważne jest, aby
w jego realizację zaangażowana była jak
najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski.
W ramach działań przybliżających cel
i zasady przedsięwzięcia przewidziane
zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami regionu. Będą one dobrą okazją
do uzyskania konkretnych informacji na
temat możliwości udziału w tym projekcie. Spotkanie dla mieszkańców powiatu
oświęcimskiego odbędzie się 28 kwietnia
(czwartek) 2016 r. o godz. 17.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
- To pierwszy tego typu budżet partycypacyjny w Polsce wprowadzany na
skalę regionu. Jego głównym celem jest
otwarcie się na głos mieszkańców, aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej
w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz efektywnego wydawania
wspólnych środków z budżetu - mówi
Jacek Krupa, marszałek województwa
małopolskiego. - Zapraszam wszystkich
Państwa do udziału w spotkaniach dotyczących budżetu obywatelskiego oraz
współdecydowania o naszych małych
ojczyznach. Liczę, że Małopolanie włączą
się w tę inicjatywę - dodaje.
Czym jest budżet obywatelski województwa małopolskiego?

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom województwa decydować o tym, na
co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie
tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami.
Budżet obywatelski pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje
możliwość wskazania, co jest dla nich
szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju
powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.
Budżet obywatelski to w sumie 6 mln
zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu!
Podczas spotkań przedstawiciele
Zarządu Województwa Małopolskiego
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego przybliżą między innymi
ideę budżetu na poziomie województwa, podpowiedzą jak należy poprawnie
wypełnić formularz oraz odpowiedzą na
wszystkie pytania.
Warto przypomnieć, że możliwość
zgłaszania przez mieszkańców zadań w ramach BO Małopolska ruszy już 15 kwietnia br. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta 6
maja, a głosowanie nad zweryfikowanymi
projektami rozpocznie się 18 czerwca i potrwa do 6 lipca. W ostatnim dniu lipca poznamy zwycięskie projekty wybrane przez
mieszkańców.
Szczegółowe informacje na temat
projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.
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możliwy jest zwrot do 30% kosztów inwestycji z budżetu państwa.
Z funduszu sołeckiego będą korzystać tylko sołectwa, ale zyskają też samorządy osiedlowe. - Kwota 48 tys.
zł, która była do tej pory dzielona na
wszystkie jednostki pomocnicze gminy,
będzie podzielona tylko na osiem samorządów osiedlowych. Ustaliliśmy też
z przewodniczącymi osiedli sposób podziału pieniędzy, uzależniony od ilości
mieszkańców. Do tej pory nie było unormowania, z którego wynikałoby, w jaki
sposób te środki są dzielone – dodaje
Cecylia Ślusarczyk.
Fundusz sołecki ma być pierwszym
krokiem do wprowadzenia w przyszłości
w gminie Brzeszcze budżetu obywatelskiego, którego idea - najprościej mówiąc - polega na tym, że to mieszkańcy
decydują o wydatkowaniu wyodrębnionych w budżecie gminy pieniędzy.
JB
Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru
wniosków w projekcie „Demontaż
i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”
W związku z realizacją projektu
pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest
z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Burmistrz
Gminy Brzeszcze ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych
uczestniczących w Projekcie w 2016
roku na terenie gminy Brzeszcze.
Nabór wniosków odbędzie się w terminie do 29 kwietnia 2016 r.
O dofinansowanie mogą się
ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane
z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców
oraz dostarczenie do beneficjenta
blachy stalowej.
Formularze wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie
Gminy Brzeszcze, ul. Kościelna 4, 32620 Brzeszcze pokój 213.
Informacje na ten temat można
uzyskać u koordynatora projektu Agnieszki Molendy w Urzędzie Gminy
Brzeszcze, pok. nr 213 oraz pod numerem telefonu 32 77 28 578.
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Na osiedlach i w sołectwach podzielili pieniądze
W lutym, marcu i kwietniu odbywały się coroczne zebrania mieszkańców
sołectw i osiedli. Prezentujemy przyjęte podziały
środków będących do dyspozycji sołectw i osiedli na
2016 r. oraz wnioski zgłaszane przez mieszkańców.
Samorząd Osiedlowy nr 1
Łączna kwota: 5022 zł
200 zł - dopłata do przejazdu dla zespołu
„Tęcza”
2400 zł - zakup nagród na konkursy w ramach organizowanych imprez
2000 zł – przycięcie żywopłotów
422 zł - zakup elementów, farb i śrub na
place zabaw
Samorząd Osiedlowy nr 2
Łączna kwota: 4414 zł
1000 zł – dofinansowanie remontu i zakupu korytek przy bl. przy ul. Prusa 2
1000 zł - dofinansowanie remontu chodnika na placu zabaw na os. Słowackiego
700 zł - zakup nagród na Dzień Dziecka
700 zł - zakup nagród na piknik rodzinny
700 zł - zakup nagród na Mikołajki
114 zł – zakup nagród na konkurs „Gminne Diamenty”
200 zł - dofinansowanie dojazdu na występy dla zespołu „Tęcza”
Samorząd Osiedlowy nr 3
Łączna kwota: 6052 zł
1852 zł - organizacja imprez kulturalnooświatowych i sportowych
1400 zł – wyjazdy na przegląd zespołów
i inne
2000 zł - zakup umundurowania dla OSP
Brzeszcze
800 zł – zakup kuchenki gazowej dla
KGW Brzeszcze
Samorząd Osiedlowy nr 4
Łączna kwota: 2819 zł
800 zł - opłata za zjeżdżalnię i zamek
dmuchany z okazji Dnia Dziecka
200 zł - zakup sprzętu sportowego dla KS
Górnik Brzeszcze dla najmłodszych grup
1819 zł - organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych (m.in.
Dzień Dziecka, turnieje tenisa stołowego
i piłki siatkowej, Uczeń Roku, Mikołaj dla
dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „ Olimp”, turniej wiedzy pożarniczej, itp.)

Samorząd Osiedlowy nr 5
Łączna kwota: 2414 zł
1014 zł - organizacja imprez integracyjno-kulturalnych i sportowych – zakup
nagród (Dzień Dziecka, zabawa karnawałowa, turniej piłki plażowej)
1400 zł – zakup sprzętu AGD do kuchni
w Domu Ludowym w Brzeszczach-Borze
Samorząd Osiedlowy nr 6
Łączna kwota: 5284 zł
600 zł – organizacja turniej remika (zakup pucharów i nagród oraz artykułów
spożywczych)
1500 zł – organizacja Dnia Dziecka
1600 zł – organizacja turnieju piłkarskiego
Samorząd Osiedlowy nr 7
Łączna kwota: 2732 zł
2332 zł - organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych (m.in.
Dzień Dziecka, turnieje tenisa stołowego i piłki siatkowej, Mikołaj dla dzieci
niepełnosprawnych ze stowarzyszenia
„Olimp”, Biesiada „Pod lipkami”, dyskoteki, Uczeń Roku, rajd rowerowy, kulig
itp.)
400 zł - doposażenie świetlicy na os.
Szymanowskiego (zakup gier, pomocy
dydaktycznych)
Samorząd Osiedlowy nr 8
Łączna kwota: 2606 zł
200 zł – nagrody na finał konkursu
„Gminne Diamenty”
1000 zł – zakup krzewów i kory na dokończenie skweru obok sklepu „Wisła”
1106 zł – imprezy integracyjne organizowane razem z Samorządami Osiedlowymi nr 1 i nr 2 dla dzieci niepełnosprawnych
300 zł – dofinansowanie dojazdu dla zespołu „Tęcza”
Jawiszowice
Łączna kwota: 8801 zł
1000 zł - zakup sprzętu dla OSP Jawiszowice
1500 zł – zakup sprzętu dla LKS Jawiszowice do szkolenia grup dziecięcych
i młodzieżowych
800 zł – zakup pomocy dydaktycznych
dla ZSP nr 6 w Jawiszowicach
600 zł – dożynki sołeckie
1100 zł - wyjazdy zespołów na przeglądy
i spotkania integracyjno-kulturalne
200 zł - zakup nagród na konkursy (Jajuszowickie Jajo i Paw Jawiszowicki)
300 zł – organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych powiązanych z Dniem
Dziecka

200 – zakup pomocy terapeutycznych
dla osób niepełnosprawnych (Fundacja
Brata Alberta)
200 zł – zakup nasion miododajnych dla
stowarzyszenia pszczelarzy z Jawiszowic
200 zł – zakup kwiatów na uroczystości
pod pomnikiem
200 zł - wydatki związane z działalnością sołtysa i Rady Sołeckiej (pokrycie
rozmów telefonicznych)
2500 - udział w budowie wiaty przystankowej na ul. Przecznej.
Skidziń
Łączna kwota: 2232 zł
593 zł – powitanie lata - oprawa muzyczna
1639 zł – pomieszczenia garażowe składzik
Wilczkowice
Łączna kwota: 1472 zł
1100 zł – zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczeń samorządowych
200 zł - zakup paliwa do kosiarki
172 zł – zakup nagród rzeczowych na
Dzień Dziecka
Zasole
Łączna kwota: 2157 zł
500 zł - zakup paliwa do kosiarki – wykaszanie terenu wokół OSP
1657 zł – budowa zadaszenia obok budynku OSP w Zasolu
Przecieszyn
Łączna kwota: 2763 zł
Kwotę 2763 zł przeznaczono dla LKS
Przecieszyn na udział własny przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Przecieszynie

Miasteczko rowerowe
w hali sportowej
Drogi, skrzyżowania, przejścia dla
pieszych, rondo, sygnalizatory to tylko
niektóre elementy mobilnego Miasteczka Rowerowego, które będzie dostępne
dla uczniów szkół podstawowych oraz
mieszkańców Brzeszcz w dniach 5-6
maja br. w Hali Sportowej w Brzeszczach.
Kompleks komunikacyjny przeznaczony jest do nauki przepisów ruchu
drogowego wśród rowerzystów i praktycznego szkolenia. Akcja ma za zadanie
podnosić kulturę motoryzacyjną i poprawić stan bezpieczeństwa na drodze,
głównie dzieci i młodzieży.
Wstęp wolny dla mieszkańców w godz.
15.00-22.00.
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Wnioski z zebrań sołeckich i osiedlowych
Samorząd Osiedlowy nr 1
1. Na terenie samorządu przyciąć wszystkie
żywopłoty.
2. Posprzątać ulicę Wałową.
3. Wyciąć krzew oraz wyfrezować pień obok
bloku nr 12.
4. Wystąpić z wnioskiem o pielęgnację drzew
na ul. Dworcowej.
5. Zwiększyć ilość miejsc parkingowych przy
ul. K. Wielkiego lub znaleźć w pobliżu.
6. Rozważyć likwidację znaku zakazu koło
apteki.
7. Naprawić chodniki na ul. Łokietka obok
sklepów PSS oraz dojście do bloku nr 36.
8. Naprawić ławkę obok trzepaka oraz poprawić dojście do bloku nr 36.
9. Poprawić chodnik pomiędzy ul. Wałową
a ul. K. Wielkiego.
10. Zlikwidować daszki na placu targowym.
11. Rozwiązać problem ze śmietnikami na
osiedlu.
12. Przyciąć drzewa pod latarniami ulicznymi
oraz wyczyścić klosze latarni ulicznych.
13. Naprawić drogę pożarową za Ośrodkiem
Kultury.
Samorząd Osiedlowy nr 2
1. Wyciąć lub radykalne przyciąć wierzbę pod
klatką bloku nr 13 przy ul. Słowackiego.
2. Posprzątać teren gminny za galerią handlową.
3. Kontrolować przestrzeganie ciszy nocnej
wokół galerii handlowej – dotyczy nocnej dostawy towarów.
4. Zwrócić się do gminy i właścicieli galerii
handlowej z prośbą o zabudowę rampy dostawczej lub przestrzeganie godzin dostawy
towarów po godz. 6.30 oraz o zabudowę i wyciszenie wentylatorów. Zarówno rampa, jak
i wentylatory to główne źródła hałasu, który
utrudnia życie mieszkańcom bloku nr 13.
5. Zaprosić do udziału w zebraniu Samorządu Osiedlowego nr 2 właściciela i kierownika
sklepu DINO.
6. Wyciąć drzewa (kasztanowiec) za blokiem
nr 2 na ul. B. Prusa. Korzenie drzewa uszkadzają studzienkę kanalizacyjną wykonaną ze
środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej
nr 2 przy ul. B. Prusa.
7. Założyć korytka odwadniające za blokiem nr
2 przy ul. B. Prusa, ponieważ wody opadowe
z parkingu z ul. Słowackiego zalewają piwnice
w tym bloku.
8. Zwrócić się z pismem do spółki TAURON
o wyczyszczenie lamp przed blokiem nr 13
oraz pozostałymi blokami na ul. Słowackiego.
9. Wykonać przegląd progów zwalniających na
ul. Królowej Jadwigi oraz B. Prusa. Przedłużyć
próg zwalniający na ul. Mickiewicza przed SP 2.
10. Usunąć usterkę (wymyty teren) obok studzienki deszczowej usytuowanej w chodniku
przed blokiem nr 11 na ul. Słowackiego.

Samorząd Osiedlowy nr 3
1. Wykonać poziomowanie i remont bieżący ul.
Łabędziej.
2. Dokonać kompleksowego odwodnienia
Nazieleniec łącznie z udrożnieniem rowu
odpływowego.
3. Wykonać remont bieżący ulic: Podgórze, Olszynki i Kolejowej.
4. Skutecznie wyeliminować ruch pojazdów
wielośladowych na wale wiślanym.
5. Zabudować punkt świetlny na skrzyżowaniu
ul. Nazieleńce i Młyńskiej.
6. Doprowadzić do odwodnienia Bagna na
podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji.
7. Mieszkańcy ul. Kościuszki od nr 3 do 29
zgłaszają prośbę o umożliwienie im głosowania w każdych wyborach w lokalu wyborczym
w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzeszczach.
Wiąże się to za zmianą obwodów głosowania
z nr 4 do nr 5.
Samorząd Osiedlowy nr 4
1. Przeprowadzić remont ul. Pańskiej od ul. Kościelnej do bloku nr 4 na os. Szymanowskiego.
2. Dokończyć remont drogi na Nowej Kolonii
(połączenie dróg wewnętrznych).
3. Dokończyć remont drogi na Starej Kolonii
(ostatni etap).
4. Utrzymać plac zabaw na Nowej Kolonii oraz
Starej Kolonii.
5. Remont chodników: na ul. Kościuszki (ciąg
dalszy od ul. Chopina do parku); od skrzyżowania ul. Szymanowskiego z ul. Ofiar Oświęcimia
do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem; na ul. Leśnej (od bocznej bramy przy kopalni w kierunku Nowej Kolonii).
6. Rozwiązać problem z kanalizacją sanitarną
na osiedlu „Kolonia Urzędnicza”.
7. Przeprowadzić remont i modernizację ul.
Sienkiewicza wraz z chodnikiem oraz rozwiązać
problem parkowania (przedszkole, szkoła).
8. Przeprowadzić pielęgnację i obciąć drzewa
na terenie Samorządu w uzgodnieniu z zarządem SO nr 4.
9. Wymienić okna w świetlicy na os. Szymanowskiego oraz prowadzić bieżące remonty.
10. Na os. Szymanowskiego na terenie placu
zabaw lub obok zamontować kolejne urządzenie z serii siłownie zewnętrzne, np.: Trainer,
Eco, Fitnes, Premium, Senior (do ustalenia z Samorządem Osiedlowym).
11. Wystąpić do starosty o likwidację znaku
STOP B-20 na ul. Nosala i ul. Siedliska przed
przejazdami kolejowymi, gdyż są dróżnicy (brak
znaku STOP B-20 na drodze wojewódzkiej).
12. Wyciąć drzewa przy ul. Górniczej, przy bloku nr 9 (tj. końcówka niewyremontowanej drogi, gdzie drzewa rosną blisko jezdni).
13. Zamontować oświetlenie przy drodze wojewódzkiej od ul. Klonowej do ronda „Pod górnikiem”.
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Samorząd Osiedlowy nr 5
1. Naprawić wiatę przystankową oraz utwardzić teren wokół przystanku na ul. Bór obok
Dom Ludowego.
2. Naprawić nierówności na chodniku przy ul.
Bór - od skrzyżowania ul. Bór z ul. Borową (tj.
od sklepu) do Domu Ludowego.
3. Na ul. Bór 92 poprawić nawierzchnię asfaltową (występują garby, dziury), sprawdzić stan
mostka przy wjeździe na posesję.
4. Wykonać remont ul. Kolejowej od. ul. Ofiar
Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Leśną.
5. Wykonać remonty bieżące dróg na terenie
Samorządu Osiedlowego nr 5.
6. Wystąpić do Nadleśnictwa Andrychów o pielęgnacje drzewostanu wzdłuż ul. Borowej.
7. Wykonać pielęgnacje drzewostanu przy ul.
Klonowej, bieżący remont drogi oraz ograniczyć prędkość.
8. Zabudować dodatkową lampę oświetleniową na ul. Klonowej.
9. Zlikwidować garb na ul. Klonowej przy posesji nr 10.
10. Wykonać utwardzenie poboczy przy ul. Borowej.
11. Wykonać pielęgnację drzewostanu na ul.
Lachowickiej.
12. Ograniczyć tonaż przy wjeździe na ul. Budy
(przywrócić stary znak).
13. Wyremontować odcinek ul. Pankowickiej,
którego właścicielem jest gmina.
Samorząd Osiedlowy nr 6
1. Poprawić stan dróg i chodników.
2. Zadbać o odpowiedni stan dróg i chodników
(jakość zasypywania dziur).
3. Zadbać o przycięcie krzewów i drzew na
osiedlu Paderewskiego oraz o prawidłowe malowanie ławek i placu zabaw.
4. Zachować porządek na terenie osiedla,
szczególnie przy sklepie monopolowym, który
znajduje się pomiędzy 1 a 2 blokiem oraz odpowiednie dbanie o przycinanie zieleni.
5. Wystąpić o przycięcie drzewostanu wzdłuż
chodnika bloku nr 1.
6. Wybudować wielofunkcyjne boisko.
7. Przesunąć latarnie przed blokiem nr 3.
8. Zamontować lustro na wyjeździe ze sklepu
LIDL oraz sklepu MyCenter, w celu ułatwienia
włączenia się do ruchu.
9. Wykonać chodnik wzdłuż ul. Ofiar
Oświęcimia, od cmentarza komunalnego
w Brzeszczach do przystanku „Pod górnikiem”.
10. Wydłużyć siatkę ochraniającą blok nr 5 na
boisku osiedlowym.
Samorząd Osiedlowy nr 7
1. Naprawić nawierzchnię na ul. Daszyńskiego
- odcinek około 500 metrów od skrzyżowania
z ul. Drobniaka do ul. Hubala.
2. Przeprowadzić modernizację przystanku –
Brzeszcze Chałupy, przy ul. Ogrodowej.
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3. Wykonać kanalizację ul. Granicznej.
4. Przeprowadzić odkomarzanie terenu zwałowiska „B”.
5. Zlikwidować znaku STOP na ul. Nosala i Siedliska na przejazdach kolejowych.
6. Naprawić nawierzchnię i pobocze ul. Granicznej.
7. Wykonać oświetlenie chodnika od ul. Klonowej do wysokości za rondem „Pod górnikiem”.
8. Zrealizować wnioski z 2015 r.
Samorząd Osiedlowy nr 8
1. Wybudować kanalizację burzową przy ul.
Akacjowej.
2. Wykonać dalszy etap przebudowy i remontu
nawierzchni, budowy oświetlenia na ul. Mickiewicza lub chociaż zamontować łapacz wody.
3. Przeprowadzić remont ul. Kopernika (powierzchni i krawężników).
4. Poprawić chodnik przy ul. Wyspiańskiego
(wymiana płytek).
5. Zamontować punkt świetlny na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Mickiewicza.
6. Postawić wiatę na przystanku autobusowym
– ul. Turystyczna.
7. Zamontować próg zwalniający na ul. Mickiewicza do końca 2016 r.
8. Ze względu na zły stan słupów oświetleniowych dokonać ich przeglądu technicznego
przez firmę TAURON.
9. Zamontować tablice informacyjną w miejscu
wskazanym przez zarząd SO nr 8.
10. Przebudować ul. Aleja Dworska.
Jawiszowice
1. Zobowiązać burmistrza Brzeszcz do wystąpienia do Poczty Polskiej S.A. o możliwość
odbioru przesyłek pocztowych w urzędzie
pocztowym na os. Paderewskiego, nie zaś
w urzędzie pocztowym przy ul. Ofiar Oświęcimia.
2. Zamontować lustro na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Spółdzielczej.
3. Zmienić trasę ewentualnej kolejnej edycji
Rajdu Oświęcimskiego.
4. Wykonać oświetlenie ulic: Trzciniec, Stycznej,
Ukośnej, Trakcyjnej, Polnej, Farackiej, Kobylec.
5. Wycofać się z adaptacji pomieszczenia dobudowanego do remizy OSP w Jawiszowicach na
cele programu „Senior –WIGOR”.
6. Przeprowadzić remont ulic: Kaczej (z uwzględnieniem wymiany sieci wodociągowej), Stycznej, Trakcyjnej, Wodnej.
7. Wykonać termomodernizację budynku klubu sportowego LKS Jawiszowice.
8. Przesunąć trzy słupy energetyczne na ul.
Przecznej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Jana
Pawła II.
9. Zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej na
ul. Łęckiej.
10. Zaplanować w budżecie gminy środki na
wykonanie projektu technicznego modernizacji budynku remizy OSP Jawiszowice.
11. Zwrócić się do Rady Miejskiej i burmistrza Brzeszcz, aby fundusz sołecki na 2017

r. był obliczany zgodnie z Ustawą o funduszu
sołeckim.
12. Przywrócić przejazd gminny odcinka drogi
przy potoku Łękawka (ul. Łękawka).
13. Przywrócić przez Ośrodek Kultury
w Brzeszczach działalność świetlicy przy OSP
Jawiszowice.
14. Przeprowadzić remont pomnika nagrobnego posła do Parlamentu Wiedeńskiego Jana
Zabudy (stanowi on własność gminy).
15. Wykonać termomodernizację oraz przebudowę centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jawiszowicach.
16. Przebudować ul. Olszyny wraz z kanalizacją
oraz zabudować wiatę przystankową na skrzyżowaniu z ul. Sienną i Pochyłą.
17. Usunąć załamany krąg kanalizacji burzowej
z ul. Handlową.
18. Uwzględnić w budżecie gminy środki na
wspólną inwestycję z gminą Wilamowice w postaci oświetlenia ulic Bielańskiej, Jedliny oraz
Wilamowickiej.
19. Wyremontować i położyć nakładkę asfaltową na ul. Siennej.
20. Wyremontować i położyć nakładkę asfaltową na ul. Nawsie.
21. Należycie utrzymać drogi gminne wraz
z odwodnieniem.
22. Wybudować wiatę przystankową na ul.
Przecznej.
23. Realizować doraźne remonty dróg.
Przecieszyn
1. Wykonać remont chodnika przy ul. Wyzwolenia (zakręt i skrzyżowanie z ul. Nosala i Przecieszyńską - droga powiatowa).
2. Wniosek o interwencję w sprawie remontu rowu F17. Mieszkańcy obawiają się
sie o zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
3. Wykonać remont pobocza przy ul. Szybowej celem zabezpieczenia drogi asfaltowej.
Skidziń
1. Naprawić nawierzchnię drogi bocznej od
ul. Solnej (po pracach związanych z magistralą
wodną RPWiK).
2. Wykonać przejście dla pieszych przy zbiegu
ulic: Oświęcimskiej, Piwnej i Solnej.
3. Doprowadzić do elementarnego uporządkowania terenu byłego ośrodka wypoczynkowego w Skidziniu (obecny stan rzeczy psuje
wizerunek sołectwa i gminy – zważywszy na
kierujący tam drogowskaz!)
4. Naprawić nawierzchnię drogi bocznej od ul.
Wypoczynkowej, od zjazdu w kierunku przedszkola do jej końca.
5. Wybudować chodnik przy ul. Wypoczynkowej – ciąg dalszy w kierunku Zasola.
6. Wybudować zatokę autobusową oraz urządzić przejście dla pieszych przy przystanku Skidziń „Wentylatory” (ul. Wypoczynkowa).
7. Zainstalować punkt oświetleniowy przy ulicy
równoległej do ul. Wypoczynkowej.
8. Doprowadzić do usunięcia lub stosownej
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pielęgnacji drzewa przy ul. Piwnej, przy
działce 110/13 (grozi zerwaniem linii energetycznej i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców).
9. Doprowadzić do usunięcia lub odpowiedniego przycięcia drzew i krzewów zawężających ul. Piwną.
10. Przeprowadzić pielęgnację drzew przy ul.
Piwnej, od strony boiska sportowego.
11. Doprowadzić do odwodnienia ul. Zakątek
i zainstalować tam próg zwalniający.
12. Na ul. Pogranicze doprowadzić do likwidacji zalewiska powstającego każdorazowo
w wyniku opadów.
13. Przeprowadzić niwelację poboczy przy ul.
Wyzwolenia.
14. Odnowić oznakowanie poziome przejścia
dla pieszych przy przedszkolu.
15. Uporządkować teren przy ul. Wyzwolenia
w rejonie mostka na Młynówce.
16. Monitorować stan brzegu rzeki Soły i czynić starania o jego umocnienie.
17. Doposażyć plac zabaw w przedszkolu
i umożliwić korzystanie z niego dzieciom będącym pod opieką rodziców poza godzinami
funkcjonowania placówki, w ramach ustanowionego regulaminu.
Wilczkowice
1. Przeprowadzić remont ul. Starowiejskiej.
2. Przeprowadzić remont ul. Młynarskiej i Zagrodowej.
3. Uzupełnić oświetlenie ul. Młynarskiej
i Kolonii.
4. Przeprowadzić wizualizację stanu technicznego dróg na terenie Wilczkowic.
5. Oczyścić studzienki i pobocza ul. Starowiejskiej i Oświęcimskiej.
6. Wykonać oświetlenie boiska ze sztuczną
trawą na terenie „Piecowiska”.
7. Zamontować progi zwalniające na ul.
Oświęcimskiej (wlot od Rajska) i na ul. Starowiejskiej (przejście z Domu Ludowego na
plac zabaw).
8. Wyrównać tłuczniem część ul. Młynarskiej.
9. Utwardzić ulicę dojazdową do posesji na
wysokości granicy Wilczkowic i Skidzinia.
Zasole
1. Wniosek OSP o przekazanie dofinansowania na zakup paliwa do kosiarek. 500,00 zł na
potrzeby OSP Zasole, pozostała kwota do dyspozycji rady sołeckiej.
2. Napisać pismo wraz z kserokopią dokumentacji w sprawie rzeki Soły do programu
„Uwaga” wraz z podpisami mieszkańców
Zasola.
3. Zobowiązać burmistrza do podjęcia działań
zabraniających przejazdów quadów, motokrosów, motorów po polach uprawnych wzdłuż
rzeki Soły w okolicach ul. Jasnej.
4. Dokończyć chodnik w obu kierunkach
wzdłuż ul. Łęckiej.
5. Dołożyć oświetlenie na skrzyżowaniu (sygnalizacja świetlna).
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