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Co dalej z kanalizacją w Zasolu?

Mieszkańcy Zasola w większości nie chcą takiej kanalizacji sanitarnej, jaką zaproponowała im
gmina. Zamiast systemu ciśnieniowego (na zdjęciach elementy przydomowej przepompowni
ścieków oraz schemat przyłącza kanalizacji ciśnieniowej) optują za systemem podciśnieniowym.
Mimo rozmów i prób przekonywania nie udało się dojść do porozumienia.
Czytaj na str. 2

Budżet bez kredytów i z nadwyżką

Mieszkańcy wsi ufa- Piłkarskie święto
ją mu już od 35 lat w Jawiszowicach

Rada Miejska udzieliła
burmistrz Brzeszcz absolutorium za wykonanie
budżetu za 2015 rok.

Czesław Smółka, sołtys Prze- LKS Jawiszowice zwycieszyna, został laureatem
ciężył w rozgrywkach
konkursu „Sołtys Roku”.
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Co dalej z kanalizacją w Zasolu?
Gmina Brzeszcze przystąpiła do opracowania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej
w Zasolu, ale nie wszyscy
mieszkańcy sołectwa zgadzają się z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi.
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. O ile w tym pierwszym
przypadku prace przebiegają bezproblemowo, o tyle w Zasolu budowa kanalizacji
stanęła pod znakiem zapytania. Odbyły się
już cztery spotkania z mieszkańcami w tej
sprawie - najpierw z samymi projektantami, a ostatnio także z władzami gminy.
- Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że
część mieszkańców tej kanalizacji nie chce dziwi się burmistrz Cecylia Ślusarczyk.
W czym tkwi problem? Mieszkańcy
nie akceptują systemu kanalizacji, który
gmina wybrała do realizacji. W Zasolu ma
powstać kanalizacja ciśnieniowa, natomiast mieszkańcy chcą kanalizacji podciśnieniowej. Dlaczego gmina zdecydowała
się na kanalizację ciśnieniową? - Z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że
wykonanie kanalizacji podciśnieniowej byłoby droższe o ok. 2,5 mln zł - mówi Cecylia
Ślusarczyk. - Po drugie nie ma problemów
z przeprowadzeniem tej sieci na poszczególnych nieruchomościach, ponieważ
układa się ją podobnie jak sieć wodociągową. Natomiast przy kanalizacji podciśnieniowej jest to bardziej skomplikowane,
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musi być zachowany układ schodkowy, co
wynika z hydrauliki tego systemu - dodaje
burmistrz Brzeszcz.
Obawy mieszkańców Zasola budzi też
to, że przy każdej nieruchomości miałaby
stanąć studzienka kanalizacyjna. Zainstalowana w niej pompa w momencie wypełnienia studzienki ściekami wytworzy
ciśnienie i wypchnie je do sieci. Mieszkańcy
obawiają się, że to oni będą ponosić koszty naprawy studzienki w razie awarii. - Na
spotkaniu dopytywali, co się stanie, jeśli do
studzienki dostanie się na przykład chusteczka higieniczna czy szmata. Z chusteczką
higieniczną problemu nie będzie, natomiast
chusteczka syntetyczna może spowodować
problem na wirnikach. System jest jednak
tak skonstruowany, że przy prawidłowym
użytkowaniu kanalizacji nie powinno się nic
złego wydarzyć. Eksploatacja systemu jest
w zakresie operatora, który będzie funkcjonować na tej sieci. Po stronie mieszkańców
są tylko koszty prądu, który zasila pompę
o mocy 800 W. Wyliczenia wskazują, że
koszt mieszkańca na jeden miesiąc wyniesie
1 zł - wyjaśnia burmistrz Cecylia Ślusarczyk.
Ale takie wyjaśnienia nie uspokajają zasolan. – A co będzie po upływie okresu gwarancji? Na przykład operator stwierdzi, że
studzienka i pompa były użytkowane w sposób nieprawidłowy - bo dostał się tam jakiś
tłuszcz - i to nas obciąży kosztami naprawy.
Za dużo wątpliwości mamy co do tego systemu – mówi jedna z mieszkanek Zasola.
Burmistrz Brzeszcz zauważa, że system kanalizacji ciśnieniowej jest systemem
sprawdzonym na terenie gminy Brzeszcze.
Taką kanalizację zastosowano w rejonie ul.
Trzciniec w Jawiszowicach oraz ul. Stefczyka
w Brzeszczach. Tam wybudowano studzienki
zbiorcze. – W przypadku Zasola doszliśmy do
wniosku, że łatwiej jest to zrobić przy każdej
nieruchomości – wyjaśnia burmistrz.
Dodatkowym problemem przy realizacji
kanalizacji podciśnieniowej jest to, że trzeba
byłoby wybudować stację podciśnieniową.
- Potrzebny byłby dwupiętrowy budynek
z urządzeniami wytwarzającymi podciśnienie. Działka pod taką stację musi mieć ok.
600 m2. Gmina na terenie Zasola nie ma
działki o takiej powierzchni, a kupno gruntu
to dodatkowe pieniądze, podnoszące wyraźnie koszty budowy kanalizacji - dodaje
Cecylia Ślusarczyk.

Rozmowy ostatniej szansy bez
efektu

Dokumentacja techniczna dla budowy
kanalizacji sanitarnej w Zasolu powinna być
gotowa do końca br. W I kwartale 2017 r.
ogłoszony zostanie nabór wniosków na do-

finansowanie budowy kanalizacji na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projektanci, którzy
muszą uzyskać zgodę mieszkańców na wejście na ich posesje, spotykali się z odmową.
Na 128 budynków mieszkalnych zebrali 48
zgód.
Cecylia Ślusarczyk podjęła ostateczną
próbę, żeby przekonać mieszkańców do
budowy kanalizacji. Wystąpiła z informacjami do każdego mieszkańca z osobna,
wyjaśniając, dlaczego taki system został
wybrany. W piśmie przedstawiła warunki
i koszty budowy kanalizacji. 27 czerwca
odbyło się jeszcze jedno spotkanie z mieszkańcami, ale i ono nie przyniosło konsensusu. – Prawdopodobnie odstąpimy od
realizacji tego projektu. Gmina poniesie
z tego tytułu karę pieniężną w wysokości
12 tys. zł za odstąpienie od dalszej realizacji umowy. Będziemy musieli też pokryć
koszty, które firma poniosła do tej pory informuje burmistrz Brzeszcz.
Zdaniem burmistrz Cecylii Ślusarczyk, sporo złego wprowadziło spotkanie
z mieszkańcami Zasola przedstawiciela jednej z firm wykonującej systemy kanalizacji
podciśnieniowej. - Przedstawiciel ten przekazał mieszkańcom nierzetelne informacje. Jak można mówić o kosztach budowy
kanalizacji, nie mając dokumentacji projektowej? To było nieuprawnione i nieetyczne
zachowanie przedstawiciela firmy - dodaje
Cecylia Ślusarczyk.
JB

Będą pieniądze
na kanalizację w Brzeszczach
Gmina Brzeszcze pozyskała dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brzeszcze oraz
modernizacja oczyszczalni ścieków” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
(umowa zostanie podpisana w sierpniu).
Wniosek złożony przez gminę sklasyfikowano na 20. pozycji. Szacowany koszt
zadania wynosi 45 mln 406 tys. 292,10 zł
brutto, a unijna dotacja ma pokryć 60%
kosztów. Do końca tego roku ma być rozstrzygnięty przetarg, a roboty budowlane
mogą ruszyć w I kwartale przyszłego roku.
Projekt przewiduje budowę kanalizacji
obejmującą – ul. Nosala, Gwarków, Bojowników Oporu, Ofiar Oświęcimia, Parkową, Matejki, Sienkiewicza, Kościuszki,
Stara Kolonia, Piastowską, Daszyńskiego,
Drobniaka oraz kompleksową modernizacje oczyszczalni ścieków.
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Budżet bez kredytów i z nadwyżką
Rada Miejska w Brzeszczach udzieliła burmistrz
Brzeszcz, Cecylii Ślusarczyk,
absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok.
Uchwalony przez Radę Miejską
w Brzeszczach budżet na 2015 r., po
wprowadzonych w trakcie roku zmianach, przewidywał dochody w kwocie
62 mln 975 tys. 352,56 zł, a wydatki
w kwocie 63 mln 385 tys. 365 zł. Ostatecznie na koniec roku dochody budżetu
gminy wyniosły 63 mln 361 tys. 589,50
zł, co stanowiło 100,61% planu po zmianach. Wydatki zamknęły się natomiast
kwotą 59 mln 461 tys. 678,01 zł, co stanowi 93,81% planu. Wydatki inwestycyjne wykonano prawie w 91% planu
i po zmianach wprowadzanych w trakcie
roku wyniosły one ponad 5,5 mln zł, co
stanowiło ponad 9% wszystkich wydatków budżetu.
- Ubiegły rok był kolejnym, w którym
trwały rozliczenia finansowe z komornikiem sądowym, co wynikało z postępowania podatkowego z roku 1996, zasądzonego do zwrotu wyrokiem sądu z 6
grudnia 2013 r. Końcem ub. roku udało
się zakończyć postępowanie komornicze,
a już w roku bieżącym zwolniono usta-

Radni w większości uznali, że budżet gminy za 2015 r. został wykonany prawidłowo.
nowione na majątku gminnym zabezpieczenie hipoteczne wynikające z tego
postępowania. Zobowiązania zarówno
prolongowane z 2014 r., jak i bieżące
oraz z wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek zostały uregulowane terminowo, dzięki czemu nie ponieśliśmy dodatkowych kosztów odsetek czy upomnień.
Nie zaciągnęliśmy również nowych zobowiązań kredytowych czy pożyczek dla
sfinansowania zadań budżetu – podkreśla burmistrz Cecylia Ślusarczyk.
Ostatecznie ubiegłoroczne wykonanie budżetu zamknięto nadwyżką
budżetową wynoszącą 3 mln 899 tys.
911,49 zł.
Wykonanie budżetu gminy za 2015 r.
otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

O udzielenie burmistrz absolutorium
wnioskowała Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Brzeszczach, która również
pozytywnie zaopiniowała wykonanie
budżetu. Podobnie jak Komisja Skarbu.
Za udzieleniem burmistrz Brzeszcz
absolutorium głosowało 11 radnych,
jeden był przeciw, a siedem osób
wstrzymało się od głosu.
- Dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali za, ponieważ jest to merytoryczna ocena wykonania budżetu.
Dziękuję również pani skarbnik i pani
naczelnik wydziału finansowego oraz
wszystkim pracownikom urzędu, bo to
ich wytężona praca przyczyniła się do
tego, że budżet został zrealizowany –
mówiła burmistrz Cecylia Ślusarczyk
JB

Na tym nie koniec inwestycji w oświacie
Termomodernizacja placówek oświatowych gminy
Brzeszcze nie zakończy się
na dwóch szkołach. W kolejce czekają następne.
Przypomnijmy, że w ub. roku
Gmina Brzeszcze otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł na
kompleksową termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 1) w Brzeszczach
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 2) w Brzeszczach. Wartość projektu wynosi prawie
3,5 mln zł. Pieniądze gmina pozyskała
w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(Program Operacyjny PLO4 - „Oszczędza-

SP 2 ma już nową elewację.
nie energii i promowanie odnawialnych
źródeł energii”).
Prace w obu placówkach zmierzają ku
końcowi, tak by od września uczniowie
rozpoczęli naukę w zmodernizowanych
szkołach. Ocieplono i wykonano już nowe
elewacje, zamontowano panele fotowoltaiczne. - Aktualnie w „Dwójce” trwa
wymiana centralnego ogrzewania. Tam
i w „Jedynce” przez wakacje wykonana

zostanie jeszcze wymiana oświetlenia na
ledowe, części instalacji elektrycznej oraz
wprowadzony zostanie program zarządzania inteligentnego energią elektryczną – mówi burmistrz Cecylia Ślusarczyk.
Dobra wiadomość jest też taka, że
projekt termomodernizacji został rozszerzony o dwa przedszkola – „Słoneczko”
w Brzeszczach i „Żyrafę” w Brzeszczach.
Po tym rozszerzeniu wartość projektu
wynosi ok. 5 mln zł. – Składamy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który
w imieniu Ministerstwa Środowiska jest
operatorem programu, wniosek o trzecie rozszerzenie na termomodernizację
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
w Jawiszowicach oraz przedszkola „Pod
Kasztanami” w Brzeszczach – informuje
Cecylia Ślusarczyk.
Inwestycje w tych placówkach powinny zakończyć się w 2017 r.
JB
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Brzeszcze, dnia 24.06.2016 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BRZESZCZ
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze
w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej
Na podstawie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Brzeszczach
uchwały nr XVI/2015/116 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie
ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej.
Granice obszaru objętego zmianą planu określa załącznik
graficzny.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie
Urzędu Gminy w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 4
w terminie do 29 lipca 2016 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest
dołączenie kserokopii wyrysu z mapy ewidencyjnej z oznaczeniem
granic terenu, którego dotyczy wniosek.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 46 ust. 1 i art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z podjęciem
przez Radę Miejską w Brzeszczach uchwały Nr XVI/2015/116
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej.
Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2016 r. na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach,
32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 4, ustnie do protokołu, drogą
pocztową na wymieniony wyżej adres bądź za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Brzeszcz.
Burmistrz Brzeszcz

WPG.6720.2.2015

Brzeszcze, dnia 17.06.2016 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BRZESZCZ
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzeszcze
Na podstawie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Brzeszczach uchwały Nr XVII/2015/128
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze.
Zmiana studium obejmuje teren całej gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz do postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 4 w terminie do 29 lipca 2016 r. Wniosek powinien
zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu
z mapy ewidencyjnej z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 46 ust.
1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 353) w związku z podjęciem przez Radę
Miejską w Brzeszczach uchwały Nr XVII/128/2015
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzeszcze.
Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym
terminie do 29 lipca 2016 r. na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 4, ustnie do protokołu, drogą pocztową na wymieniony wyżej adres bądź za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Brzeszcz.
Burmistrz Brzeszcz
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Mieszkańcy wsi ufają mu już od 35 lat
Czesław Smółka, sołtys Przecieszyna, został laureatem
konkursu „Sołtys Roku”.
14 czerwca 2016 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się zakończenie XIV edycji ogólnopolskiego Konkursu
„Sołtys Roku 2015”.
Burmistrz Brzeszcz w dowód uznania za 35-letnie pełnienie funkcji sołtysa
Przecieszyna zgłosiła Czesława Smółkę do
ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i redakcję Gazety Sołeckiej. Rada
Sołecka Przecieszyna poparła kandydaturę swojego sołtysa.
- Z tej zgodnej współpracy z mieszkańcami i organizacjami społecznymi Przecieszyna jestem najbardziej dumny. Bo tylko
razem możemy coś zdziałać – mówi Czesław Smółka. - Takim wspólnym naszym
osiągnięciem jest Folwark Przeciesyn. To
bardzo potrzebny, letni ośrodek kulturalny, z którego korzystają mieszkańcy całej
gminy, bo wszystkie szkoły przyjeżdżają
tu na prażone, odbywają się tu pikniki
rodzinne itp. Marzy mi się, żeby powstała tam jeszcze scena. Ale w pierwszej
kolejności chciałbym, żeby w sołectwie
powstał parking na ul. Spokojnej oraz dokończona została budowa kanalizacji sanitarnej. Obecnie jest skanalizowane 60%
sołectwa – dodaje sołtys Smółka.
Przypominając genezę konkursu „Sołtys Roku”, redaktor naczelna „Gazety
Sołeckiej” Joanna Iwanicka podkreśliła,
że jego idea zrodziła się z ogromnej aktywności społecznej środowisk lokalnych,
zupełnie niezauważanej z perspektywy
Warszawy czy mediów ogólnopolskich.
Jej zdaniem sołtysi to grupa niedoceniana. Dlatego właśnie ustanawiając kon-

Czesławowi Smółce gratulowali podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Cecylia Ślusarczyk oraz sołtysi i przewodniczący osiedli.
kurs, „Gazeta Sołecka” chciała podziękować w ten sposób sołtysom za to, co
robią dla swoich małych ojczyzn.
Do laureatów konkursu „Sołtys Roku
2015” list gratulacyjny skierowała premier Beata Szydło. Jak podkreśliła, kapituła konkursu dostrzega i honoruje lokalnych liderów, których pasja, pracowitość
i rzetelność sprawiają, że są stawiani za
wzór aktywności samorządowej. Przypomniała, że funkcja sołtysa jest znana
w Polsce od wieków. Wzrastająca aktywność sołectw świadczy dobitnie o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i o tym,
jak odradzają się w naszym kraju społeczności lokalne. „To Państwo, Drodzy
Laureaci, wiecie najlepiej, że sołectwa są
naturalnym miejscem tworzenia wspólnoty mieszkańców, że to w nich wyraża
się w pełni troska o wspólne dobro” – napisała premier Beata Szydło.
Gratulując zwycięzcom, wicemarszałek Bogdan Borusewicz, stwierdził, że są
oni „solą ziemi” i to od nich zależy aktywność i zaangażowanie lokalnych spo-

łeczności. Bez sołtysów, jego zdaniem,
polska wieś byłaby martwa. - Was, sołtysów, trzeba doceniać – podkreśli wicemarszałek.
Tytuł Sołtysa Roku 2015 zdobyli:
Konrad Ambroziak z Tokar w woj. wielkopolskim, Aneta Bławat z Kobylan w woj.
świętokrzyskim, Agnieszka Frąckowiak
z Bieganowa w woj. wielkopolskim,
Zdzisław Idczak ze Świerczowa w woj.
opolskim, Marian Kopczyński z Radnicy
w woj. lubuskim, Dorota Krauz z Poźrzadła Wielkiego w woj. zachodniopomorskim, Karina Lassak z Szonowic w woj.
śląskim, Józef Melzer z Dębogórza w woj.
pomorskim, Zbigniew Miga z Kożuchowa
w woj. podkarpackim, Czesław Smółka
z Przecieszyna w woj. małopolskim, Katarzyna Tokarz z Ropicy Górnej w woj. małopolskim i Hanna Wronka ze Strachówki
w woj. mazowieckim. Nagrodę specjalną za 44 lata pełnienia funkcji sołtysa
otrzymał Ireneusz Majkowski z Lisiogóry
w woj. mazowieckim.
JB (źródło: senat.gov.pl)

Kostka Jagiełły będzie przebudowana
Sprawdziły się przewidywania władz
samorządowych powiatu oświęcimskiego
i gminy Brzeszcze - dzięki rządowemu dofinansowaniu jeszcze w tym roku dojdzie do
przebudowy ul. Kostka Jagiełły w Zasolu.
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ogłosiło już przetarg na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K
ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku
od km 5+792 do km 7+270. Wykonawca

inwestycji ma być znany na początku lipca. Zakończenie robót przewidziano na
18 listopada br.
Przypomnijmy, że Powiat Oświęcimski zgłosił to zadanie do Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Inwestycja znalazła się tuż pod kreską –
na 13. miejscu listy rankingowej, bo limit
środków finansowych pozwolił na dofinansowanie 12 zadań zgłoszonych przez
powiaty z województwa małopolskiego.

Ale oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu procedur przetargowych na
realizację zadań znajdujących się wyżej
na liście rankingowej pozwoliły na dofinansowanie przebudowy ul. Kostka
Jagiełły.
Szacowany koszt tej inwestycji wynosi 4 mln 898 tys. 766,09 zł. Dotacja
ma wynieść 50%. Drugie tyle kosztów
po połowie pomiędzy siebie podzielą
Powiat Oświęcimski i Gmina Brzeszcze.
JB
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Muzycy w ofensywie
Z nowym składem i nowym singlem – w takim
zestawieniu początkiem
czerwca Bartosz Słatyński pojawił się w Telewizji
Polskiej. Z kolei zespół
Besides ma za sobą udaną,
pierwszą zagraniczną trasę.
Bartosz Słatyński, brzeszczański muzyk wraz z towarzyszącym mu zespołem
zagrał podczas wieczornego programu
„Halo Polonia”, skierowanego do rodaków mieszkających poza granicami Polski.
- Wyjazd do stolicy i możliwość zagrania na żywo w TVP był dla nas wielkim
wydarzeniem i ważnym doświadczeniem. Próby, szczegółowy scenariusz i rygor na planie – choć do ogarnięcia było
sporo, przed kamerami czuliśmy się jak
ryby w wodzie! – zdradza Słatyński. - Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, znanych
nie tylko ze srebrnego ekranu. Wymienię
choćby świetnego gitarzystę jazzowego
Marka Napiórkowskiego, z którym mieliśmy okazję nieco pogawędzić o muzyce,
którą gramy. Z dumą przyznam, że nie
krył swojej sympatii i aprobaty dla tego,
co robimy – dodaje.
W trakcie programu Bartosz Słatyński
zaprezentował dwa utwory, w tym swój
najświeższy kawałek pt. „Czekamy”. Singiel ten jest niejako przedsmakiem nowego materiału i zapowiedzią drugiej, autorskiej płyty. Studyjne prace nad krążkiem
ruszyć mają na początku przyszłego roku.
- Singiel „Czekamy” swoją premierę
miał w drugim tygodniu czerwca i obecnie trwa jego promocja. Na całą płytę

Besides
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trzeba jeszcze trochę poczekać – przyznaje
artysta.
To kolejny rozdział w artystycznym życiu Bartosza. Wokalista rozstał się z muzykami, którzy towarzyszyli mu podczas promocji debiutanckiej płyty „Mały Ktoś”. Do
współpracy zaprosił natomiast nowych, ale
sprawdzonych i dobrze mu znanych kolegów po fachu.
Za bębnami zasiadł Wojtek Jakubiec,
prócz muzycznego zamiłowania także pomysłodawca i szef artystyczny pszczyńskiej
„Teatralnej Maszyny”. Gitarowym graniem
skład wsparł Piotr Świąder-Kruszyński, lider
znanego w całej Polsce i nie tylko bandu Besides. Odpowiedzialnym za niskie, basowe
tony został Paweł Kocur. Niezmiennie i lojalnie klawiszami zajął się Paweł „Baca” Basak,
nieodłączny artystyczny przyjaciel Bartosza.
Jak przyznaje muzyk, sam czuje spore
podekscytowanie i twórczą niecierpliwość,
bowiem nowy skład daje sporo możliwości,
pomysłów i świeżego podejścia do wielu tematów. - Towarzyszący mi muzycy to prawdziwa muzyczna burza! Sam jestem ciekaw,
co z tego wszystkiego wyniknie! – kończy.

Europa poznaje Besides

Siedem koncertów w trzech krajach –
to bilans pierwszej zagranicznej trasy, którą
zaliczyli panowie z zespołu Besides. Podczas
kwietniowego touru skład zagrał na klubowych scenach w Czechach, Niemczech
i Belgii. Muzycy nie żałują pomysłu wyjazdu poza granice Polski, bowiem możliwość
pokazania swoich umiejętności szerszej
publice była niezwykle wartościowym doświadczeniem i niezapomnianą muzyczną
przygodą.
- Zagraniczna trasa to niesamowite
przeżycie i super doświadczenie. Jesteśmy
bardzo zadowoleni z tego pierwszego wyjazdu, dzięki któremu uzyskaliśmy także

Bartosz Słatyński
wiele nowych kontaktów. Odbiór był bardzo dobry i w zasadzie w każdym miejscu
dostaliśmy mega pozytywny feedback,
a muzyka wszędzie była przyjęta entuzjastycznie – opowiada Piotr Świąder-Kruszyński, gitarzysta bandu.
- Niestety nie mogłem uczestniczyć we
wszystkich zagranicznych koncertach, ale
te, na których zagrałem, mógłbym określić
jednym słowem: fantastycznie. Szczerze
mówiąc, było lepiej niż się spodziewałem –
dodaje basista, Artur Łebecki.
Choć kluby muzyczne w Niemczech,
Belgii, czy nawet Czechach to nieco inny
artystyczny świat, zdaniem muzyków zagraniczna publiczność niewiele różni się od
krajowej. Odbiór jest podobny i – ku uciesze
składu - w każdym miejscu pozytywny.
- Jak na debiutantów w tamtych krajach, mieliśmy w sumie fajną i liczną publikę
– dodaje Piotr.
Mimo, iż wysiłek przy organizacji i realizacji zagranicznej trasy każdemu z ekipy dał
się we znaki, Artur podkreśla jedynie pozytywne aspekty touru – satysfakcję z kolejnych koncertów, wspólnie spędzony czas,
radość z robienia muzyki…
- Cieszymy się tak naprawdę z każdego
zagranego koncertu. Może to dziwić, ale lubimy spędzać pół dnia w busie, przerzucać
setki kilo sprzętu, czekać godzinami po to,
by zagrać chwilę i na koniec pogadać z ludźmi – relacjonuje wyjazd basista Besides.
Pierwszą zagraniczną trasę można zatem śmiało uznać za udaną. Idąc za ciosem
zespół już teraz finalizuje terminy kolejnej
odsłony muzycznych wojaży po Europie…
- Myślę, że z naszą muzyką, w tym gatunku nie ma innej drogi… Będziemy starać
się w każdym sezonie zahaczać o inne kraje. Na dziś mamy już zaplanowanych kilka
koncertów na jesienną trasę europejską.
Gdy tylko domkniemy wszystko, na pewno
powiadomimy – obiecuje gitarzysta.
Paweł Kocur (portal Infobrzeszcze.pl)
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Jawiszowianie pożegnali ks. Dadaka
1 czerwca zmarł pochodzący z Jawiszowic ks. infułat Stanisław Dadak, były
kanclerz diecezjalnej Kurii
biskupiej w Bielsku-Białej.
Ks. infułat Stanisław Dadak przeżył
71 lat, z czego 49 jako kapłan. Duchowny
zmarł w szpitalu, do którego trafił, gdy
nagle poczuł się źle.
Urodził się 13 lutego 1945 r.
w Jawiszowicach. Ukończył Liceum
Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1968 r. z rąk metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły
w katedrze wawelskiej. Większość swego kapłańskiego życia, poza trzyletnim
okresem, gdy był wikariuszem w Skawinie oraz gdy był prefektem seminarium,
przepracował jako kurialista: najpierw
jako notariusz w Kurii biskupiej w Krakowie, a po utworzeniu diecezji bielsko-żywieckiej w marcu 1992 r. jako kanclerz
w Kurii w Bielsku-Białej. Połowę z 48 lat
kapłańskiego życia poświęcił diecezji
bielsko-żywieckiej
Msza św. pogrzebowa śp. ks. Stanisława Dadaka odbyła się 4 czerwca w kościele pw. św. Marcina w Jawiszowicach.
Uroczystościom pogrzebowym z udziałem licznych księży z diecezji bielsko-żywieckiej i archidiecezji krakowskiej przewodniczył biskup Piotr Greger. Trumna
z ciałem wieloletniego kanclerza kurii
diecezjalnej w Bielsku-Białej spoczęła
na jawiszowickim cmentarzu, w grobie
obok doczesnych szczątków rodziców
71-letniego kapłana.

Ks. Stanisław Dadak 1945-2016
W kazaniu podczas mszy św. pogrzebowej ks. Marek Studenski, wikariusz
generalny diecezji bielsko-żywieckiej,
opisując niezwykłą osobowość zmarłego
kapłana, podkreślił, jak ważna dla niego
była pamięć o własnym chrzcie świętym.
Wspomniał, że ksiądz kanclerz niczym
relikwię przechowywał w specjalnym
pudełku szatkę ze swojego chrztu, pamiątkę po przyjęciu tego sakramentu 27
lutego 1945 r.
- Chciałem spojrzeć na życie ks. Stanisława przez pryzmat tego umierania w sakramencie chrztu świętego. Jego życie było
cały czas takim obumieraniem dla świata.
On przede wszystkim zanurzył, uśmiercił
w wodach chrztu świętego pychę. To był
człowiek skromny, nie przywiązywał się
do żadnej rzeczy, no może poza jedną…
– zauważył kaznodzieja, przypominając
o niezwykłej miłości księdza kanclerza do
Słowenii. Przy okazji duchowny przekazał
słowa kondolencji i zapewnienie o modlitwie od biskupa słoweńskiej diecezji Celje,
Stanislava Lipovška.

Pogrzeb ks. Stanisława Dadaka odbył się w kościele pw. św. Marcina w Jawiszowicach.

Dzieląc się wspomnieniami o zmarłym, wikariusz generalny zaznaczył, że
ks. Stanisław był człowiekiem niesamowitej wdzięczności. - Był wdzięczny wobec swoich współpracowników. Potrafił
dziękować i szanował każdego, zwracał uwagę na to, żeby nikogo nie urazić – dodał, wskazując na dobrą opinię
o wieloletnim prefekcie seminarium
duchownego, wyrażaną do dziś przez
jego licznych wychowanków.
Zdaniem ks. Studenskiego, zmarły
kanclerz był człowiekiem olbrzymiej
dyskrecji. - Był dyskretnym do granic.
W chrzcie świętym utopił pragnienie
rozgłosu i inne wady. Był człowiekiem
ewangelicznej radości. Nie opuszczało go poczucie humoru – wspominał
ksiądz.
Pożegnalne przemówienia nad
trumną wygłosili też jawiszowicki proboszcz ks. Henryk Zątek, przedstawiciel
parafii oraz Andrej Šurla, były lektor
języka słoweńskiego na UŚ, który mógł
się przekonać o tym, jak ksiądz kanclerz
dobrze opanował język swojej drugiej
ojczyzny. Słoweniec przypomniał, że
zmarły był autentycznym przyjacielem
tego bałkańskiego kraju i wielokrotnie
dowiódł podczas swych kazań po słoweńsku, jak głęboko poznał duchowość
mieszkańców tej ziemi. - Kibicował
skoczkom narciarskim ze Słowenii, albo
raczej modlił się za nich – wspominał.
Po eucharystii, kondukt pogrzebowy, w którym nie zabrakło pocztów sztandarowych organizacji i szkół
z Jawiszowic, Wilamowic i Oświęcimia,
oraz wiernych w strojach regionalnych,
przeszedł na pobliski cmentarz, gdzie
w grobie rodziców spoczęła trumna
z ciałem ks. Stanisława Dadaka.
Robert Karp
(Katolicka Agencja Informacyjna)
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Rewitalizacja Nowy chodnik na Nosala
szansą
W gminie trwają prace nad
stworzeniem „Gminnego
Programu Rewitalizacji dla
Gminy Brzeszcze do roku
2023”. Dokument ten pozwoli ubiegać się o środki
unijne na projekty mające
podnieść jakość życia na tzw.
obszarach zdegradowanych.
Program jest obecnie konsultowany
z mieszkańcami gminy. Odbyły się już
dwa spotkania otwarte. Do 8 lipca można było się zapoznać i składać uwagi do
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Brzeszcze.
Projekt uchwały przewiduje dwa obszary, które miałyby zostać objęte rewitalizacją. Pierwszy to: Nowa i Stara Kolonia,
część ul. Sienkiewicza, ul. Parkowej po
Szkołę Podstawową nr 1 z wyłączeniem
os. Szymanowskiego oraz część terenu
przemysłowego za halą sportową. – Na
spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami przetoczyła się dyskusja, że obszarem rewitalizacji zamiast terenu przemysłowego powinny być objęte hala
sportowa i stadion KS „Górnik”. Autorzy
opracowania mają jeszcze skonsultować
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, czy jest to możliwe,
bo niewykluczone, że tereny, które są
przyległe do obszaru zdegradowanego
mogą być później stopniowo włączane
w rewitalizację – wyjaśnia burmistrz
Brzeszcz, Cecylia Ślusarczyk.
Drugi obszar to osiedle Paderewskiego oraz część „Starego Osiedla” w obrębie Ośrodka Kultury w kierunku dworca
kolejowego Brzeszcze-Jawiszowice. Być
może do obszaru włączony zostanie też
park miejski przy ul. Dworcowej. Taki
wniosek też padł na spotkaniu konsultacyjnym.
- Program rewitalizacji to podstawa do
ubiegania się o unijne pieniądze w ramach
nowej perspektywy finansowej. Sama
rewitalizacja to proces długotrwały, który
wymaga aktywności ze strony mieszkańców. Środki będzie można pozyskać głównie na tzw. projekty miękkie, społeczne,
ale także na infrastrukturę techniczną –
mówi burmistrz Cecylia Ślusarczyk.
Konkursy zostaną ogłoszone prawdopodobnie w przyszłym roku.
JB
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7 czerwca zakończyła
się trwająca od lutego
br. przebudowa ul. Nosala w Brzeszczach.

Wartość robót budowlanych prowadzonych na odcinku od skrzyżowania
z ul. Ofiar Oświęcimia do przejazdu kolejowego wyniosła 242 tys. 829,37 zł i została pokryta w 50% ze środków budżetu
Gminy Brzeszcze oraz w 50% ze środków
Powiatu Oświęcimskiego.
W ramach zadania wykonano remont chodnika po lewej stronie ulicy
(wymieniono nawierzchnię chodnika,

krawężniki oraz obrzeża chodnikowe),
zlikwidowano opaski z płytek betonowych po prawej stronie ulicy, wymieniono krawężniki oraz nawierzchnię
wjazdów na posesje. Ponadto wykonano
przebudowę linii sieci niskiego napięcia
wraz z oświetleniem i zamontowano
nową wiatę przystankową. W ramach
zadania wykonana została także naprawa uszkodzonej kanalizacji.
Ponadto opracowano dokumentację
techniczną budowy chodnika dla pieszych po lewej stronie ulicy na odcinku
od przejazdu kolejowego do przystanku
autobusowego za ul. Ogrodową, której
realizacja przewidziana jest w drugiej
połowie roku.
(UG Brzeszcze)

Chodnik powstanie też na odcinku za przejazdem kolejowym do ul. Ogrodowej.

Chrobrego już gotowa
28 kwietnia zakończyła
się trwająca od listopada
ubiegłego roku przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Brzeszczach.
Koszt robót budowlanych wyniósł
432 tys. 764,89 zł i został pokryty ze
środków budżetu gminy. Obecnie trwają
procedury uzyskania od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. refundacji kwoty
67 tys. 621,00 zł tytułem naprawy szkód
górniczych w kanalizacji deszczowej.
W ramach zadania wykonano remont istniejącej kanalizacji deszczowej
wraz z budową nowych odcinków oraz
regulację istniejącego systemu odwodnienia wraz z wykonaniem wpustów
ulicznych. Ponadto zbudowano ściek
przykrawężnikowy jednostronny z betonu prefabrykowanego oraz wykonano
regulację istniejących skarp poprzez wykonanie umocnienia z płyt ażurowych.

Na ul. Chrobrego ułożono nawierzchnię
z kostki brukowej.
Na odcinku 340 m ul. Bolesława Chrobrego (wraz z poboczami) wykonano
nową konstrukcję drogi i położono nową
nawierzchnię jezdni z betonowej kostki
brukowej. Jednocześnie przebudowano i wyremontowano wjazdy bramowe
i dojścia do furtek posesji. Ponadto na
długości 20 m ul. Legionów wykonano
frezowanie, odtworzono konstrukcję
drogi po wymianie kanału deszczowego
poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej.
(UG Brzeszcze)
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Zabawa na spartakiadzie sportowo-pożarniczej
24 maja odbyła się II Gminna Spartakiada Sportowo
-Pożarnicza przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr
1 w Przecieszynie. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów gminy Brzeszcze
oraz dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
Po uroczystym otwarciu przez burmistrz Cecylię Ślusarczyk, rozpoczęły się
konkurencje. Dzieci musiały wykazać się
szybkością i zwinnością. Celem spartakiady było propagowanie działalności
straży pożarnej w gminie Brzeszcze oraz
integracja uczniów z poszczególnych
szkół.
Imprezę uświetnił pokaz Klubu Oyama Karate Brzeszcze. W wydarzeniu
brali udział również harcerze z Gimna-

Strażacy zadbali o dobrą zabawę dla uczniów.
zjum nr 2 w Brzeszczach, którzy prowadzili animacje dla dzieci. Na twarzach
uczestników pojawiły się kolorowe
tygrysy, motyle, jak również postacie
z bajek, dzięki wolontariuszom z Powiatowego Zespołu nr 6 w Brzeszczach.
Dopisała przepiękna pogoda, a na każdego uczestnika czekał smaczny posiłek. Organizatorem imprezy był Wydział

Sport plus rodzina
równa się szczęście
W Brzeszczach już po raz drugi w ramach programu profilkatycznego „Rodzina jest najważniejsza” 4 czerwca odbył
się II Rodzinny Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez Klub Sportowy „Górnik”
Brzeszcze oraz Gminę Brzeszcze.
W turnieju rywalizowały ze sobą trzy
pokolenia reprezentowane przez następujące drużyny: Górnik Brzeszcze (dzieci),
Stare Wygi (rodzice i dziadkowie), Niespełnione Talenty (zarząd i przyjaciele KSG).
Zaskakujący wynik meczu to wygrana
dzieci, wśród których najmłodszy zawodnik

miał 9 lat. Najstarsza zawodniczka, 69-letnia pani Franciszka z drużyny Stare Wygi
nie ustępowała kondycją fizyczną innym
piłkarzom. W przerwie rozgrywek meczowych Janusz Bassara – były zawodnik KS
„Górnik” Brzeszcze przeprowadził pokaz
udzielania pierwszej pomocy medycznej
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia (na
zdjęciu). Wspaniała zabawa w rodzinnym
gronie była dowodem na to, iż realizacja
tego typu przedsięwzięć jest warta
kontynuowania i propagowania w innych
gminach.
Barbara Chrząszcz-Noworyta

Edukacji Urzędu Gminy w Brzeszczach
w partnerstwie z jednostkami OSP oraz
Ośrodkiem Kultury.
Szczególne podziękowania należą
się druhom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy
Brzeszcze, którzy swoją pomocą wsparli organizację tego przedsięwzięcia.
(UG Brzeszcze)

Błyszczą
jak diamenty
14 czerwca w Ośrodku Kultury
w Brzeszczach odbyła się uroczysta
gala „Gminne Diamenty 2016”, której
celem jest uhonorowanie najzdolniejszych uczniów gminy Brzeszcze, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Zgodnie z regulaminem konkursu,
uczniowie byli zgłaszani w pięciu kategoriach. Wszyscy nominowani osiągnęli sukces dzięki swojej ciężkiej pracy
i nienagannej postawie.
Laureaci:
I. Kategoria - Diament Roku 2016
w kategorii klas IV-VI: Marcel Danek
z ZSP nr 5 w Brzeszczach
II. Kategoria - Diament Roku 2016 w kategorii klas I-III Gimnazjum: Weronika
Sikora z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach
III. Kategoria - Odkrycie Talentu Roku
dla szkół podstawowych i gimnazjów:
Wiktoria Kania z ZSP nr 3 w Skidziniu
IV. Kategoria - Diament Roku 2016
w kategorii wzorowy członek MDP: Dominika Merta z ZSP nr 4 w Brzeszczach,
Alicja Morończyk z ZSP nr 3 w Skidziniu
V. Kategoria – Klasa z Pasją: Klasa 3a
Gimnazjum nr 1 z ZSP nr 4 w Brzeszczach.

Biuletyn •maj/czerwiec 2016

10

www.brzeszcze.pl

Fot. Tomasz Bryś

Znani i lubiani zagrali dla Mai z Brzeszcz
10 tys. 132 zł zebrali wolontariusze Fundacji Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy podczas Wielkiego
Charytatywnego Meczu
Piłkarskiego dla Mai Jedlińskiej z Brzeszcz.

Maja Jedlińska z tatą.
spotkaniu zwyciężczynią była jednak roczna
Maja, która wspólnie z rodzicami również
pojawiła się na moment na boisku.
W meczu wzięli udział między innymi
najpopularniejsi polscy bliźniacy - Rafał Mroczek i Marcin Mroczek, Jarosław Jakimowicz,
Irek Bieleninik, Piotr Zelt czy Przemysław
Cypryański. W drużynie MOWP zagrali wolontariusze i przyjaciele Fundacji, a także pracownicy Urzędu Gminy Oświęcim, m.in. wójt
Albert Bartosz, wicewójt Mirosław Smolarek
z dziećmi – Sebastianem i Natalią. Gościnnie
zagrali prezes firmy Omag, Łukasz Dziędziel,
prezes firmy Re-Plast, Mariusz Sibik oraz
Waldemar Klisiak – hokeista, trener i olimpijczyk z Albertville. Emocji sportowych nie brakowało. Były starcia, dryblingi, a nawet faule
niwelowane skutecznie przez masażystów.
Fot. Tomasz Bryś

Mecz rozegranego 18 czerwca na boisku Klubu Sportowego Soła Oświęcim.
Wspólnie bawili się zawodnicy drużyny
MOWP, zawodniczki Iskry Brzezinka oraz
Reprezentacja Artystów Polskich.
- To był wspaniały dzień i dużo emocji,
nie tylko na murawie. Osiągnęliśmy cel,
jakim była pomoc chorej dziewczynce.
Oświęcimianie kolejny raz pokazali, że
mają duże serducha – podkreśla Mirek
Semik, wiceprzewodniczący Rady MOWP,
koordynator i pomysłodawca meczu.
Mecz zapoczątkowało wspólne wyjście zawodników z małymi podopiecznymi klubu Soła Oświęcim na czele z Majoretkami z Polanki Wielkiej. Reprezentacje
zapozowały do wspólnych zdjęć, zabrzmiał
hymn MOWP autorstwa zespołu Krzywa Alternatywa, a następnie rozległ się
pierwszy gwizdek. Jako pierwsze na murawę wybiegły Iskierki, by rozegrać pierwszą
tercję spotkania z drużyną RAP-u. Piłkarki
okazały się skuteczniejsze i pokonały artystów 2:1. W dwóch kolejnych tercjach
również nie brakowało emocji: Zawodnicy
MOWP w ramię w ramię walczyli z RAP
-em i wygrali 2:1. Gola do bramki naszych
przeciwników strzelił między innymi Igor
Bartosz - najmłodszy zawodnik biało-niebieskich i podopieczny fundacji. W tym

W Reprezentacji Artystów Polskich zagrali m.in. Rafał i Marcin Mroczkowie.
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Spotkanie ze swadą i humorem poprowadzili Adam Grzanka i Mariusz Gabrek – artyści
i reprezentanci Hokejowej Reprezentacji
Artystów Polskich, a także Witold Kuboszek
– również hokeista, radiowiec i działacz
MOWP. Były komentarze, wywiady i relacje
live z murawy. Nie lada gratką dla koneserów
piłki nożnej była możliwość zdobycia podczas
meczu oryginalnej koszulki reprezentacji Polski z podpisami naszych zawodników, którzy
wystąpili na Euro 2016. Ten niepowtarzalny
gadżet za kwotę 2 tys. zł trafił do Tadeusza
Dziędziela, prezesa-seniora firmy OMAG. Kibice powalczyli także o koszulkę BVB Borussia Dortmund z podpisami trzech naszych
reprezentantów: Kuby Błaszczykowskiego,
Roberta Lewandowskiego i Łukasza Piszczka.
Zdobył ją za 1300 zł Mariusz Sibik – prezes
firmy Re-Plast. Podczas meczu najmłodsi fani
piłki nożnej mogli pokłusować na kucykach
czy pomalować farbami samochód, a starsi
sfotografować się z ulubionymi artystami
i zdobyć ich autograf.
Wszystkie zebrane w tym dniu pieniądze trafią na konto rocznej Mai Jedlińskiej
z Brzeszcz. Rozpoznano u niej zaburzenie
sercowo-naczyniowe. Cierpi również na
niedosłuch. - Podczas meczu zbieraliśmy
środki na jej leczenie i rehabilitację, a także
zakup aparatu słuchowego – mówią członkowie Fundacji. Mecz odbył się przy finansowym wsparciu Gminy Oświęcim i przy
współpracy z klubem KS Soła Oświęcim.
Patronat nad meczem objęli: Zbigniew Starzec, starosta oświęcimski, Janusz Chwierut, prezydent miasta Oświęcim oraz Albert
Bartosz, wójt gminy Oświęcim.
(zródło: MOWP)
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Podsumowanie rozgrywek A-klasy

22 mecze bez porażki, 62
bramki zdobyte, zaledwie
12 straconych, 58 punktów
i mistrzostwo ligi zapewnione na trzy kolejki przed
zakończeniem sezonu - to
finał występów LKS-u Jawiszowice w rozgrywkach
oświęcimskiej A-klasy.
Podopieczni trenera Jarosława Płonki
bezsprzecznie byli najlepszą i najskuteczniejszą ekipą ligi, zasługując na szczere gratulacje nie tylko jawiszowickich kibiców.
Zarówno jesienią, jak i piłkarską wiosną
żaden z przeciwników nie był w stanie znaleźć sposobu na pokonanie rozpędzonego
LKS-u. - Brak presji wyniku - to moim zdaniem był klucz do naszego sukcesu. Z każdym meczem rósł jednak nasz apetyt na
triumf i nie zwalnialiśmy tempa - podsumowuje Adrian Korczyk, zdobywca dwudziestu
trafień dla LKS-u i ligowy król strzelców.
Skład zaliczył w sumie osiemnaście
wygranych spotkań, dzieląc się punktami
w jedynie czterech meczach. Dumy z takiego bilansu nie kryją piłkarze, którzy są
przekonani, że dobre przygotowanie przyniesie efekty także podczas jesiennych występów...
- Myślę, że w stu procentach zasłużyliśmy na ten awans. Nie przegraliśmy ani
jednego meczu, a przy tym straciliśmy najmniej bramek - zauważa pomocnik teamu
z Jawiszowic, Damian Ochman.
- To wspaniałe uczucie i podwójne
szczęście - awans do wyższej klasy i świadomość, że kończymy sezon jako drużyna niepokonana! Jestem przekonany, że ten sam
charakter i chęć zwyciężania zaprezentujemy także w przyszłym sezonie, już w lidze
okręgowej - dodaje kolega z drużyny, Artur
Kowalski.
Choć rywale z Gorzowa i Rajska przez
wiele kolejek szukali szans na dogonienie
lidera, ten na szczęście nie pozwolił sobie
na zmniejszenie przewagi, co kolejkę zwiększając punktową różnicę pomiędzy resztą
stawki. W efekcie już na trzy kolejki przed
zakończeniem gier zawodnicy z Jawiszowic,
mając bezpieczną przewagę mogli cieszyć
się ze zwycięskiego i w pełni zasłużonego
awansu do okręgówki. Prócz nagrody za
całosezonowe trudy piłkarskie był to także

fot. ML Misiek

Piłkarskie święto w Jawiszowicach

Feta w Jawiszowicach po awansie do okręgówki nie miała końca.
wspaniały sportowy prezent na 65-lecie
klubu. - Ten sukces to nie tylko my, piłkarze, ale także trener, zarząd, sponsorzy oraz
wszyscy ci, którzy angażowali się w klub.
Czując tę dobrą atmosferę wokół, łatwiej
udało nam się awansować do wyższej ligi –
podsumowuje Adrian Korczyk.

Górnicy w kratkę

Górnik Brzeszcze, druga ekipa z naszej
gminy, ligę zakończył mniej triumfalnie. Choć
„Górnicy” do gier przystępowali jako spadkowicz, z pewnością nikt nie przepowiadał
klubowi łatwej przeprawy i błyskawicznego
awansu. Ekipa spod kopalni ostatecznie
sezon zakończyła w drugiej części tabeli,
plasując się na siódmym miejscu. Dziesięć
porażek, trzy remisy i dziewięć zwycięstw
niestety nie pozwoliły na lepszą lokatę.

- Obie rundy przepracowaliśmy solidnie i z meczu na mecz nasza gra wyglądała
coraz lepiej. Liczę, że nasz trud przyniesie
efekty już podczas jesiennych spotkań,
w trakcie nowego sezonu. Mamy młody,
perspektywiczny skład i z pewnością powalczymy o jak najlepsze miejsce w lidze zauważa Artur Jędrusik, kierownik drużyny
Górnika.
W każdym spotkaniu brzeszczan widać
świeżość, nowe chęci do gry i szkoleniową rewolucję. Trener Damian Odrobiński
dzielnie realizuje misję przebudowy drużyny, wciąż poszukując dla niej nowego, skutecznego stylu. Zespół z meczu na mecz
radzi sobie coraz lepiej i z pewnością już
wkrótce udowodni swoją piłkarską wartość. Trzymamy kciuki!
Paweł Kocur (portal Infobrzeszcze.pl)

O co powalczą „Górnicy” pod wodzą Damiana Odrobińskiego w nowym sezonie?
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