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Skorzystaj z dotacji 
i wymień stary piec!
Mieszkańcy gminy Brzeszcze 
mają możliwość pozyska-
nia dopłat do zakupu no-
wych pieców grzewczych.

6 sierpnia Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przecie-
szynie obchodziła 70–
lecie działalności. 

70 lat OSP 
Przecieszyn

W całej gminie trwają 
duże inwestycje drogo-
we. Prowadzi je gmina, 
powiat i województwo.

Na drogach tłoczno 
od... inwestycji!

Milionowe inwestycje w oświacie

Modernizacji placówek oświatowych na taką skalę dotąd w gminie Brzeszcze nie widziano. 
Zakończył się pierwszy etap ich kompleksowej termomodernizacji za ponad 3 mln 700 tys. 
zł. W kolejce czekają kolejne przedszkola i szkoła podstawowa. Na zdjęciu instalacja foto-
woltaiczna na dachu budynku SP 2 w Brzeszczach.
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18 sierpnia br. dokonano odbioru 
końcowego robót będących pierwszym 
etapem realizacji inwestycji pn. „Pod-
niesienie efektywności energetycznej 
budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 
w gminie Brzeszcze”. Przypomnijmy, że 
gmina Brzeszcze pozyskała dofinanso-
wanie na to zadanie z programu PL 04 
„Oszczędzanie energii i promowanie 
odnawialnych źródeł energii” w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

W pierwszym etapie wykonano kom-
pleksową termomodernizację Szkoły Pod-
stawowej ni 1 i Gimnazjum nr 1 w Brzesz-
czach (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4) 
oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesz-
czach (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5).

Zakres prac w obiekcie przy ul. Szkol-
nej 6 obejmował: docieplenie stropów, 
docieplenie ścian zewnętrznych, wy-
mianę okien, wymianę drzwi zewnętrz-
nych, montaż instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 40 KW wraz z systemem zarzą-
dzania energią, wymianę źródeł światła 
(LED) w ilości 345 sztuk, wymianę opraw 
oświetleniowych (LED) w ilości 261 sztuk 
oraz montaż systemu BMS do sterowana 
oświetleniem – 40 czujek ruchu.

W Szkole Podstawowej nr 2 w zakres 
prac weszło: docieplenie ścian, docieple-

nie podłóg (w sali gimnastycznej i piwnicy), 
docieplenie stropodachu, wymiana drzwi 
zewnętrznych, wymiana okien, zamurowa-
nie przegrody o pow. 66,48 m2, wymiana 
kaloryferów wraz zaworami w ilości 40 sztuk, 
wymiana zaworów umywalkowych na wo-
doszczelne (czasowe) w ilości 40 sztuk, mon-
taż pompy ciepła na potrzeby c.w.u wraz  
z zasobnikiem i sterowaniem, montaż in-
stalacji fotowoltaicznej o mocy 40 KW wraz 
z systemem zarządzania energią, wymiana 
źródeł światła (LED) w ilości 345 sztuk, wy-
miana opraw oświetleniowych (LED) w ilości 
261 sztuk, montaż systemu BMS do sterowa-
nia oświetleniem - 40 czujek ruchu.

Prace zostały zakończone w terminie 
umownym, tj. do dnia 29 lipca 2016 roku. 
Wykonawcami robót byli: Firma Projek-
towo-Budowlana „Włodarz” z Pałecznicy 
oraz Przedsiębiorstwo Remontowe Urzą-
dzeń Energetycznych „ECOMEX”  z Gliwic.

W ramach realizowanej inwestycji 
w bieżącym roku wykonano również do-
datkowy zakres prac objęty tzw. rozsze-
rzeniem I projektu. W Szkole Podstawo-
wej nr 1 i Gimnazjum nr 1 wymieniono 
dodatkowe okna, a w Szkole Podstawowej 
nr 2 docieplono dach styropapą i zmo-
dernizowano instalację wewnętrzną  c.o. 
(wymieniono grzejniki i termozawory). 

Całkowita wartość zrealizowanego 
zakresu robót w ramach inwestycji pn. 
„Podniesienie efektywności energetycz-
nej budynków szkół podstawowych nr 1 
i 2 w gminie Brzeszcze” wyniosła 3 mln 
701 tys. 816,79 zł.

W szkołach prace przyjęli ze zro-
zumieniem

- Udało się sprawnie przejść przez 
te ważne inwestycje. Należy podzięko-

wać nauczycielom, rodzicom i dzieciom 
obu szkół, że byli cierpliwi w trakcie tak 
ogromnego remontu, który był prowa-
dzony w trakcie roku szkolnego - mówi 
burmistrz Brzeszcz, Cecylia Ślusarczyk.

Dla szkół był to trudny okres, bo prace 
budowlane kolidowały z prowadzeniem 
lekcji. Efekt końcowy zadowolił jednak 
nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. 
- Termomodernizacja naszej szkoły była 
niezbędna ze względu na wysokie koszty 
ogrzewania budynku, energii elektrycz-
nej, a także na bezpieczeństwo uczniów. 
Prace trwały cały rok szkolny. Zakres 
robót wykonawcy uzgadniali ze mną za-
wsze z wyprzedzeniem. Pomieszczenia 
do remontu udostępniano stopniowo, 
tak aby nie utrudniać realizacji zadań 
szkoły - mówi Barbara Włosiak, dyrektor 
ZSP nr 5 w Brzeszczach (Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Brzeszczach).

W podobnym tonie wypowiada 
się Urszula Nocoń, dyrektor ZSP nr 4 
w Brzeszczach. - To było wielkie wyzwa-
nie dla nas. Pracownicy byli na terenie 
szkoły przez cały rok szkolny. W pewnym 
momencie był tutaj regularny plac bu-
dowy, a przez pewien czas w lecie nie 
wypuszczaliśmy dzieci na pole, żeby nic 
się im nie stało. Ze strony rodziców było 
ogromne zrozumienie dla tej sytuacji. 
Nie było łatwo, ale poradziliśmy sobie 
i w tej chwili uczymy się w zdecydowanie 
lepszych warunkach – podkreśla Urszula 
Nocoń.

Społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 w Brzesz-
czach najbardziej cieszy nowa elewacja 
zewnętrzna. - Stara elewacja wołała 
o pomstę do nieba. Szkoła wypięknia-
ła od zewnątrz – mówi Urszula Nocoń 

Milionowe inwestycje w oświacie
Modernizacji placówek 
oświatowych na taką skalę 
dotąd w gminie Brzeszcze 
nie widziano. Zakończył się 
I etap ich kompleksowej 
termomodernizacji. W ko-
lejce czekają kolejne przed-
szkola i szkoła podstawowa.

„Jedynka”  pozbyła się nadszarpniętej upływem czasu elewacji.
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Możliwość taką dał „Program Ogra-
niczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Brzeszcze – etap I”, który gmina realizu-
je wspólnie z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie. W 2016 r. w ramach 
środków z tego programu zainstalowa-
nych zostanie 40 nowych kotłów węglo-
wych oraz 5 kotłów gazowych. Osoba 
prywatna może pozyskać dopłatę w wy-
sokości ok. 4 tys. zł. 

Więcej informacji o zasadach realiza-
cji „Programu Ograniczenia Niskiej Emi-
sji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I” 
można uzyskać podczas indywidualnych 
konsultacji udzielanych przez operatora 
programu, tj. Bieruńską Fundację Inicja-
tywnych Gospodarczych w poniedziałki 
w godzinach 9.00-12.00 oraz we wtorki 
w godzinach 14.00-17.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Wnioski wraz z regulaminem dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Brzeszcze - www.brzeszcze.pl oraz w  In-
formacji Urzędu Gminy w Brzeszczach. 
Należy je składać w Urzędzie Gminy 
w Brzeszczach (ul. Kościelna 4).

- Do tej pory mieszkańcy złożyli po-
nad 50 wniosków. Przyjmowane są one 
w trybie ciągłym i nawet, jeśli pula środ-
ków zostanie wyczerpana, wnioski trafią 

na listę rezerwową i będą rozpatrywa-
ne w przyszłym roku. Złożony wniosek 
nie jest zobowiązujący dla mieszkańca. 
Dopiero podpisanie umowy wiąże się 
z uzyskaniem dopłaty – wyjaśnia Robert 
Adamczyk, z-ca burmistrza Brzeszcz.

Nie będzie to jedyna szansa na po-
zyskanie dotacji na wymianę pieców. 
Prawie 210 mln zł Zarząd Województwa 
Małopolskiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 przeznaczył 
na wymianę pieców w Małopolsce. 

O dotacje będą mogli się ubiegać 
właściciele domów jedno- i wieloro-
dzinnych, którzy chcą zlikwidować swój 
stary piec węglowy i zastąpić go piecem 
na biomasę lub paliwa gazowe, nowo-

Skorzystaj z dotacji i wymień stary piec!

Mieszkańcy gminy Brzeszcze 
mają możliwość pozyska-
nia dopłat do zakupu no-
wych pieców grzewczych.

czesnym piecem węglowym, źródłem 
ciepła wykorzystującym odnawialne 
źródła energii lub podłączyć się do sieci 
ciepłowniczej.

Środki dla mieszkańców w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 dostępne będą wyłącznie 
za pośrednictwem samorządów gmin-
nych.

W ramach realizowanych pro-
jektów będzie możliwe: wykonanie 
bezpłatnego audytu energetycznego 
(dzięki temu możliwe będzie spraw-
dzenie opłacalność inwestycji i uzyska-
nie informacji, jakie prace termomo-
dernizacyjne trzeba przeprowadzić), 
ocieplenie domu (jeśli audyt wskaże, 
że niezbędne do wykonania są prace 
termomodernizacyjne będzie możli-
wość skorzystania z programu Jawor 
realizowanego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie) oraz wymiana 
pieca - będzie można otrzymać nawet 
8 tys. zł oraz zwrot kosztów niezbędnej 
wymiany instalacji nawet do 6 tys. zł na 
jedno źródło ciepła. O terminach na-
boru informować będzie Urząd Gminy 
Brzeszcze.

Gmina aplikowała o wymianę ok. 
100 pieców. W przypadku wymiany 
kotłów na paliwa stałe wartość zadania 
ma wynieść 1 mln 300 tys. zł , a wnio-
skowane dofinansowanie 800 tys. zł, 
z kolei w przypadku wymiany kotłów 
gazowych odpowiednio 420 tys. zł 
i 240 tys. zł.

JB

i podkreśla, że bardzo ważna jest możli-
wość zarządzania systemem pozyskiwa-
nia i przetwarzania energii słonecznej  
w energię elektryczną i wykorzystanie 
jej na potrzeby placówek oświatowych. 
Dzięki temu rozwiązaniu dyrekcja szkół 
oraz pracownicy Urzędu Gminy Brzesz-
cze mogą na monitorach komputerów 
na bieżąco śledzić wykorzystanie ener-
gii. W ten sposób można dokonywać 
korekt w jej zużyciu, szukać przyczyn 
zbyt wysokiego poboru energii.  

To nie koniec inwestycji
W zakres I rozszerzenia wejdzie 

również termomodernizacja dwóch 
przedszkoli –„Żyrafa” i „Słoneczko” 
w Brzeszczach. - Jesteśmy na etapie pro-
cedury przetargowej. Dlaczego nie od 
razu realizowaliśmy także tych zadań?  

Związane to było ze wskaźnikami ekolo-
giczno-ekonomicznymi oraz terminem 
zakończenia inwestycji, jaki pierwotnie 
operator programu, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, narzucał na 30 marca 
2016. Projekt zaczynaliśmy na przełomie 
lipca i sierpnia tamtego roku i obawia-
liśmy się, że nie zdążymy go rozliczyć. 
W międzyczasie w październiku ub. roku 
pojawiła się informacja, że termin został 
przedłużony oraz że zostały jeszcze wol-
ne środki. Uznaliśmy za zasadne apliko-
wanie o nie – mówi burmistrz Brzeszcz, 
Cecylia Ślusarczyk. 

Na tym inwestycje w placówkach 
oświatowych się nie skończą. Na prze-
łomie maja i czerwca br. do Urzędu 
Gminy Brzeszcze dotarła informacja, że 
w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarcze-

go 2009-2014 są jeszcze wolne środki 
i beneficjenci, którzy już rozpoczęli 
projekty, mogą znowu aplikować o ich 
rozszerzenie. - Opracowaliśmy audy-
ty ekologiczne i wystąpiliśmy o drugie 
rozszerzenie projektu, które obejmuje 
Przedszkole „Pod Tęczą” w Jawiszowi-
cach, Szkołę Podstawową w Jawiszo-
wicach oraz Przedszkole „Pod Kaszta-
nami” w Brzeszczach. Czekamy w tej 
chwili na decyzje NFOŚiGW w War-
szawie. To nie jest łatwa procedura, 
bo wiąże się z poprawą pierwszego 
wniosku. Musimy zmieniać wskaźniki 
i parametry, a na koniec je osiągnąć. 
Niełatwy do spełnienia jest również 
termin zakończenia inwestycji – 30 
kwietnia 2017 r. Podejmujemy jednak 
to wyzwanie – dodaje burmistrz Cecy-
lia Ślusarczyk. 

JB

(ciąg dalszy ze str. 2) 
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Gmina czeka na finalne zatwierdze-
nie listy rankingowej i zaproszenie do 
podpisania umowy o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w gminie Brzeszcze oraz 
modernizacja oczyszczalni ścieków” 
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko, działanie 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach. Szacowany koszt zadania wynosi 
45 mln 406 tys. 292,10 zł brutto, a unijna 
dotacja ma pokryć 60% kosztów. Projekt 
przewiduje budowę kanalizacji dla tzw. 
aglomeracji (tworzą ją tereny, gdzie na 1 
km sieci przypada co najmniej 90 dostaw-
ców ścieków) – ul. Nosala, Gwarków, Bo-
jowników Oporu, Ofiar Oświęcimia, Par-
kowej, Matejki, Sienkiewicza, Kościuszki, 
Stara Kolonia, Piastowskiej, Daszyńskie-
go, Drobniaka oraz kompleksową moder-
nizację oczyszczalni ścieków.

- We wrześniu powołamy w struktu-
rze Urzędu Gminy jednostkę realizującą 
projekt. W tym roku mogą ruszyć pierw-
sze przetargi. W miarę posiadanych pie-
niędzy planujemy rozszerzać ten projekt. 
Tu widzimy szansę pozyskania środków. 

W przyszłym roku szykuje się w Brzesz-
czach wielki plac budowy – mówi Robert 
Adamczyk, z-ca burmistrza Brzeszcz.

Jednocześnie trwają prace projekto-
we kanalizacji sanitarnej na Borze. Prace 
te trochę się wydłużają ze względu na 
konieczność uzgodnień z PKP. - W tym 
roku powinniśmy uzyskać pozwolenie 
na budowę. Zastanawiamy się, czy bu-
dowę kanalizacji na Borze włączyć po-
tem do projektu dotyczącego „Starych 
Brzeszcz”, czy składać oddzielną aplika-
cję – dodaje Robert Adamczyk.

Na ukończeniu są prace projektowe bu-
dowy kanalizacji sanitarnej na ul. Siedliska 
oraz na ul. Pocztowej. Gotowy jest już nato-
miast projekt kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie ulic Siennej i Witosa w Jawiszowicach. 
Pieniądze na budowę gmina chce pozyskać 
z funduszy zewnętrznych, w tym z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (w przypadku sołectw).

W najbliższych latach kanalizacja sa-
nitarna nie powstanie w Zasolu. - Firma 
przerwała prace projektowe, bo miała tylko 
30% zgód od mieszkańców. Obecnie jest na 
etapie tzw. inwentaryzacji stanu wykona-
nia. Musi nam przedłożyć taki dokument, 
żebyśmy mogli przystąpić do negocjacji ws. 
odszkodowania z tytułu zerwania umowy. 
Zasole pozostanie bez kanalizacji. Szkoda, 
że tak się stało, ale brak zgód mieszkańców 
na wejście w teren z kanalizacją spowodo-
wał niemożność zrealizowania projektu – 
komentuje Robert Adamczyk.                    JB

Przyszły rok 
pod znakiem kanalizacji
Kanalizacja sanitarna naj-
pierw powstanie w rejo-
nie „Starych Brzeszcz”. 
Potem na Borze.

Przy okazji remontów dróg wy-
szło na jaw, że w gminie stan sieci 
wodociągowej jest zły.

- Rozmowy z Rejonowym Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
w Tychach do łatwych nie należą, ale 
dogadujemy się. Dobrze, że w gminie 
zaczęliśmy modernizować drogi, bo przy 
okazji okazało się, że mamy bardzo zły 
stan sieci wodociągowej na terenie całej 
gminy. W jaką drogę nie wejdziemy, to 
w tym momencie trzeba wymieniać sieć 
wodociągową. Ma to swoje dobre strony, 
bo w końcu widzimy stan tej sieci. Tylko 
budowa Wiślanej Trasy Rowerowej na 
terenie gminy zmusiła RPWiK w Tychach 
do wymiany wodociągów o wartości pra-
wie 1 mln zł. Pewnie mieszkańcy się dzi-

wią i ja również – za co my tyle płacimy, 
skoro stan tej sieci jest taki, a nie inny – 
mówi Robert Adamczyk, z-ca burmistrza 
Brzeszcz. 

Dlatego gmina dąży do przejęcia od 
RPWiK kanalizacji sanitarnej i sieci wo-
dociągowej.  W tej chwili opracowywany 
jest plan podziału tej spółki, został już 
uzgodniony harmonogram pomiędzy 
RPWiK w Tychach a gminą Brzeszcze 
i Agencją Komunalną. - Liczymy, że do po-
łowy przyszłego roku przejmiemy kanali-
zację sanitarną. Równolegle trwa proces 
przejmowania wodociągów. Ta procedu-
ra powinna się zakończyć do dwóch lat. 
Gmina będzie miała wtedy swoje przed-
siębiorstwo zajmujące się siecią kanali-
zacyjną i wodociągową – dodaje Robert 
Adamczyk.                                                     JB

Zły stan wodociągów
Rada Miejska w Brzeszczach przy-

jęła uchwałę w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Oświę-
cimskiego w celu realizacji zadania pn. 
„Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawi-
szowicach”.

Gmina udzieli powiatowi dotacji do 
kwoty 150 tys. zł. Takie uzgodnienia za-
padły pomiędzy burmistrzem Brzeszcz 
i starostą oświęcimskim. Pieniądze trafią 
na konto powiatu jeszcze w tym roku.

Modernizacja drogi będzie obej-
mować odcinek od torów kolejowych 
do skrzyżowania z ul. Lesisko. Polegać 
będzie na wymianie konstrukcji drogi 
w dostosowaniu do kategorii ruchu wraz 
z odwodnieniem.

JB

Przypomnijmy, że w kwietniu br. Rada 
Miejska w Brzeszczach przyjęła uchwałę 
w sprawie wyodrębnienia w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. To oznacza, że w 2017 r. sołec-
twa będą mieć więcej pieniędzy na in-
westycje.

Kwoty, jakimi będą dysponować od 
przyszłego roku poszczególne sołec-
twa są wyliczone w oparciu o algorytm, 
w którym brana pod uwagę jest m.in. 
liczba mieszkańców. Najmniejsze sołec-
two, czyli Wilczkowice otrzyma 18 tys. zł, 
a pozostałe sołectwa po 28 tys. zł. 

Propozycje inwestycji mieszkańcy 
mogli zgłaszać podczas zebrań wiejskich. 
O tym, jakie przedsięwzięcia wybrali do 
realizacji w przyszłym roku poinformu-
jemy w następnym numerze Biuletynu 
Informacyjnego Gminy Brzeszcze, który 
ukaże się na przełomie października i li-
stopada.                                                         JB

Mieszkańcy 
decydują

We wrześniu w sołectwach 
gminy Brzeszcze odbywały 
się zebrania wiejskie, pod-
czas których mieszkańcy 
mogli zgłaszać inwestycje 
do wykonania w ramach 
tzw. funduszy sołeckich.

Remont 
Spółdzielczej
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Uroczystość rozpoczęła się od mszy 
św. w intencji strażaków w kościele pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej w Przecie-
szynie. Dalsza część uroczystości odbyła 
się na placu przy remizie OSP Przecie-
szyn.

W obchodach jubileuszu 70-lecia 
OSP Przecieszyn uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele władz gminy Brzeszcze 
oraz powiatu oświęcimskiego, wśród 
nich: burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusar-
czyk wraz z zastępcą Robertem Adam-
czykiem, członkowie Zarządu Powiatu 
- Ewa Pawlusiak i Tadeusz Szczerbowski 
oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Iwona Gibas.

- Życzę Wam dalszych sukcesów 
w realizacji przyjętych zadań, bezpiecz-
nej służby, zawsze szczęśliwych powro-
tów z akcji oraz zdrowia, szczęścia i po-
myślności w życiu osobistym – zwróciła 
się do strażaków burmistrz Cecylia Ślu-
sarczyk.

- Chcemy podziękować za służbę 
i poświęcenie w walce z ludzkim nie-
szczęściem, za każdą interwencję, która 
niesie nadzieję i pomoc. To wy jesteście 
tymi odważnymi ludźmi, którzy dają 
mieszkańcom Ziemi Oświęcimskiej po-
czucie bezpieczeństwa, dlatego Zarząd 
i Rada Powiatu doceniając wasze zaan-
gażowanie, wspierają funkcjonowanie 
ochotniczych straży pożarnych. W tym 

roku na doposażenie straży w sprzęt 
ratowniczy przyznaliśmy blisko 85 
tys. zł. Z dotacji skorzystało 17 jedno-
stek działających na terenie powiatu, 
w tym cztery z gminy Brzeszcze, były 
to jednostki z Zasola, Jawiszowic, Boru 
i Brzeszcz – mówiła podczas uroczysto-
ści Ewa Pawlusiak, członek Zarządu Po-
wiatu Oświęcimskiego. 

Inicjatorem założenia jednostki OSP 
w Przecieszynie w 1946 r. był Komendant 
Gminny Brzeszcz – druh Aleksy Kopiasz, 
a pierwszym prezesem został Franciszek 
Kacperek. Następnie prezesami byli: Ta-
deusz Kawala, Franciszek Faruga, Włady-
sław Lipowiecki, Czesław Mierzwa, Ema-
nuel Mynarski, Karol Haczek, Władysław 
Kruczała, Ryszard Wanicki i obecnie 
Danuta Bułka-Morończyk. Naczelnikami 
kolejno byli: Alfons Kulka, Józef Kulka, 
Jan Morończyk, Ryszard Wanicki, Leszek 
Wolas i obecnie Danuta Tarkowska.

Dziś Ochotnicza Straż Pożarna w 
Przecieszynie zrzesza ok. 80 druhów. 

- Ta jubileuszowa uroczystość to do-
cenienie druchów-seniorów, naszych 
poprzedników, którzy zakładali straż po-
żarną w Przecieszynie, i którzy uczyli nas 
służby. Pamiętamy też o młodzieży, żeby 
dalej przekazywać szczytne idee OSP - 
mówi Danuta Bułka-Morończyk, prezes 
OSP Przecieszyn. 

Kobiety chlubą 70-letniej OSP Przecieszyn
6 sierpnia Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przecie-
szynie obchodziła 70–
lecie działalności. 

W sposób szczególny podziękowa-
no najbardziej zasłużonym oraz naj-
starszym druhom: Ryszardowi Wanic-
kiemu, Leszkowi Wolasowi, Antoniemu 
Kalice, Antoniemu Turkowi, Zdzisławo-
wi Kalice, Władysławowi Kruczale oraz 
Bolesławowi Szalkowskiemu.  

Chlubą OSP Przecieszyn jest wspo-
mniana młodzież oraz strażaczki. 
Dowód? 18 czerwca br. w Gorlicach 
odbyły się Wojewódzkie Zawody Spor-
towo-Pożarnicze. W rywalizacji uczest-
niczyli zwycięzcy eliminacji powiato-
wych z województwa małopolskiego. 
Powiat oświęcimski reprezentowały 
dwie drużyny z Przecieszyna: Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt, 
która w Gorlicach zajęła 15. miejsce 
oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza gru-
pa B (powyżej 30 lat). Ta druga w za-
wodach zajęła pierwsze miejsce. Panie 
z OSP Przecieszyn od lat przywożą me-
dale z zawodów wojewódzkich, a także 
krajowych. W 2008 r. zajęły II miejsce 
na szczeblu krajowym, a w 2012 r. III 
miejsce.

- W dniach 16-18 września w Pola-
nicy znów będziemy walczyć o medale. 
Tam odbędą się tegoroczne Krajowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze - mówi 
Danuta Bułka-Morończyk.

JB

Odznaczeni strażacy z okazji 70-lecia OSP Przecieszyn
•Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Ryszard Wanicki,
•Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Danuta Bułka-Morończyk, Irena 
Wolas,
•Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Marcin Kalika,
•Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: Dorota Bęcka, Jacek Bęcki, 
Damian Cierpioł, Joanna Chowaniec, Lucyna Grzywa, Beata Lipowska, Danuta 
Tarkowska, 
•Odznaką „Wysługa lat – 50-lecie” odznaczony został Leszek Wolas.

Obecnie w OSP Przecieszyn służy ok. 80 druhów.

Młodzieżowa drużyna pożarnicza dziew-
cząt w tym roku reprezentowała powiat 
w zawodach rangi wojewódzkiej.
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Piastowska do końca października
Przypomnijmy, że gmina pozyskała 50-procentowe dofi-

nansowanie do tej inwestycji z rządowego Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019. Przebudowa obejmuje odcinek ul. Piastowskiej od 
skrzyżowania z ul. św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Ofiar 
Oświęcimia (przy sklepie Netto) oraz odcinek ul. Lipowej od 
skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. Lisowce. – To trudna in-

westycja z uwagi na uzbrojenie w rejonie skrzyżowania ulic 
Przedwieśnik, Sobieskiego i Lipowej. Są tam rurociągi przemy-
słowe z Ruchu II, kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągi 
oraz zagęszczenie infrastruktury teletechnicznej i energetycz-
nej. Zakres przebudowy jest bardzo duży: nowe chodniki, 
ścieżka rowerowa, oświetlenie, przebudowa skrzyżowania, 
przesunięcie przystanku autobusowego. Termin zakończenia 
inwestycji nie jest jednak zagrożony - to koniec października 
br. – mówi Robert Adamczyk, z-ca burmistrza Brzeszcz. Całość 
inwestycji zamknie się kwotą ok. 3 mln zł.

Kostka Jagiełły w Zasolu: powiat 
i gmina jednoczą siły

W drugiej połowie listopada br. planowane jest zakończe-
nie przebudowy ul. Kostka Jagiełły w Zasolu. Inwestycję re-
alizuje Powiat Oświęcimski. Początkiem sierpnia przekazano 
plac budowy wykonawcy.  - Stan drogi jest zły. Inwestycja po-
zwoli na właściwe skomunikowanie powiatu oświęcimskiego 
z powiatem bielskim – mówi Ewa Pawlusiak z Zarządu Powia-
tu Oświęcimskiego.

Przebudowa obejmie ponad półtorakilometrowy odci-
nek ul. Kostka Jagiełły - od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 949 do granicy gminy Brzeszcze z gminą Wilamowice (to 
jednocześnie granica powiatu oświęcimskiego z powiatem 
bielskim). Inwestycja przewiduje też budowę chodników po 
obu stronach jezdni, przystanków autobusowych, kanalizacji 
deszczowej oraz wykonanie przejść dla pieszych. Roboty bu-

Na drogach tłoczno od… inwestycji!
W całej gminie trwają duże inwesty-
cje drogowe. Wykonuje je zarówno 
Gmina Brzeszcze, Powiat Oświęcim-
ski, jak i Województwo Małopolskie.

dowlane pochłoną ponad 3 mln zł. Powiat Oświęcimski pozy-
skał na to zadanie 50-procentowe dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. Pozostałą część kosztów po mniej więcej połowie 
podzielą między siebie Gmina Brzeszcze i Powiat Oświęcim-

ski. - Gmina Brzeszcze zapewni w tym przypadku 51% wkładu 
własnego do inwestycji. Dzięki temu powiat miał zwiększoną 
punktację przy konkursowej ocenie wniosku – podkreśla Ro-
bert Adamczyk, z-ca burmistrza Brzeszcz. Inwestycja ma się 
zakończyć w listopadzie tego roku.

Na Nosala pozostała część chodnika

26 sierpnia przekazano plac budowy na ul. Nosala. Tam 
będzie kontynuowana budowa chodnika – tym razem na od-
cinku od torów kolejowych do przystanku autobusowego za 
ul. Ogrodową. W ramach zadania zostanie też zamontowana 
nowa wiata przystankowa, a po drugiej stronie ulicy powstanie 
peron przystankowy. Wybrany w postępowaniu przetargowym 
wykonawca wykona inwestycje za 215 tys. 893,05 zł. Gmina 
Brzeszcze i Powiat Oświęcimski (Nosala jest drogą powiatową) 
sfinansują roboty budowlane po połowie. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 8 listopada br.

Kleparz w Jawiszowicach: dojazd do pól
Trwa remont ul. Kleparz w Jawiszowicach wraz z odwod-

nieniem. Inwestycja zostanie wykonana przy dofinansowaniu 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

Wzdłuż ul. Piastowskiej położono już większą część chod-
nika  i ścieżki rowerowej.

Ulica Kostka Jagiełły jest w opłakanym stanie. Remontu 
wymaga chodnik i jezdnia.

Chodnik na ul. Nosala powstanie też na odcinku od torów 
do przystanku autobusowego za ul. Ogrodową.
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w ramach dotacji na remont dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych.

26 sierpnia wykonawcy przekazano plac budowy. Inwesty-
cja będzie kosztować 201 tys. 685,28 zł. Roboty budowlane 
powinny się zakończyć do 30 września br. – W ramach tego sa-
mego konkursu w poprzednich latach wykonaliśmy już remon-
ty kilku dróg. Staramy się wybierać taką drogę, która wpisy-
wałaby się w ten konkurs, a jednocześnie, żeby skorzystali też 
mieszkańcy przy niej mieszkający - mówi Robert Adamczyk. 

Olszyny w kompleksowym remoncie
Powiat i gmina przebudowują ul. Olszyny w Jawiszowicach 

na odcinku od skrzyżowania z ul. Plebańską do ul. Jaźnik. Za-
kres robót obejmuje remont nawierzchni jezdni poprzez wy-
konanie nowej nakładki asfaltowej, remont istniejącego oraz 
budowę brakującego odcinka chodnika, remont włączeń dróg 

niższej kategorii krzyżujących się z ul. Olszyny oraz remont ist-
niejących zjazdów i dojść indywidualnych. W ramach inwesty-
cji przewidziano ponadto przebudowę istniejącej kanalizacji 
deszczowej wraz z budową nowych jej odcinków. Zadanie ma 
się zakończyć w marcu 2017 r. Pochłonie 1 mln 362 tys. 723,78 
zł. Gmina i powiat wyłożą po połowie kosztów. 

Budują Wiślaną Trasę Rowerową
W gminie Brzeszcze trwa budowa Wiślanej Trasy Rowero-

wej. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie. W tej chwili w ramach tego zadania wykonywane są 
m.in. takie prace, jak wymiana wodociągów w części ul. Aka-
cjowej oraz w części ul. Wodnej – tam po zakończeniu tych 
robót powstaną nowe nawierzchnie.  Na terenie gminy Brzesz-
cze WiślanąTrasą Rowerową objętych jest około 11 km istnie-

jących ciągów komunikacyjnych. Drogi rowerowe o nowych 
nawierzchniach powstaną na ulicach: Janowiec, Jaźnik, Trzci-
niec, Wodnej, Akacjowej, Wałowej, Lipowej, Przedwieśnik, 
Kosynierów, Słonecznej, Kościuszki, Nazieleńce, Bór i Lacho-
wickiej. Wszystko ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

 
Kolejne projekty
Gmina Brzeszcze opracowuje projekty przebudowy ulicy 

Oświęcimskiej od ul. Piwnej do ronda w Skidziniu  wraz z bu-
dową chodnika oraz budowy brakującego fragmentu nowego 
chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej w Wilczkowicach. - Mamy 
nadzieję, że zdążymy z wykonaniem chodnika w Wilczkowi-
cach w tym roku, natomiast w przypadku drogi procedura 
projektowa jest bardziej skomplikowana i możemy nie zdążyć 
w tym roku z wykonaniem. Finansowania po 50% podjęły się 
gmina i powiat – informuje burmistrz Cecylia Ślusarczyk. 

Powiat Oświęcimski opracowuje z kolei za 40 tys. zł pro-
jekt budowlany przebudowy ul. Bielskiej w Jawiszowicach od 
ul. Witosa w kierunku ul. Jedlina, do granic powiatu. Projekt 
przewiduje m.in. ścieżkę rowerową od ul. Witosa do ul. Fa-
rackiej. Jeszcze we wrześniu powiat zamierza zgłosić ten pro-
jekt do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019 na rok 2017. Szacunkowa 
wartość tej inwestycji to 5 mln 800 tys. zł. Gmina Brzeszcze 
deklaruje, że zabezpieczy 1 mln 522 tys.500 zł, czyli 51% kosz-
tów wkładu własnego. Powiat oświęcimski ma wyłożyć 1 mln 
464 tys. 500 zł (49%). Drugą połowę kosztów zadania ma po-
kryć rządowa dotacja.

JB

Przebudowa ul. Olszyny będzie kosztować ponad 1 mln zł. Najpóźniej w przyszłym roku zostanie dokończona przebudo-
wa ul. Oświęcimskiej w Skidziniu wraz z budową chodnika. 

Przebudowa ul. Bielskiej ma zostać dokończona do grani-
cy powiatu oświęcimskiego z powiatem bielskim.

W ramach WTR wyremontowana zostanie m.in. na-
wierzchnia ul. Przedwieśnik.
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LGD to partnerstwo trójsektorowe 
– członkami Stowarzyszenia są przed-
stawiciele:
- sektora publicznego (gminy, ośrodki 
kultury),
- sektora gospodarczego (firmy, spółki),
- sektora społecznego, tzw. trzeciego 
sektora (stowarzyszenia, grupy niefor-
malne, osoby fizyczne).

Stowarzyszenie ma na celu wspiera-
nie obszaru swojego działania poprzez 
aktywizację lokalnej społeczności przy 
wykorzystanie instrumentu, jakim jest 
„Rozwój Lokalny Kierowany przez Spo-
łeczność” (RLKS).

W maju 2016 r. Stowarzyszenie LGD 
„Dolina Soły” podpisało umowę na re-
alizację Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność (LSR) 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. 
LSR jest dokumentem, który stanowi 
podstawę do działań podejmowanych 
przez LGD w ramach PROW 2014-2020 
i wskazuje kierunki rozwoju obszaru do 
roku 2023.

Ponad 50% pozyskanych środków 
dedykowana została na rozwój przed-
siębiorczości, gdzie realizowane będą 
operacje w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej oraz rozwoju 
istniejących przedsiębiorstw. 

LGD „Dolina Soły” realizuje LSR 
m.in. poprzez ogłaszanie konkursów 
i prowadzenie naborów wniosków. Wy-
bór operacji odbywa się poprzez ocenę 
projektu na podstawie lokalnych kryte-

riów wyboru i kryteriów dodatkowych, 
tzw. premiujących. Uzyskana na pod-
stawie kryteriów punktacja decyduje 
o miejscu operacji na liście rankingowej. 
Oceny i wyboru projektów do realizacji 
w ramach opracowanej przez Stowa-
rzyszenie Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność, doko-
nuje Rada LGD. Dofinansowanie mogą 
otrzymać tylko projekty, które są zgodne 
z LSR.

Umowa o dofinansowanie jest pod-
pisywana z Samorządem Województwa 
Małopolskiego, który weryfikuje po-
prawność wybranych do dofinansowa-
nia przez LGD „Dolina Soły” wniosków.

Pierwsze nabory w LGD „Dolina 
Soły” planowane są w październiku b.r. 
na operacje w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej.

O pomoc może ubiegać się podmiot 
będący osobą fizyczną jeżeli:
- jest obywatelem państwa członkow-
skiego UE,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na terenie 
obszaru LGD (gminy: Brzeszcze, Cheł-
mek, Kęty, Oświęcim i Wieprz).

Pomoc jest przyznawana jeżeli pod-
miot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie, chyba że podejmuje działalność 
gospodarczą sklasyfikowaną w przepi-
sach rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako 
produkcja artykułów spożywczych lub 
produkcja napojów,

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o przyznanie tej pomo-
cy nie wykonywał działalności gospodar-
czej, do której stosuje się przepisy usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, w szczegól-
ności nie był wpisany do Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej albo w rejestrze przedsiębiorców 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
c) nie została mu dotychczas przyznana 
pomoc na operację w tym zakresie,

W ramach operacji należy:
a) utworzyćco najmniej jedno miejsce 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne - i jest to uzasadnione za-
kresem realizacji operacji, a osoba, dla 
której zostanie utworzone to miejsce 
pracy, zostanie zatrudniona na podsta-
wie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę,
b) utrzymać miejsce pracy przez co naj-
mniej 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej.

Przy podejmowaniu działalności go-
spodarczej liczy się również samozatrud-
nienie, wówczas, aby wykazać dodatko-
we zatrudnienie trzeba odprowadzać do 
ZUS pełne składki.
Kwota dofinansowania: 60 000 zł
Poziom dofinansowania: 100% kosztów. 

Skorzystaj! Unijne dotacje - 60 000 zł na start 

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania (LGD) 
„Dolina Soły” z siedzibą 
w Rajsku działa na rzecz 
rozwoju pięciu gmin: 
Brzeszcze, Chełmek, Kęty, 
Oświęcim i Wieprz. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły” współfinansowa-
ny jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bie-

żących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pracownicy biura LGD „Dolina 
Soły” zapraszają osoby zaintereso-
wane na nieodpłatne konsultacje 
na temat możliwości i warunków 
pozyskania dofinansowania z UE. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Soły” ul. Eduka-
cyjna 9, Rajsko, 32-600 Oświęcim, 
tel. 33 843 60 28, 
www.dolinasoly.eu
Biuro LGD „Dolina Soły” jest czyn-
ne: poniedziałek, środa, czwartek 
8.00–16.00, wtorek 8.00-17.00, 
piątek 8.00-15.00.
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Ten spadek liczby pierwszaków to skutek 
reformy oświaty, w wyniku której od roku 
szkolnego 2016/2017 zniesiono obowiązek 
szkolny dla sześciolatków. Dlatego też klas 
pierwszych jest mniej i są one mniej liczne.

W Szkole Podstawowej nr 1 
w Brzeszczach naukę w I klasie rozpoczę-
ło 29 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 
w Brzeszczach – 34 uczniów, w Szkole Pod-
stawowej w Jawiszowicach – 21 uczniów, 
a w Szkole Podstawowej w Przecieszynie 
– 13 uczniów. Pierwszych klas nie utwo-
rzono w szkołach w Skidziniu oraz Zasolu. 

Mimo że dzieci sześcioletnie nie musiały 
iść od tego roku szkolnego do podstawówki, 
to niektórzy rodzice zdecydowali się posłać 
je do szkoły. Ogółem w szkołach podstawo-
wych w gminie Brzeszcze od 1 września uczy 
się 32 sześciolatków (siedmiolatków - 63, 
ośmiolatków – 2). Najwięcej, po dziewięć, 
w SP 1, SP 2 oraz w SP w Przecieszynie. 

Od tego roku szkolnego Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Zasolu prowadzi Fundacja 
Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „Ele-
mentarz” z Katowic. Fundacja ta istnieje 
od 1992 r. Prowadzi 23 szkoły, w tym 11 
na terenie województwa śląskiego, m.in.: 

Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Kato-
wicach oraz Szkołę Podstawową i Gimna-
zjum w Soli Kiczorze (gmina Rajcza), Szkołę 
Podstawową w Jackowie (gmina Kruszyna), 
Zespół Małych Szkół  na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej w Łutowcu i Moczydle, 
Szkoły Podstawowe w Podzamczu (gmina 
Ogrodzieniec), w Dzibicach i Siamoszy-
cach (gmina Kroczyce). W województwie 
małopolskim prowadzi szkoły w Gotko-
wicach i Sąspowie (gmina Jerzmanowice 
- Przeginia). Od 2007 r. uruchomiła 119 
Małych Przedszkoli na terenie wojew-
ództw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódz-
kiego, małopolskiego, podkarpackiego, 
pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego. 
Prowadzi także cztery żłobki - w tym trzy 
uniwersyteckie w partnerstwie z Uniwer-
sytetem Śląskim. Zajmuje się kształceniem 
dorosłych. W 1999 r. uruchomiła Ośrodek 
Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego.

Przypomnijmy, że uchwałę w sprawie 
przekazania ZSP w Zasolu fundacji „Ele-
mentarz” Rada Miejska w Brzeszczach 
przyjęła w październiku ub. roku. - Proces 
przekazania szkoły fundacji „Elementarz” 
zakończył się pomyślnie przy akceptacji 
rodziców uczniów. Szkoła w Zasolu jest 
dalej szkołą publiczną. Fundacja zatrud-
niła wszystkich dotychczasowych nauczy-
cieli oraz pracowników obsługi w opar-
ciu o kodeks pracy – mówi burmistrz 
Brzeszcz, Cecylia Ślusarczyk. 

W gimnazjach prowadzonych przez 
gminę Brzeszcze naukę rozpoczęło ogó-
łem 100 gimnazjalistów (w roku ub. było 
82 uczniów). Być może to ostatni rocznik, 
który rozpoczyna naukę w tego typu pla-
cówce. Rząd zapowiada likwidację gim-
nazjów. Proces ten miałby się zacząć już 
w przyszłym roku szkolnym.                         

                                                                      JB

W szkołach mniej pierwszaków
Rok szkolny 2016/2017 
w klasach pierwszych 
w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gmi-
nę Brzeszcze rozpoczęło 
97 uczniów. Rok wcześniej 
pierwszoklasistów było 242. 

Na co środki 
unijne?

Wiemy już, jakie inwestycje w gminie 
mogą powstać przy udziale pieniędzy unij-
nych.

W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 gmina uzyskała 
wstępne zatwierdzenie projektu termo-
modernizacji budynków użyteczności 
publicznej.  Projekt obejmuje 9 obiek-
tów (OSP Brzeszcze, OSP Jawiszowice, 
Dom Ludowy na Borze, Dom Ludowy 
w Wilczkowicach,  świetlica na os. Szy-
manowskiego, OPS, przychodnia na ul. 
Nosala,  „sołtysówka” w Jawiszowicach, 
budynek LKS-u Jawiszowice). Ponadto 

termomodernizacja planowana jest też 
w Ośrodku Kultury.

Gmina złożyła też aplikację o dofinanso-
wanie budowy ścieżek rowerowych na te-
renie gminy Brzeszcze – łączących wschód 
gminy z zachodem. - Chodzi o ok. 11 km 

ścieżek. Przyświeca nam taka idea, żeby 
połączyć tereny Natura 2000 – okolice 
Soły i stawów wędkarskich w Wilczkowi-
cach z Wiślaną Trasą Rowerową i Nazie-
leńcami – wyjaśnia Robert Adamczyk, z-ca 
burmistrza Brzeszcz.                                       JB

W Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach naukę rozpoczęło 34 pierwszoklasistów.

Szansę na termomodernizację ma m.in. budynek Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Gmina Brzeszcze, a konkretnie  
Klub Sportowy Górnik Brzeszcze słynął 
niegdyś z prowadzonej sekcji lekkoatl-
tycznej. W latach 80. i 90. minionego 
wieku lekkoatleci z Brzeszcz zdobywali 
medale mistrzostw Polski. Część z tych 
utytułowanych sportowców nie zamie-
rza się rozstać ze współzawodnictwem 
sportowym, dalej zdobywając medale 
dla Brzeszcz. 

XXVI Mistrzostwa Polski Wetera-
nów LA i V Mistrzostwa Polski Lekarzy 
odbyły się w dniach 2-3 lipca w Opo-
lu. Do zawodów zgłosiło się 399 osób, 
w tym 79 zawodniczek oraz 320 za-
wodników. Ostatecznie do rywalizacji 
stanęło 349 osób, w tym 26 lekarzy. 

Mistrzostwa stały na bardzo wyso-
kim poziomie sportowym. Ustanowio-

no 64 rekordy, w tym 23 rekordy Polski 
oraz 41 mistrzostw Polski.

Powiat oświęcimski reprezentowało 
stowarzyszenie weteranów LA „Masters” 
Brzeszcze. Nasi zawodnicy zdobyli trzy 
medale. Andrzej Maliszewski, wielokrot-
ny medalista mistrzostw świata i Europy 
w rzutach, zdobył złoty medal w rzucie 
dyskiem w kategorii M55. Mirosław Bara-

Lekkoatleci nie schodzą z podium
Lekkoatleci – weterani 
z Brzeszcz po raz kolej-
ny przywieźli medale 
z mistrzostw Polski.

niak wywalczył także złoty medal w rzucie 
oszczepem w kategorii M50. Za kolei Da-
riusz Merta zajął trzecie miejsce w rzucie 
dyskiem w kategorii M45 (sportowiec 
jest wielokrotnym medalistą mistrzostw 
świata, Europy i Polski w rzutach).

Lekkoatletów– weteranów z Brzeszcz 
wsparł finansowo Powiat Oświęcimski.

JB (źródło: Powiat Oświęcimski)

Andrzej Maliszewski, Mirosław Baraniak i Dariusz Merta nie myślą o sportowej 
emeryturze.
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Wartość prac renowacyjnych reali-
zowanych przy kapliczce wynosi 27 tys. 
501,94 zł. Gmina Brzeszcze na reali-
zację projektu „Kompleksowa konser-
wacja kapliczki – krzyża przy ul. Leśnej 
w Brzeszczach ” uzyskała dotację celową 
z Województwa Małopolskiego w wyso-
kości 6000 zł.

Figura to pomnik z piaskowca. Na 
cokole o wys. 35 cm znajduje się postu-
ment o wysokości ok. 105 cm. Na postu-
mencie wznosi się graniastosłup o wys. 
220 cm, uwieńczony kapitelem mocno 
występującym ze ścian graniastosłupa, 
odciętym wałkiem biegnącym wokoło. 
Nad kapitelem widnieje krzyż łaciński 
(ok. 170 cm wys.) z rzeźbą Chrystusa 

Ukrzyżowanego. Przy ścianach grania-
stosłupa (na konsolach zdobnych w wi-
siory) umieszczono w rzeźbie z frontu od 
południa posąg Matki Boskiej Bolesnej, 
od zachodu – św. Andrzeja, a od wscho-

Dbamy o kapliczki
Trwają prace konserwa-
torskie przy zabytkowej 
kapliczce – krzyżu przy 
skrzyżowaniu ulic Leśnej 
i Kościuszki w Brzeszczach. 

Skąd kapliczka przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i Kościuszki?
„Był w Brzeszczach wiosenny zwyczaj, w dniu św. Wojciecha, objeżdżania na 

koniach wszystkich uprawnych pól, zaś w dzień św. Marka, chodzenia procesją do 
krzyży. Do tych uroczystości dużo wcześniej przygotowywała się cała wieś. (…) Na 
procesje, w dniu św. Marka do krzyży, kobiety czyściły lane co roku po domach wo-
skowe świece. Do tych obrzędów zbierano się tłumnie przy dzwonach stojących na 
rusztowaniu, skąd wyruszano ze śpiewem polecając Bogu wschodzące zboża i pro-
sząc o urodzajne plony lnu, konopi i ziemniaków, o odwrócenie suszy i gradobicia. 
Dla mieszkańców zaś o zachowanie ich od głodowej śmierci, moru, wojny i ognia.

Wieś po ostatnim spaleniu jej przez Szwedów, przeniesiona na obecne miejsce, 
skupiona była wokół dworu. Na trzech jej krańcach, u rozdroży stały krzyże. Czwar-
te rozdroże, dziś skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. T. Kościuszki, było puste, rozciągały 
się tam pola nazwane Podżarze. Stąd też, jak na dłoni, na wprost było widać za-
mek oświęcimski, trochę na prawo zamek w Lipowcu, zaś na lewo bielał kościółek 
w Lędzinach. Znaczna część Podżarza należała do rodziny Tyrnów. Na samym rogu 
tych włości, obok drogi do głównego traktu i drugiej, wiodącej wtedy do leśni-
czówki i przysiółka Bór, w roku 1850 Andrzej Tyrna wraz z żoną Anną postawił 
krzyż, którym zamknął czworobok krzyży na brzeszczańskich rozdrożach”.
„Brzeszczańskie kapliczki”, Zdzisława Chowańcowa, Brzeszcze 1999

du - św. Anny z Najświętszą Marią Pan-
ną. U stóp Ukrzyżowanego Chrystusa 
umiejscowiono postać Marii Magdale-
ny. Rysunek ten jest wyraźny i staranny, 
choć słabo wykonany.

Stan zachowania zabytkowej ka-
pliczki-krzyża był bardzo zły. Zniszczony 
i słabej jakości fundament nie gwaran-
tował stabilności kapliczki w dłuższej 
perspektywie. Można było zauważyć 
postępujące wychylenie od pionu. 
Na figurze występowały liczne ubytki 
(m.in. twarz Matki Boskiej została moc-
no uszkodzona), zagrzybienia, pleśnie. 
Piaskowiec był też mocno zabrudzony, 
a elementy metalowe zardzewiałe.

W ramach przygotowania kom-
pleksowej konserwacji kapliczki spo-
rządzono niezbędną dokumentację 
formalno-prawną i przeprowadzono 
badania konserwatorskie. Opracowa-
ny program prac konserwatorskich 
objął: przycięcie i usunięcie krzewów 
utrudniających prowadzenie prac, 
wykonanie odkrywki fundamentów, 
mechaniczne czyszczenie powierzchni 
kamienia z wykwitów biologicznych, 
usunięcie nieoryginalnych uzupełnień 
i wcześniejszych napraw, oczyszczenie 
powierzchni obiektu metodą strumie-
niowo-ścierną, dwukrotne odkażanie 
powierzchni rzeźby, odsolenie obiektu, 
wzmocnienie strukturalne kamienia, 
wykonanie rekonstrukcji brakujących 
fragmentów i ubytków figury i cokołu 
zaprawą mineralną, scalenie kolory-
styczne wykonanych uzupełnień, wyko-
nanie zabezpieczenia hydrofobowego 
oraz wykonanie dokumentacji fotogra-
ficznej i opisowej całego procesu kon-
serwacji.

Prace przy renowacji kapliczki za-
kończą się w październiku br.

W ub. roku, korzystając z dotacji ce-
lowej z Województwa Małopolskiego, 
gmina przeprowadziła kompleksową 
konserwację kapliczki – figury Chrystu-
sa przy ulicy Ofiar Oświęcimia w Brzesz-
czach (na Budach). Prace renowacyjne 
kosztowały 23 tys. 500 zł. Dotacja wy-
niosła 7000 zł.                                               JB

Projekt pn. „Wykonanie robót re-
montowo-budowlanych w pomieszcze-
niach OSP Jawiszowice” uzyskał dofi-

nansowanie ze środków Województwa 
Małopolskiego w ramach Programu 
„Małopolskie Remizy 2016”. 

Zakres prac obejmuje wykonanie 
tynków i okładzin wewnętrznych oraz 
malowanie ścian, a także wykonanie po-
sadzek i podłóg. Ponadto zmodernizo-
wane zostaną instalacje elektryczne oraz 
wodno-kanalizacyjne.

Nowe oblicze remizy w Jawiszowicach 
Całkowita wartość robót budowla-

nych wynosi 33 tys. 608,90 zł, a pozyska-
na dotacja 12 tys. 710 zł. Termin zakoń-
czenia inwestycji to październik 2016 r.

Przypomnijmy, że w ub. roku gmina 
Brzeszcze przy dofinansowaniu z pro-
gramu „Małopolskie Remizy 2015” wy-
konała remont pomieszczeń OSP Ski-
dziń.                                                           JB

Strażacy z OSP Jawiszowice 
będą pełnić służbę w odno-
wionych pomieszczeniach.




