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Kanalizacja za ponad 40 mln zł

Ponad 23 mln zł pozyskała ze środków Unii Europejskiej Gmina Brzeszcze na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków. Szacunkowy, całkowity koszt inwestycji to prawie 45 mln zł! Roboty budowlane ruszą już w przyszłym roku.
Czytaj na str. 2

Zmiany w szkolnych Dotacje na
stołówkach?
przebudowę dróg
Gmina przymierza się do
zmiany modelu funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych.
Czytaj na str. 3

W gminie będą realizowane
kolejne inwestycje drogowe współfinansowane ze
środków budżetu państwa.
Czytaj na str. 5

Mieszkańcy
wybrali inwestycje
W sołectwach zdecydowano, jakie inwestycje
będą wykonane w ramach
funduszu sołeckiego.
Czytaj na str. 6
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Zbudują kanalizację sanitarną
za ponad 40 mln zł
Ponad 23 mln zł pozyskała
Gmina Brzeszcze na budowę kanalizacji sanitarnej
i modernizację oczyszczalni
ścieków. Roboty budowlane
ruszą już w przyszłym roku.
6 października br. burmistrz
Brzeszcz, Cecylia Ślusarczyk podpisała
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej projektu pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie
Brzeszcze”. Dotację w kwocie 23 mln
zł pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach.
- Dążyliśmy do uporządkowania
systemu gospodarki wodno-ściekowej, zwłaszcza w obrębie tzw. Starych
Brzeszcz. W 2014 r. pojawiła się informacja, że zostały pieniądze ze starej
perspektywy finansowej UE i można
o te środki aplikować. Wykonaliśmy
dokumentację projektową na budowę
kanalizacji i modernizację oczyszczalni
ścieków i uzyskaliśmy pozwolenie na
budowę, mimo że ten proces jest długotrwały i trudny, zwłaszcza, jeśli chodzi o uzgodnienia z prywatnymi osobami. Na terenie Brzeszcz się to udało, za
co dziękuję mieszkańcom, którzy podeszli ze zrozumieniem do tego projektu.
BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY BRZESZCZE
Wydawca: Ośrodek Kultury, ul. Narutowicza 1,
32-620 Brzeszcze
tel./fax: 32 211 14 90
e-mail: biuletyn@ok.brzeszcze.pl
Redakcja i skład komputerowy:
Jacek Bielenin.
Druk: Oﬁcyna Drukarska Z. Spyry, Pszczyna, ul. Piastowska 26, tel. 32 210 22 13.
Niezamówionych materiałów redakcja nie
zwraca oraz zastrzega sobie prawo do ich
skracania i zmiany tytułów.

Umowę o doﬁnansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ze środków unijnych
podpisały burmistrz Cecylia Ślusarczyk i skarbnik gminy, Renata Dudziak.
Na dokumentację techniczną uzyskaliśmy dofinansowanie na poziomie 75%.
Oczywiście musieliśmy pamiętać, że biorąc środki unijne na dokumentację jesteśmy zobowiązani do 3 lat przystąpić do
realizacji tego zadania. Zaryzykowaliśmy
i się opłaciło – mówi burmistrz Cecylia
Ślusarczyk.
Projekt obejmuje kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę 8,1 km sieci kanalizacji sanitarnej
w następujących odcinkach: ulica Kościuszki (od ul. Piastowskiej do przejazdu
kolejowego oraz od ul. Stefczyka do ul.
Leśnej), rejon ulic: Sienkiewicza, Matejki,
Parkowej, ulica Górnicza, rejon ulicy Ofiar
Oświęcimia (ul. Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu), ulica Piastowska
(od ul. Kościuszki do ul. Przedwieśnik oraz
ul. św. Idziego), ulica Drobniaka, ulica Daszyńskiego (od ul. Krasickiego do ul. Przecieszyńskiej), ulica Jaśminowa.
W ramach projektu rozbudowana
zostanie również kanalizacja deszczowa na długości ok. 2 km w rejonie ulic:
Górniczej, Piastowskiej i Drobniaka.
Projekt zakończy się w grudniu 2018 r.

Dzięki inwestycji do sieci kanalizacyjnej
przyłączy się 940 mieszkańców (tzw.
przewidywany efekt ekologiczny ma być
osiągnięty do końca 2019 r.)
Szacunkowy, całkowity koszt inwestycji wynosi 44 mln 982 tys. 816,15 zł, z czego 23 mln 210 tys. 590,12 zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
- Gmina zapewni środki własne, tj.
ok. 20 mln zł. Część będzie pochodzić
z kredytu lub emisji obligacji. Ostateczna
kwota wkładu własnego będzie proporcjonalna do kwoty, która wyniknie z rozstrzygniętych przetargów na roboty budowlane – wyjaśnia Robert Adamczyk,
z-ca burmistrza Brzeszcz.
Przetargi na roboty budowlane gmina planuje ogłosić końcem grudnia lub
na początku stycznia. Prace rozpoczną
się w 2017 r.
Na tym nie koniec. W pierwszym
kwartale przyszłego roku gmina będzie
się starać o pozyskanie kolejnych środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej, na którą posiada już dokumentację techniczną.
JB

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” jest ﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
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Zmiany w szkolnych stołówkach?
Gmina przymierza się do
zmiany modelu funkcjonowania stołówek szkolnych
i przedszkolnych. Nowe
rozwiązania są konsultowane z rodzicami.
Chodzi o to, że za żywienie dzieci
miałyby odpowiadać firmy zewnętrzne.
Petycję w sprawie niewprowadzania
cateringu w placówkach oświatowych
gminy Brzeszcze złożyła do burmistrza
Brzeszcz w imieniu mieszkańców rada
rodziców działająca przy Przedszkolu
nr 3 „Żyrafa” w Brzeszczach. - W trosce
o dobro, zdrowie i harmonijny rozwój
naszych dzieci, jak również poszanowanie pracowników przedszkola, jako
rodzice przedszkolaków wyrażamy niepokój związany z działaniami mającymi
na celu wprowadzenie ajenta do kuchni
w przedszkolach, bądź też cateringu jako
formy żywienia naszych dzieci – napisali
rodzice.
Ich obawy budzi m.in. kwestia transportu wyżywienia. Uważają, że transport
niekorzystnie wpłynie na jakość posiłków. Stwierdzili również, że nie wyobrażają sobie, aby dzieci spożywały posiłki
na jednorazowych naczyniach. Obawiają
się ponadto wzrostu kosztów wyżywienia dzieci oraz tego, że firma cateringowa nie zapewni pełnowartościowego
wyżywienia dzieci. Pytali też, co się stanie z paniami pracującymi w kuchni?
Ich obawy podczas nadzwyczajnej,
październikowej sesji Rady Miejskiej
w Brzeszczach starali się rozwiać z-ca burmistrza Brzeszcz, Robert Adamczyk oraz
Anna Rusin, naczelnik Wydziału Edukacji.
Zmiany mają objąć póki co ZSP nr 5
i ZSP nr 6, a dokładniej Szkołę Podsta-

Podczas sesji Rady Miejskiej rodzice odczytali petycję w sprawie niewprowadzania cateringu w szkołach.
wową nr 2 w ZSP nr 5 oraz Szkołę Podstawową w Jawiszowicach w ZSP nr 6.
Wynikają one m.in. z inwestycji termomodernizacji (w SP 2 już się zakończyła,
a w SP Jawiszowice niedługo się rozpocznie). Z powodu prowadzonych tam
robót, funkcjonowanie kuchni było i będzie utrudnione. A do tego w szkołach
tych brakuje personelu – część pracownic kuchni odeszła na emeryturę. Nie
bez znaczenia w tej sprawie jest też fakt
zbiorowego zatrucia salmonellą, które
miało miejsce w lipcu br. w przedszkolu
„Żyrafa” w ZSP nr 5. Zatruciu uległo 24
dzieci. Co prawda Sanepid nie potwierdził, że zatrucie wynikło ze złego prowadzenia stołówki (salmonella mogła trafić
do przedszkola z zewnątrz), ale dyrekcja
tej placówki nie powiadomiła o tym zdarzeniu burmistrza Brzeszcz.
Z-ca burmistrza zapewnił, że powstająca specyfikacja do przetargu będzie
uwzględniać postulaty rodziców – jeśli będzie taka możliwość posiłki będą
przygotowywane na miejscu w kuchniach, wydawane będą na talerzach por-

Rozwijają monitoring
>>Monitoring wizyjny w gminie Brzeszcze zostanie zmodernizowany.
W tej chwili na ternie gminy
Brzeszcze jest 26 kamer (w tym dwie
analogowe), działających w trzech
różnych systemach. Systemy te nie są
ze sobą kompatybilne, dochodzi do
ich awarii.

- Uznaliśmy, że przyszedł czas na to, żeby
to zmienić, łącznie z dostosowaniem łączy.
Sukcesywnie będziemy wprowadzać jeden
system do obsługi tych kamer, pociągniemy łącze do budynku Komisariatu Policji
w Brzeszczach, gdzie będzie podgląd na system, a także stworzymy jeszcze jedno miejsce do archiwizowania danych – wyjaśnia
Robert Adamczyk, z-ca burmistrza Brzeszcz.

celanowych. Nie wzrośnie koszt jednostkowy posiłków. Nikt też nie straci
pracy – pracownicy stołówek otrzymają propozycję zatrudnienia na nie gorszych zasadach niż obecnie, czyli umowę o pracę w oparciu o kodeks pracy.
Ponadto od stycznia 2017 r. zacznie
obowiązywać nowe rozporządzenia
ministra zdrowia w sprawie żywienia
w placówkach oświatowych i ajent lub
firma cateringowa będzie musiała spełniać zapisane w nim normy. - Nie ma
mowy o niezdrowym jedzeniu! - przekonywał Robert Adamczyk.
Projekt specyfikacji do przetargu na
zapewnienie wyżywienia dla dzieci jest
w tej chwili u radcy prawnego. Odbyło się
spotkanie z radami rodziców na ten temat.
- Jeśli specyfikacja będzie gotowa, spotkamy się raz jeszcze, by ją przeanalizować. Nasze stanowisko jest takie, że w miarę odejść
pracowników na emerytury będziemy
przechodzić na inny model funkcjonowania stołówek, docelowo również w przedszkolach, jak i pozostałych szkołach – mówi
Robert Adamczyk.
JB

Zmodernizowanie sytemu umożliwi
łatwiejsze wyszukiwanie zdarzeń. Docelowo system ma zostać rozbudowany
do ok. 80 kamer. Monitorowane będą
wszystkie wyloty z gminy.
- Jesteśmy po spotkaniach z policją,
która wskazała newralgiczne miejsca,
gdzie może zostać zainstalowany monitoring. Możliwe jest to dzięki temu, że
na dziś 95% obszaru gminy objęte jest
siecią światłowodową – dodaje Robert
Adamczyk.
JB
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Stanowisko Burmistrza
Brzeszcz związane z zapewnieniem dowozu dzieci niepełnosprawnych do
placówki umożliwiającej
im realizację obowiązku szkolnego i nauki.
Zadanie związane z zapewnieniem
dowozu dzieci niepełnosprawnych do
placówki umożliwiającej im realizację
obowiązku szkolnego i nauki, wypełniane jest w gminie Brzeszcze zgodnie
z prawem. Realizacja tego zadnia odbywa się przede wszystkim w zgodzie
z zapisami ustawy o systemie oświaty.
Placówką, która spełnia wszystkie niezbędne wymogi i zapewnia należytą
opiekę oraz rozwój dzieci, a jednocześnie jest położona najbliżej naszej
gminy jest Specjalny Ośrodek Szkolno
-Wychowawczy w Oświęcimiu. Tam też
dzieci z terenu gminy Brzeszcze są dowożone, a koszty dowozu pokrywane
są ze środków gminnych.
Odnosząc się do sprawy P. (animizacja danych) stwierdzam, że w dniu
02.12.2015 r. w Wydziale Edukacji
uczestniczyła w spotkaniu w sprawie
transportu jej dziecka do nowego

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego
w Kozach. W spotkaniu wzięła również
udział dyrekcja Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, do którego uczęszcza dziecko P.
(animizacja danych). W wyniku rozmowy P. (animizacja danych) zgodziła się
na dalszy dowóz dziecka do placówki
w Oświęcimiu. Dopiero w późniejszym
czasie rodzic zmieniła stanowisko i domagała się zapewnienia dowozu do placówki w Kozach. Nastąpiło to jednak już
po przeprowadzeniu procedury przetargowej, którą zapewniono dowóz wszystkich dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy do placówki w Oświęcimiu. Oczywiście kwestie przetargowe nie są tutaj
najważniejszym aspektem, jednak powinny być brane pod uwagę.
Należy zwrócić uwagę na kwestie
najistotniejsze:
- placówka w Oświęcimiu jest najbliżej
położona w stosunku do gminy Brzeszcze,
a obowiązkiem gminy jest dowożenie
dzieci niepełnosprawnych do placówki
najbliższej,
- dziecko od dłuższego czasu uczęszcza do tej placówki, a zatem jest związane z tym konkretnym środowiskiem
szkolnym oraz personelem placówki,
- w placówce w Oświęcimiu dziecko
ma zapewnioną dobrą opiekę i edukację. Realizowane są wszelkie zalecenia

zawarte w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko może
liczyć na kompleksową pomoc. W okresie uczęszczania na zajęcia zespołów
rewalidacyjno-wychowawczych dziecko
objęte było indywidualnymi formami terapii i stymulacji,
- placówka w Oświęcimiu dysponuje
doświadczoną kadrą i właściwym wyposażeniem. Dzieci z naszej gminy od lat
korzystają z edukacji w tym ośrodku.Rodzice nigdy nie mieli uwag do nauczycieli, którzy prowadzą tam zajęcia. Podobnie nigdy nie było uwag do wyposażenia,
ilości i rodzaju zajęć w tej placówce.
Również P. (animizacja danych) takich
uwag bądź zastrzeżeń nie zgłaszała,
- nie bez znaczenia w omawianej
sprawie jest kwestia dyscypliny finansów publicznych. Obowiązkiem organu
dysponującego środkami publicznymi
jest czynić to z zachowaniem gospodarności i celowości.
Skoro Specjalny Ośrodek Szkolno
-Wychowawczy w Oświęcimiu znajduje
się najbliżej, to dzieci niepełnosprawne
z tereny gminy dowożone są do tej placówki. Do tego ośrodka dowożone jest
również dziecko P. (animizacja danych),
gdzie ma zapewnioną dobrą opiekę i rozwój z zachowaniem wszelkich zaleceń
zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Sięgnij po fundusze na działalność gospodarczą
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Dolina
Soły” działająca na terenie
gmin: Brzeszcze, Chełmek,
Kęty, Oświęcim i Wieprz
informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy
na operacje z zakresu:
1. Podejmowania działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór:
- liczba utworzonych nowych przedsiębiorstw – wysokość dostępnych środków
w ramach naboru wynosi 540 000,00 zł.
- liczba nowych przedsiębiorstw utwo-

rzonych przez osoby z grupy defaworyzowanej – wysokość dostępnych środków
w ramach naboru wynosi 360 000,00 zł.
Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu.
2. Rozwijania działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór:
- liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – wysokość dostępnych środków w ramach
naboru wynosi 600 000,00 zł.
- liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę należącą do grup
defaworyzowanych – wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi
400 000,00 zł.
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji.
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W ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 14.11.2016
do 28.11. 2016.
Wnioski wraz z załącznikami należy
składać w dwóch identycznych egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną
na płycie CD/DVD, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Dolina Soły”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, od poniedziałku do piątku,
w godz. od 9.00 do 14.00.
Szczegóły dotyczące naborów wniosków znajdują się na stronie internetowej www.dolinasoly.eu.
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Dotacje na przebudowę dróg
W przyszłym roku na terenie gminy będą realizowane
kolejne inwestycje drogowe
współfinansowane ze środków rządowego Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
31 października wojewoda małopolski zatwierdził wstępną listę rankingową
projektów ubiegających się o dotacje
na 2017 r. w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na realizację
programu w 2017 r. dla województwa
małopolskiego przeznaczono środki budżetu państwa w kwocie 71 mln 558 tys.
114,00 zł. Po połowie zostaną one podzielone pomiędzy gminy i powiaty.
W kategorii dróg gminnych do programu zgłoszono 48 wniosków na ogólną
wnioskowaną kwotę dofinansowania 40
mln 529 tys. 487 zł. Gmina Brzeszcze do
programu zgłosiła przebudowę ul. Kusocińskiego i ul. Piaski w Jawiszowicach.
Wniosek ten znalazł się na 22. miejscu
wstępnej listy rankingowej, co oznacza,
że prawdopodobnie otrzyma 50% dofinansowania. Inwestycja szacowana jest
na 2 mln 013 tys. 712,99 zł.
- Projekt obejmuje przebudowę ulic
Kusocińskiego i Piaski, bo spełniają kryteria
oceny merytorycznej Programu rozwo-

W przyszłym roku dzięki dotacji z budżetu państwa przebudowana będzie ul.
Kusocińskiego w Jawiszowicach.
ju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej, takie jak połączenie z drogą wojewódzką czy lokalizacja w ich obrębie budynków użyteczności publicznej – jest tam
szkoła, klub sportowy, kościół. Jeśli zostaną
środki, w ramach zadania planujemy wykonać też parking przy szkole. Poza tym ciąg
ulic Kusocińskiego i Piaski skomunikuje się
z Wiślaną Trasą Rowerową czy remontowaną obecnie przez gminę ul. Kaczą - wyjaśnia
Robert Adamczyk, z-ca burmistrza Brzeszcz.
Z kolei w kategorii dróg powiatowych do programu wpłynęły 24 wnioski
na ogólną wnioskowaną kwotę dofinansowania 46 mln 709 tys. 284 zł. Na 12.
miejscu wstępnej listy rankingowej znajduje się wniosek zgłoszony przez Powiat
Oświęcimski – przebudowa drogi powiatowej – ul. Bielskiej w Jawiszowicach.

Szacowana wartość zadania to 5 mln
799 tys. 883,45 zł, a dotacja miałaby
pokryć 50% kosztów. W inwestycji tej
będzie również partycypować gmina
Brzeszcze. To drugi etap przebudowy
ul. Bielskiej, obejmujący odcinek od ul.
Witosa do granicy z powiatem bielskim.
- Projekt przewiduje m.in. budowę
ścieżki rowerowej od ul. Witosa do ul.
Farackiej oraz chodnika po jednej stronie drogi do granicy z Dankowicami.
Zabiegamy jeszcze, by w ramach tego
zadania powiat przebudował skrzyżowanie ul. Bielskiej z ul. Jedlina – mówi
Robert Adamczyk.
Ostateczną listę rankingową wojewoda zatwierdzi do 30 listopada br.
i przekaże ją ministrowi infrastruktury.
JB

Koniec remontu ul. Kleparz
We wrześniu br. zakończono zadanie inwestycyjne pn.
„Remont ulicy Kleparz w Jawiszowicach wraz z odwodnieniem”.
Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (w tym pozwolenia wodno-prawnego) oraz wykonanie
robót budowlanych, w skład których weszło odwodnienie drogi (układ drenarski –
rury drenarskie i studzienki inspekcyjne), odprowadzenie do rowu melioracyjnego,
wymiana konstrukcji podbudowy drogi i wykonanie nawierzchni z betonu asflatowego.
Całkowity koszt zadania wyniósł 210 tys. 541,28 zł. Na wykonanie remontu ulicy
Kleparz Gmina Brzeszcze pozyskała dotację w wysokości 30 tys. zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, tzw. „budowa i modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych”.
JB

Wyremontowana ul. Kleparz.
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Brawo LKS Przecieszyn!
Klub z Przecieszyna udowodnił, że dla chcącego nic
trudnego. Dzięki społecznemu zaangażowaniu powstało boisko wielofunkcyjne.
LKS Przecieszyn złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy kortu tenisowego na
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Wniosek został oceniony pozytywnie, dzięki czemu LKS otrzymał dofinansowanie (50% kosztów) z Programu
Modernizacji Infrastruktury Sportowej.
Od października na terenie położonym obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przecieszynie dzieci i młodzież
mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego do siatkówki oraz koszykówki

Budowa boiska w Przecieszynie to od początku inicjatywa społeczna.
z nawierzchnią poliuretanową. Boisko
jest ogólnodostępne i bezpłatne.
Inwestycja kosztowała 155 tys.
775,43 zł, a dotacja wyniosła 77 tys. 731

zł. Wkład własny stanowiły środki zebrane przez LKS Przecieszyn oraz dotacja
z Gminy Brzeszcze w wysokości 32 tys.
763 zł.
JB

Mieszkańcy wybrali inwestycje
Podczas wrześniowych
zebrań sołeckich mieszkańcy wskazali inwestycje,
które będą realizowane
w przyszłym roku w ramach
tzw. funduszu sołeckiego.
W kwietniu br. Rada Miejska
w Brzeszczach przyjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
Najmniejsze sołectwo, czyli Wilczkowice otrzymało 18 tys. 565,85 zł, a pozostałe sołectwa po 28 tys. 525,50 zł.
W Wilczkowicach mieszkańcy zdecydowali w całości przeznaczyć środki
na wykonanie przyłącza, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na kompleksie
sportowo-rekreacyjnym „Piecowisko”.
W Jawiszowicach środki przyznane w ramach funduszu sołeckiego podzielono na cztery zadania. 18 tys. zł
ma pochłonąć organizacja szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży poprzez
zakup sprzętu i odzieży sportowej (planowany jest zakup czterech bramek
aluminiowych dla drużyn dziecięcych
i młodzieżowych - 13 tys. zł oraz strojów
dla drużyn młodzieżowych – 5000 zł).
Drugie wybrane przedsięwzięcie to za-

W Wilczkowicach powstanie oświetlenie „Piecowiska”.
kup umundurowania dla OSP Jawiszowice – 6500 zł. Mieszkańcy zdecydowali też,
że pieniądze przeznaczą na ochronę dziedzictwa kulturowego i wspieranie imprez
i czynności historycznych – 3800 zł. Na
to zadanie składają się: wyjazdy na przeglądy KGW Jawiszowice, obchody Dnia
Dziecka, zakup kwiatów na uroczystości
rocznicowe, pokrycie kosztów oprawy
muzycznej na dożynki sołeckie. Czwarte
przedsięwzięcie to zakup nasion roślin
miododajnych, które zostaną wysiane na
nieruchomościach gminnych - 225,50 zł.
W Skidziniu 28 tys. 525,50 zł przeznaczono na utworzenie placu zabaw
obok Domu Ludowego poprzez zakup
i montaż urządzeń. Plac zabaw będzie
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dostępny dla wszystkich mieszkańców
sołectwa.
W Zasolu mieszkańcy postanowili
przeznaczyć pieniądze na budowę wiaty
drewnianej z siedziskami i grillem. Ma
to być miejsce integrujące mieszkańców
sołectwa.
Z kolei w Przecieszynie zdecydowano, że kwota z funduszu soleckiego będzie przeznaczona na zakup i montaż
urządzeń siłowni zewnętrznej przy „Folwarku Przeciesyn”.
Co ważne, we wszystkich sołectwach
mieszkańcy deklarują udział w realizacji
inwestycji poprzez wykonanie części robót, np. przygotowania terenu.
JB
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Gmina dołożyła do radiowozu
3 listopada w Komisariacie
Policji w Brzeszczach odbyło się uroczyste przekazanie nowego radiowozów
nieoznakowanego, który będzie wykorzystywany przez policjantów
w codziennej służbie.
Starania o zakup nowego radiowozu
rozpoczęto już w ubiegłym roku. Dzięki
wsparciu samorządu gminy Brzeszcze,
który do zakupu dołożył ok. 30 tys. zł, zapewnione zostanie mieszkańcom gminy
poczucie bezpieczeństwa. Drugą połowę
kosztów zakupu samochodu wyasygnowano z budżetu policji.
Podczas spotkania burmistrz Cecylia Ślusarczyk bardzo dobrze oceniła
współpracę z policją w zakresie realizacji
przedsięwzięć mających wpływ na ciągłą
poprawę bezpieczeństwa oraz niesienie
pomocy mieszkańcom. W podobnym
tonie wypowiadał się inspektor Robert

Gmina Brzeszcze przekazała policji 30 tys. zł na zakup nowego radiowozu.
Chowaniec, Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.
W imieniu policjantów z Komisariatu
Policji w Brzeszczach podziękowania złożył
podinsp. Piotr Grabowski, Komendant Komisariatu Policji w Brzeszczach, który następnie
z rąk burmistrz, Cecylii Ślusarczyk odebrał
kluczyki do nowego radiowozu.

Zakupiony radiowóz nieoznakowany będzie wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów z Komisariatu Policji w Brzeszczach, co przyczyni
się do przeciwdziałania i skuteczniejszej walki z różnego rodzaju przestępczością.
(źródło: KPP Oświęcim)

Zgłoś zagrożenie i zaznacz je na mapie!
Od września w powiecie
oświęcimskim funkcjonuje
Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Jest to strona internetowa, na której
mieszkańcy mogą zaznaczać
miejsca, w których spotykają się z zagrożeniem.
19 października na sesji Rady Powiatu Oświęcimskiego, insp. Robert Chowaniec, Komendant Powiatowy Policji
w Oświęcimiu oraz podkom. Łukasz Piątek, z-ca naczelnika Wydziału Prewencji,
zaprezentowali Krajową Mapą Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
Za pomocą tej interaktywnej strony
internetowej mieszkańcy powiatu oświęcimskiego mogą przekazywać oświęcimskiej policji informacje o zagrożeniach,
występujących w ich okolicy. Następnie

policjanci sygnały te weryfikują i w przypadku potwierdzenia wprowadzane są
działania eliminujące zagrożenie.
Informacje prezentowane na mapach
uwzględniają zarówno wybrane kategorie
przestępstw i wykroczeń, jak również zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu
mieszkańców negatywnie wpływają na
ich poczucie bezpieczeństwa. W swoim
wystąpieniu insp. Robert Chowaniec podkreślił jednak, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby interwencji Policji. W tego
typu pilnych przypadkach należy korzystać
z numerów alarmowych: 112, 997.
„Mapa” jest dostępna na stronach
internetowych każdej z komend policji,
a jej obsługa została zaprojektowana
tak, aby mógł z niej skorzystać każdy
obywatel. Mapa została opracowana
w oparciu o informacje własne policji,
na podstawie informacji przekazanych
przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu
o wyniki badań opinii publicznej.
Tworzenie mapy zagrożeń było poprzedzone wieloma spotkaniami, podczas

których mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi,
mówili o potrzebach i zagrożeniach, które dostrzegają w swojej okolicy. Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ma podnieść poziom bezpieczeństwa w miejscach
wskazanych przez mieszkańców regionu.
Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez
internautów jest proste i przejrzyste. Internauta, który będzie korzystać z tego
narzędzia, powinien wyszukać na „mapie” konkretne miejsce uważane przez
niego za zagrożone. Z listy kategorii
zgłoszeń powinien następnie wybrać
ikonę obrazującą konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy
nanieść na dane miejsce na mapie.
Zgłaszający będzie również proszony
o wprowadzenie w „oknie” szczegółów
spraw, a także jego daty. Takie zgłoszenie od tej pory będzie już widoczne na
mapie, jak również jego statut (nowe,
weryfikacja, potwierdzone).
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna również na stronie
internetowej KPP Oświęcim.
JB
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E-administracja, czyli urząd on-line
Już wkrótce mieszkańcy
gminy będą mogli załatwić
szereg spraw urzędowych
nie wychodząc z domu.
Gmina Brzeszcze pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 na realizację projektu
„E-Brzeszcze - wdrożenie nowych e-usług
publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Brzeszcz”. Wysokość pozyskanego dofinansowania to ponad 332 tys. zł.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych
w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu mieszkańców, w tym przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line, a także poprawa jakości
pracy wewnątrz administracji gminnej.
Dla klientów urzędu będzie to oznaczało
skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy wraz z ułatwieniem
procedury realizacji całości zagadnienia
oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.
W ramach projektu zostaną wdrożone nowe rozwiązania IT służące cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych, które będą powszechnie
wykorzystywane. Zakupione zostanie
oprogramowanie dla wdrożenia ośmiu
e-usług. Oprogramowanie to będzie
tworzyło jeden jednolity system informatyczny, w skład którego będą wchodziły: Gminny Portal Usług Publicznych,
moduł elektronicznego obiegu doku-

Urząd Gminy w komputerze? Ta wizja ma się ziścić końcem 2017 r.
mentów, moduły poszczególnych e-Usług
(moduł podatków lokalnych, moduł gospodarki odpadami, moduł ewidencyjny).
W ramach projektu będą udostępnione
cztery e-usługi o tzw. poziomie dojrzałości 5,
czyli z pełną personalizacją sprawy danego
klienta urzędu. Poziom ten dotyczyć będzie nastepujących dziedzin: elektroniczna
obsługa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych, elektroniczna
obsługa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych, elektroniczna
obsługa podatku od środków transportowych, elektroniczna obsługa zobowiązania
z tytułu wywozu odpadów komunalnych.
Ponadto udostępnione zostaną cztery
e-usługi o poziomie dojrzałości 1, czyli umożliwiające dostęp do informacji w zakresie:
mienia gminy (wyszukiwarka); budżetu: dochody budżetu wg klasyfikacji plan i wykonanie, wydatki budżetu wg klasyfikacji plan
i wykonanie; stanu spraw osób fizycznych

i prawnych - udostępnienie informacji dotyczących np. znaku sprawy, przewidywanego
terminu zakończenia, osoby prowadzącej;
informacji o korespondencji - np. data wpływu, znak sprawy, numer korespondencji.
W ramach projektu zakupiona również
zostanie infrastruktura sprzętowa. Przewidywane są działania z zakresu przeszkolenia pracowników urzędu. Oferowane
w ramach portalu usługi będą równoważne w stosunku do usług wykonywanych
w standardowym trybie. Cały proces będzie się odbywał automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych
bez konieczności wizyty klienta w siedzibie
urzędu. E-usługi będą również dostępne na
urządzeniach mobilnych.
Całkowity koszt projektu wynosi ponad
505 tys. zł. Planowany termin zakończenia
realizacji projektu oraz wdrożenia e-usług
to grudzień 2017 roku.
(UG Brzeszcze)

Remontują
Kaczą i Wspólną
>>Do połowy grudnia br. potrwają prace drogowe na ul. Kaczej w Jawiszowicach oraz ul. Wspólnej w Brzeszczach.
Remont ul. Kaczej w Jawiszowicach
wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi wymianie wodociągu wykonuje firma „Transfig” z Przegini Duchownej,
która zaoferowała w przetargu najniższą
ofertę. Wykona zadanie za 238 tys. 290,22
zł brutto. Ul. Kacza na odcinku wykonywanych robót będzie okresowo zamykana
dla ruchu pojazdów. Planowane zakończenie inwestycji to 13 grudnia br.

Przebudowa ul. Wspólnej ma się zakończyć w połowie grudnia br.
Z kolei przebudowę ul. Wspólnej
w Brzeszczach na odcinku ok. 167 m
wykonuje Zakład Inżynieryjno-Budowlany z Przeciszowa. Koszt tej inwestycji to
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197 tys. 370,28 zł. W związku z robotami
ul. Wspólna na odcinku wykonywanych
robót będzie zamknięta dla ruchu pojazdów.
JB
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Nowe Brzeszcze blisko konsolidacji
z Tauron Wydobycie
Kopalnia Nowe Brzeszcze,
należąca do grupy energetycznej Tauron, otrzyma do
końca tego roku nowy kompleks ścianowy za ok. 72,4
mln zł. Równolegle trwają
procedury zmierzające do
połączenia spółek Nowe
Brzeszcze oraz Tauron Wydobycie. Gotowy jest już
plan połączenia obu firm.
Firma Tauron Wydobycie skupia aktywa wydobywcze grupy Tauron, za wyjątkiem przejętych z końcem ubiegłego roku
od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK)
Nowych Brzeszcz, gdzie trwają inwestycje
zmierzające do zwiększenia wydobycia
węgla i osiągnięcia rentowności. Wkrótce
wszystkie aktywa górnicze grupy Tauron
mają znaleźć się w jednej firmie – Tauron
Wydobycie.
W przyjętej na początku września
nowej strategii grupy Tauron zapisano,
że do 2020 r. wartość nakładów na inwestycje w segmencie wydobycia wyniesie ok. 1,3 mld zł. Strategia zakłada,
że kontynuowane będą inwestycje w kopalni Janina w Libiążu, budowa szybu
Grzegorz w kopalni Sobieski w Jaworznie
oraz zaplanowane inwestycje w kopalni
Nowe Brzeszcze.

Już wkrótce kopalnia „Brzeszcze” ma być częścią spółki Tauron Wydobycie.
Częścią tych inwestycji jest zakup fabrycznie nowego, wysokowydajnego kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem.
Do końca roku dostarczą go do Brzeszcz
– w ramach wspólnego kontraktu – grupy
Famur i Kopex, będące na etapie przygotowań do konsolidacji. Przedmiotem kontraktu są maszyny i urządzenia, m.in. obudowa
zmechanizowana, system odstawy, agregaty zasilające oraz urządzenia elektryczne.
Dostarczone w ramach konsorcjum rozwiązania będą eksploatowane przy drążeniu
wyrobisk górniczych w ścianach pokładu
510 kopalni Nowe Brzeszcze.
W czerwcu br. grupa Tauron podała,
że w Brzeszczach uruchamiana jest druga
ściana wydobywcza. To inwestycja mająca podnieść efektywność tej kopalni i –
w zamierzeniu – prowadzić ją do osiągnięcia rentowności w 2017 r.
W Brzeszczach pierwszą ścianę wydobywczą oddano do użytku w kwietniu br. Jej

Wypełnij ankietę – wymień piec
>>Burmistrz Brzeszcz informuje, że do
20 grudnia 2016 roku trwa nabór ankiet od mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do
wymiany starych źródeł ogrzewania.
Planowany termin realizacji programu
polegającego na wymianie pieców to 2017
i 2018 r. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przed uzyskaniem środków na realizację
zadania na wymianę źródła ciepła koniecznym jest złożenie przez mieszkańców do
Urzędu Gminy Brzeszcze ankiety dotyczącej

chęci uczestnictwa w programie dotyczącym ograniczenia niskiej emisji na terenie
gminy Brzeszcze. Ankieta ma charakter
sondażowy. Na jej podstawie oszacowane zostanie zainteresowanie mieszkańców gminy pozyskaniem dofinansowania.
Ponadto sporządzona zostanie lista osób,
których budynki w pierwszej kolejność poddane zostaną ocenie energetycznej, stanowiącejpodstawęprzyznaniadofinansowania.
Ankietę można otrzymać w Urzędzie Gminy
Brzeszcze lub pobrać ze strony internetowej
www.brzeszcze.pl. Należy ją odesłać na adres: Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

zasoby oszacowano na 643 tys. ton węgla,
a dobowe zdolności produkcyjne na 4 tys.
ton. Zasoby w drugiej ścianie szacowane są
na 400 tys. ton, a zakładane wydobycie ma
osiągnąć poziom 5 tys. ton na dobę. Inwestycje mają prowadzić do zwiększenia wydobycia do poziomu 1,8 mln ton rocznie,
doprowadzając zakład do rentowności.
Pod względem organizacyjnym Nowe
Brzeszcze mają wkrótce stać się częścią
spółki Tauron Wydobycie. 22 września
br. uzgodniono plan połączenia obu firm,
które nastąpi z chwilą stosownego wpisu
w rejestrze sądowym. W planie połączenia wartość majątku Nowych Brzeszcz
oszacowano na blisko 96,8 mln zł, a wartość aktywów i pasywów spółki to niespełna 282 mln zł. Między sierpniem 2015
a sierpniem 2016 r. spółka miała ponad
116,6 mln zł przychodów ze sprzedaży
i 74,3 mln zł straty netto.
JB (źródło: Polska Agencja Prasowa)
W związku z pozytywną oceną karty
projektu zgłoszonej przez Gminę Brzeszcze
do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Gmina Brzeszcze
ma możliwości uzyskania dofinansowania
w zakresie:
- wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe
na nowoczesne kotły węglowe wraz z możliwością wykonania wewnętrznych instalacji w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz budynkach wielorodzinnych,
- wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe
na nowoczesne kotły gazowe wraz z możliwością wykonania wewnętrznych instalacji
w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz budynkach wielorodzinnych.
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Informacja o pracy burmistrza
w okresie międzysesyjnym od
24 września 2016 r. do 21 października 2016 r.
1. Przetargi/zamówienia w trybie
ustawy Prawo zamówień publicznych:
•1.1 Remont drogi gminnej ul. Kaczej
w Jawiszowicach wraz z odwodnieniem
i robotami towarzyszącymi wymianie wodociągu. Termin składania ofert upłynął
26 września 2016 r. o godz. 8.30. Wymagane wadium 4 000,00 zł. Termin wykonania robót: do 60 dni od przekazania placu
budowy. Złożono 2 oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: „TRANSFIG”
Wiesław Figa, 32-061 Rybna, Przeginia
Duchowna 300. Cena oferty: 238 290,22
zł. Okres rękojmi 72 miesiące. Umowę z tą
firmą podpisano 11 października 2016 r.
•1.2 Podniesienie efektywności energetycznej budynków przedszkoli: nr 2

Akcja Zima
Urząd Gminy w Brzeszczach informuje, że w sezonie 2016/2017
zimowe utrzymanie dróg gminnych
prowadzić będzie Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Kościelna 7 w Brzeszczach. Sprawy dotyczące odśnieżania
i zwalczania śliskości można zgłaszać
na numery telefonów:
•533 378 887 – całodobowo,
•32 2111 247 – w dni robocze w godzinach 6.00-15.00.

Nie zapomnij
o paragonie!
Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju prowadzona jest kolejny już raz
ogólnopolska kampania informacyjna
Ministerstwa Finansów.
Jest ona organizowana cyklicznie od
2002 roku, a celem jej jest uświadomienie Polakom roli paragonu fiskalnego
i minimalizowanie negatywnych efektów nierzetelnego ewidencjonowania
obrotów na kasach rejestrujących przez
przedsiębiorców.
Tegoroczna akcja ma uświadomić
Polakom, z czym wiąże się niewydawanie
paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych.
„Skarbówka” zachęca do zabierania paragonów i rejestrowania ich
w Narodowej Loterii Paragonowej.
Aby wziąć udział w loterii, trzeba zrobić zakupy za minimum 10 złotych
i zarejestrować rachunek na stronie:
loteriaparagonowa.gov.pl

z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko”
oraz nr 3 „Żyrafa” w gminie Brzeszcze na
potrzeby realizowanego programu PL04
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 –
sygn. akt. WI.271.17.2016. Termin składania ofert upłynął 27.09.2016 r. o godz.
16.30. Wymagane wadium 28.300,00 zł.
Termin wykonania robót 15.03.2017 r.
Złożono oferty: 4 szt. Oferty odrzucone:
1 szt. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Firma Projektowo-Budowlana
„WŁODARZ” Michał Włodarz, ul. Gruszów 48, 31-109 Pałecznica. Umowę z tą
firmą została zawarta 19.10.2016 r. Cena
z podatkiem VAT: 1.120.000,00 zł.
•1.3 Przebudowa ul. Wspólnej w Brzeszczach. Termin składania ofert upłynął 28
września 2016 r. o godz. 8.00. Wymagane
wadium 5 000,00 zł. Termin wykonania robót: 2 grudnia 2016 r. Złożono 5 ofert. Za
najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław
Flejtuch, 32-641 Przeciszów, ul. Długa 324.
Cena oferty: 197.370,28 zł. Okres rękojmi
60 miesięcy. Umowę z tą firmą podpisano
14.10.2016 r.
•1.4 Remont wieżyczki, schodów wewnętrznych, zewnętrznych, tarasu, powierzchni korytarzy, utwardzenie terenu:
w SP 1 oraz SP 2 w Brzeszczach w ramach
zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja placówek oświatowych”. Termin
składania ofert upłynął 28.09.2016 r. o godz.
8.00. Wymagane wadium: 7 150,00 zł.
Termin wykonania robót: 12.12.2016 r.
Zadanie podzielone na 4 części (pakiety).
Pakiet 1 - złożone oferty: 2 szt. Pakiet 2
- złożone oferty: 1 szt. Pakiet 3 - złożone
oferty: 2 szt. Pakiet 4 - złożone oferty: 3
szt.
•1.5 E-Brzeszcze - wdrożenie nowych
e-usług publicznych dla mieszkańców
i przedsiębiorców z terenu gminy Brzeszcze. Termin składania ofert upłynął
27.10.2016 r. o godz. 9.30. Wymagane
wadium 6.000 zł. Termin wykonania robót 31.03.2017 r.
•1.6 Rozbudowa Urzędu Gminy - klimatyzacja w istniejącym budynku. Termin składania ofert upłynął 28.10.2016 r. o godz.
8.30. Wymagane wadium 10.000,00 zł.
Termin wykonania robót 29.12.2016 r.
2. Wydano zarządzenia:
•2.1 Nr 77/2016 z dnia 27.09.2016 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza
Brzeszcz Nr 110/2015 z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie ustalenia zakładowego planu
kont.
•2.2. Nr 78/2016 z dnia 07.10.2016 r.
w sprawie udzielenia zamówień do wyrażonej w złotych równowartości kwoty
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30.000 euro w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze”
w ramach programu PL04 „Oszczędzanie
energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014.
•2.3. Nr 79/2016 z dnia 11.10.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrony cywilnej
w Gminnym Magazynie Obrony Cywilnej
w Brzeszczach.
•2.4. Nr 80/2016 z dnia 13.10.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Brzeszcze obowiązkowej deratyzacji.
•2.5. Nr 81/2016 z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony
cywilnej w magazynie gminnym i zakładowym Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp.
z o.o., 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.
•2.6. Nr 82/2016 z dnia 18.10.2016 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.
•2.7. Nr 83/2016 z dnia 20.10.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
w Wydziale Finansowym).
•2.8. Nr 84/2016 z dnia 20.10.2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Brzeszczach.
3. Informacja z Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości:   
•3.1. W wykonaniu uchwały nr
XXXI/219/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29.09.2016 r., aktem notarialnym Rep. A nr 6108/2016 - umowa darowizny z dnia 15.10.2016 r., Gmina Brzeszcze
nabyła nieodpłatnie prawo własności nieruchomości oznaczonej numerami działek:
346/1 o powierzchni 0,0091 ha, 346/2 o powierzchni 0,0092 ha, 346/3 o powierzchni
0,0216 ha, położonej w Przecieszynie. Na
nieruchomości urządzona jest droga wewnętrzna ul. Groblowa. Wartość darowizny
została określona w operacie szacunkowym
opracowanym na dzień 18.08.2016 r. na
kwotę w wysokości 10 200,00 zł.
•3.2. W wykonaniu uchwały nr
XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28.09.2015 r., aktem notarialnym Rep. A nr 6228/2016 - umowa sprzedaży z dnia 20.10.2016 r., Gmina Brzeszcze
nabyła prawo własności nieruchomości
oznaczonej numerem działki 702/7 o powierzchni 0,1048 ha, za kwotę w wysokości
5 670,00 zł. Przedmiotowa nieruchomość
zabudowana jest rowem otwartym w rejonie miejskiej oczyszczalni ścieków.
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Piknik Naukowy „Młyn Nauki”
21 października w Powiatowym Zespole nr 6 w Brzeszczach odbyła się piąta
edycja Pikniku Naukowego – tym razem pod hasłem „Młyn Nauki”.
Technologia 3D, drony, termowizja,
wybuchowe doświadczenia z chemii,
„elektryzujące” pokazy z fizyki, skomplikowane układanki logiczne, „magiczna
zabawka”, tajemnice mikrofal, lewitujące pierścienie, osprzęt płetwonurka,
strażaka oraz ratowników górniczych,
walory dyni - smakowe i zdrowotne,
żywność modyfikowana, porady dietetyka - to niektóre z atrakcji imprezy. Szkołę tego dnia odwiedzili uczniowie SP 2
w Brzeszczach, SP w Jawiszowicach, SP
w Przecieszynie, Gimnazjum w Miedźnej oraz Gimnazjum nr 2 i nr 1 w Brzeszczach.
Wędrówkę po „Młynie” zwiedzający
rozpoczynali przedstawieniem „O Archimedesie, koronie i okrzyku heureka”.
Następnie udawali się na stanowiska,
gdzie mogli chłonąć wiedzę z bardzo
wielu dziedzin, zasmakować zupy dyniowej, popcornu, modnie się uczesać oraz
wypocząć w „Strefie Chillout”. Opuszczając szkołę, na szkolnym parkingu mieli możliwość skorzystania z symulatora
zderzeń, symulatora dachowania oraz
alkogogli.

Uczniowie PZ nr 6 SZiO przywitali gości przedstawieniem „O Archimedesie,
koronie i okrzyku heureka”.
Dziękujemy: firmie Sygnis, Uniwersytetowi Rozwoju, firmie Tauron, Centrum
Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu,
poradni Nature House w Brzeszczach,

firmie Arma-Pol, Ośrodkowi Kultury
w Brzeszczach, Stowarzyszeniu „Czwarta ściana”, uczniom, nauczycielom oraz
pracownikom szkoły.
(PZ nr 6 SZiO)

Pojadą po naukę do Niemiec

Młodzież Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Brzeszczach przystąpiła do projektu pn. „Europejskie oblicze przyszłego zawodu – praktyki zawodowe w Niemczech”, realizowanego przy wsparciu programu
Unii Europejskiej ERASMUS+.
Wiąże się to z wyjazdem do Niemiec i odbyciem czterotygodniowej praktyki zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny i w 100% finansowany ze środków europejskich. Weźmie w nim udział 35 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk i technik elektryk. Realizacja staży nastąpi w okresie 08.01.2017 – 04.02.2017 r.
Dla osób zakwalifikowanych do projektu przewidziano zajęcia przygotowujące do
wyjazdu, podczas których otrzymają oni wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

W podziękowaniu za kształcenie serc i umysłów
>>14 października to szczególny dzień święto polskiej szkoły, uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, którzy
szkoły prowadzą i nadzorują.
Tego dnia władze gminy złożyły
wszystkim nauczycielom podziękowania
za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształcie serc i umysłów dzieci.
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach.
W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy
szkół i przedszkoli, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców oraz władze
samorządowe. O oprawę artystyczną zadbali uczniowie ZSP nr 4 w Brzeszczach.
Nagrody Burmistrza otrzymały: Dorota

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele otrzymali Nagrodę Burmistrza.
Mazgaj - Gimnazjum nr 2, Barbara Sikora - ZSP 3, Sylwia Danek - ZSP 1, Maria Polak - ZSP 1, Jolanta Górka - ZSP 5,
Barbara Kobielus - ZSP 5, Dorota Sikora

- ZSP 4, Justyna Łukowicz - ZSP 4, Mariola Pałka - ZSP 6, Renata Balcarek ZSP 6.
(UG Brzeszcze)

Biuletyn • wrzesień/październik 2016

